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Deel I 
Algemeenheden 

Hoofdstuk I 

Definities en bibliografie 

1000 
art. 2 WIB92 
Sinds de coördinatie bevat het WIB92 een aantal definities. Deze werden doorheen de jaren steeds 
talrijker. Op dit ogenblik (aj. 2014) staan volgende definities in het wetboek: ‘rijksinwoners’, ‘gehuw-
den, echtgenoten en wettelijk samenwonenden’, ‘gemeenschappelijke aanslag’, ‘kinderen’, ‘vennoot-
schap’, ‘binnenlandse vennootschap’, ‘intra-Europese vennootschap’, ‘buitenlandse vennootschap’, 
‘financieringsvennootschap’, ‘thesaurievennootschap’, ‘beleggingsvennootschap’, ‘gemeenschappe-
lijk beleggingsfonds’, ‘gestort kapitaal’, ‘gerevaloriseerde waarde’, ‘vastrentende effecten’, ‘immate-
riële, materiële of financiële vaste activa’, ‘oprichtingskosten’, ‘voorraden en bestellingen in uitvoe-
ring’, ‘woonstaatheffing’, ‘financiële instrumenten’, ‘zakelijke-zekerheidsovereenkomsten met be-
trekking tot financiële instrumenten’, ‘juridische constructie’, ‘oprichter van een juridische construc-
tie’. 

Het wetboek vermeldt echter geen algemene definitie van ‘belasting’. Het Hof van Cassatie definieer-
de dit begrip als: “een, op grond van hun gezag door de Staat, de provinciën of de gemeenten, verrich-
te heffing op de geldmiddelen van de personen, die hun grondgebied bewonen, of aldaar belangen 
bezitten, om te worden aangewend voor de diensten van openbaar nut”1

Zie verder over deze definitie: TIBERGHIEN, A., Inleiding tot het Belgisch fiscaal recht, nrs. 2 e.v. 
 (zie randnr. 0002). 

art. 170 Gw. 
Ook de gemeenschappen en gewesten hebben bevoegdheid tot belastingheffing (art. 170 Gw.). 

1000,20 

Bibliografie Over de personenbelasting bestaan o.a. volgende algemene werken: 
– LINARD DE GUERTECHIN, C., L’impôt des personnes physiques, ed. 3, Travaux de la faculté de droit de 

Namur, Brussel, Larcier, 1982, 462 p. 
– COPPENS, P. en BAILLEUR, A., Droit fiscal, I, L’impôt des personnes physiques, ed. 2, Brussel, Larcier, 

1992, 365 p. 
– MAUS, M. en SPRUYT, A., Basisbegrippen personenbelasting, Brugge, Die Keure, 2012, 230 p. 
– MAES, L. en PLETS, N. (ed.), (Stichter DILLEN, L.), Handboek Personenbelasting 2013, Mechelen, 

Kluwer, 2013, 1718 p. (jaarlijks nieuwe uitgave). 
– BEGHIN, P. en VAN DE WOESTEYNE, I., Handboek Personenbelasting 2013-2014, Antwerpen, Inter-

sentia, 2013, 767 p. 
– VANDENBERGHE, F., Handboek Personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu, 2013, 1323 p. 
– DE MEY, M. Aangiftegids personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 600 p. 

                                                           
1Cass. 30 november 1950, Pas. 1951, I, 191, RW 1950-1951, 1018. 
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Hoofdstuk II 

Stelsel van de personenbelasting (PB) 

1000,50 
art. 3 WIB92 

De personenbelasting is de belasting berekend op het globale inkomen van de rijksinwoners (art. 3 
WIB92). In principe worden alle inkomsten van de belastingplichtige samengeteld en de belasting 
wordt berekend op het verkregen resultaat. Nochtans bestaan er verschillende uitzonderingen, waarbij 
de {xe "Globalisatie inkomen"}globalisatie niet wordt toegepast: dit is bv. het geval voor de roerende 
inkomsten, sommige ‘diverse’ inkomsten en voor de meerwaarden die in principe afzonderlijk belast 
worden. 
In verschillende gevallen zijn verminderingen toepasselijk op een welbepaald deel van het belastbare 
inkomen: dit is bv. het geval voor de beroepsverliezen die slechts van het beroepsinkomen aftrekbaar zijn, 
en voor ‘diverse’ verliezen die slechts van diverse inkomsten aftrekbaar zijn. 

1001 
De personenbelasting wordt, zoals de drie andere belastingen op het inkomen, in de meeste gevallen 
in twee of zelfs in drie stadia betaald, o.m. wanneer voorheffingen geheven worden. Er zijn zes voor-
heffingen, die onafhankelijk zijn van de beschikkingen betreffende de eigenlijke belastingen. De stu-
die van de belasting moet dus duidelijk onderscheiden worden van die van de voorheffingen. 
In dit Handboek komen de voorheffingen aan bod onder de randnrs. 1610 e.v. 

Hoofdstuk III 

{xe "Territorialiteit (PB)"}Territorialiteit{xe "Inwoner"} 

1001,50 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.31/467.439, 3 januari 1996, Bull.Bel., afl. 757, 207, besproken in o.a. -Fiskoloog (I.) 1996, 
146, 8. 

– Circ. nr. AFZ/2004/0053 (AFZ 5/2004), 16 januari 2004. 
– Circ. nr. Ci.RH.241/585.607 (AOIF 19/2007), 12 juli 2007. 

Bibliografie – HINNEKENS, L., De territorialiteit van de Belgische belastingen in het algemeen en van de inkomstenbe-
lastingen in het bijzonder, Brussel, Ced.Samsom, 1985, nr. 50, 72-74. 

– CLAEYS-BOUUAERT, I., “Aantekeningen omtrent het fiscaal begrip hoofdverblijf voor natuurlijke per-
sonen”, in Mélanges offerts á Jacques Velu, Brussel, Bruylant, 1992, 581-595. 

– HINNEKENS, Ph., Belasting van niet-inwoners, Kalmthout, Biblo, 1994, 153 p. 
– DEBLAUWE, R., “De fiscale woonplaats historisch bekeken”, in Recht zonder omwegen, -Fiscale opstel-

len aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent, Larcier, 
1999, 3-20. 

 

– HINNEKENS, L., “L’habitant du Royaume dans le droit fiscal belge contemporain”, RGF 1981, 167-168. 
– HINNEKENS, L., “Nieuwe krachtlijnen in de rechtspraak over het rijksinwonerschap”, AFT 1991, 20. 
– POPPE, G., “De evolutie van het begrip rijksinwoner in het licht van de wet van 22 december 1989”, TFR 

1991, 60-77. 
– POPPE, G., “Een tweede wettelijk vermoeden inzake rijksinwonerschap”, Fiskoloog (I.) 1994, afl. 122, 12. 
– “Belastingwoonplaats gehuwden”, Fisc.Koer. 1995, afl. 1-2, 5-13. 
– LAMBRECHTS, J., “Uitbreiding Belgisch rijksinwonerschap – Een globale visie”, TFR 1995, 6-9. 
– HINNEKENS, L., “Het (niet-)rijksinwonerschap van de gedetacheerde werknemer volgens de laatste stand 

van wetgeving en rechtspraak”, AFT 1995, 270-280. 
– GOETHALS, J., “Fiscale woonplaats: vrije keuze van het minst belaste land”, Fiskoloog (I.) 1996, 151, 7. 
– DELBOO, M., “Fiscale woonplaats is effectieve woonplaats”, TFR 2000, afl. 173, 25. 
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– VAN ZANTBEEK, A., “Woonplaatsshopping voor vermogende particulieren. Belgisch perspectief en een 
blik over de grens”, TFR 2009, 143-160. 

– LETTENS, A., “Het begrip ‘fiscale woonplaats’ blijft een feitenkwestie”, Fiscoloog (I.) 2011, afl. 335, 5-8. 
– HONHON, N., “La notion de domicile fiscal au regard d’une jurisprudence récente”, C&FP 2012, afl. 4, 

31-40. 
– DE BROE, L., VAN BORTEL, D. en MURRE, D., “Kroniek Internationaal Belastingrecht 2011”, TRV 

2012, afl. 2, 105-129. 

1002 
art. 5 WIB92 
De personenbelasting treft het globale inkomen van de {xe "Rijksinwoner"}rijksinwoners. Het geheel 
van de inkomsten omvat de inkomsten zoals beschreven in titel II WIB92, ongeacht de plaats waar zij 
genoten of verkregen worden, en zonder rekening te houden met de aard en het bedrag van de belas-
tingen welke deze inkomsten mogelijk in het buitenland ondergaan hebben (art. 5 WIB92). Nochtans 
bestaan er twee reeksen maatregelen om de dubbele aanslag te milderen: het WIB92 voorziet in een 
belastingvermindering voor bepaalde inkomsten in het buitenland bekomen of genoten, en België 
heeft met een aantal landen overeenkomsten gesloten om dubbele belasting te vermijden. 

1003 
art. 2 WIB92 
‘Rijksinwoners’ zijn degenen die in België ‘hun {xe "Woonplaats"}woonplaats of de {xe "Zetel van for-
tuin"}zetel van hun fortuin’ gevestigd hebben (art. 2 WIB92). De ‘fiscale woonplaats’ is geen synoniem 
van wettelijke woonplaats in de zin van artikel 102 e.v. BW2, maar komt wel dichtbij het woonplaatsbe-
grip dat voor de inschrijving in de bevolkingsregisters wordt gehanteerd3. Het feitelijk domicilie wordt 
noodzakelijkerwijze gekenmerkt door een zekere permanentie of continuïteit4

De wet van 22 december 1989 heeft aan de inschrijving in het rijksregister van de natuurlijke perso-
nen een wettelijk vermoeden (juris tantum) vastgeknoopt {xe "Rijksregister (fiscale woonplaats)"}{xe 
"Fiscale woonplaats"}(art. 2 1° lid 2 WIB92). 

. 

Bij wet van 6 juli 19945 werd een tweede wettelijk vermoeden ingevoerd. De belastingwoonplaats van 
gehuwden wordt bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd (art. 2 1° lid 3 WIB92). Dit ver-
moeden geldt niet wanneer voor elke echtgenoot een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd (zie rand-
nr. 1322). De fiscale woonplaats moet in de eerste plaats steeds op basis van de feiten beoordeeld 
worden. Bovendien is artikel 2, 1°, lid 3 WIB92 enkel van toepassing in geval van een tijdelijke ver-
wijdering6

1004 

. 

‘Woonplaats{xe "Woonplaats"}’ en ‘{xe "Zetel van fortuin"}zetel van fortuin’ zijn twee onderschei-
den begrippen: de ‘woonplaats’ is een feitelijke woonplaats die gekenmerkt wordt door een zekere 
bestendigheid, terwijl de ‘zetel van het fortuin’ de plaats is van waaruit dit beheerd wordt en die door 
een zekere eenheid gekenmerkt wordt7

                                                           
2Vr. & Antw. Senaat, 16 juni 1984, 1478. 

. 

 
3X, “ Naar nauwere band tussen burgerlijke en fiscale woonplaats” , Fiskoloog 1992, afl. 393, 1. 
 
4Cass. 14 september 1995, Fiskoloog 1995, afl. 543, 9; Gent 7 juni 2001, Fiscoloog 2001, afl. 810, 9; Cass. 16 januari 2004, FJF, No. 2004/102; 

Luik 19 maart 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L 08/2122; Gent, 24 juni 2008, Fisc.Koer. 2008, 680. 
 
5BS 16 juli 1994. 
 
6Vr. nr. 121 VANDEURZEN 19 oktober 1995, Vr. & Antw. Kamer, 27 december 1995, 1570, Bull.Bel., afl. 758, 513. 
 
7Cass. 19 juli 1836, Pas. 1836, I, 280; Cass. 6 oktober 1941, Pas. 1941, I, 368; Cass. 7 september 1965, Pas. 1966, I, 34; Cass. 7 februari 

1979, Pas. 1979, I, 673; Cass. 28 oktober 1982, FJF, No. 83/41; Cass. 30 juni 1983, RW 1984-1985, 397 Pas. 1983, 1, 1226. 
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Wie een tijdelijke betrekking heeft in het buitenland (in casu aan de rechtsfaculteit van -
Ouagadougou) en vanuit België zijn fortuin beheert of laat beheren, is rijksinwoner8

De fiscus heeft de administratieve visie op de begrippen ‘{xe "Rijksinwoner"}rijksinwoner’, ‘woon-
plaats’ en ‘zetel van fortuin’ uitvoerig toegelicht in een circulaire

. 

9

De klemtoon ligt nog steeds, zoals het altijd is geweest, op de feitelijke situatie.  De feitelijke toestand 
heeft voorrang op de mogelijk andere intentie van de belastingplichtige. Al zijn er situaties waarin een 
rechtbank met de intentie rekening kan houden bij de beoordeling van de feitelijke situatie

. Deze circulaire werd geschreven in 
het licht van de aanpassing van de ‘{xe "Emigratieclausule"}emigratieclausule’ die vervat zit in arti-
kel 364bis WIB92 en die betrekking heeft op genieters van aanvullende pensioenkapitalen met ver-
huisplannen. Waar de aanzet dus een zeer specifieke context was, geeft de circulaire echter algemene 
definities en bevat ze een goed overzicht van het huidige administratieve standpunt. 

10

De inschrijving in een (Belgisch of buitenlands) bevolkingsregister vormt een vermoeden en een be-
gin van bewijs, maar uiteindelijk kan de werkelijke situatie deze inschrijving aan de kant schuiven

. 

11

– Zo werd besloten dat een belastingplichtige rijksinwoner van België bleef als de belastingplichtige een kleine studio huurde 
in het buitenland, maar ook een woning in België ter beschikking had (vanwege de werkgever) waar het verbruik van nuts-
voorzieningen niet daalde, en hij verder geen bewijs kon voorleggen van dagelijkse aankopen in het buitenland, noch van 
deelname aan culturele of sportieve manifestaties daar

.  

12

– De rechtbank van Gent hecht duidelijk veel aandacht aan de plaats waar de kinderen naar school gaan, aangezien deze 
plaats het gezin ertoe noodzaakt zich in de buurt te vestigen en minimaal te integreren in een sociale leefwereld die een 
binding en een netwerk van sociale relaties doet ontstaan

. 

13

Het is mogelijk een voorafgaande beslissing aan te vragen over het statuut van (niet-)inwoner. De 
dienst voorafgaande beslissingen behandelde reeds de vraag van twee families die met hun kinderen 
naar het buitenland verhuisden

. 

14

1005 

. 

Het is geenszins denkbeeldig dat twee (of zelfs meer) landen beweren dat het fiscale domicilie van een 
persoon zich in hun land bevindt. In dat geval moeten de {xe "Dubbelbelastingverdrag"}dubbelbelas-
tingovereenkomsten geconsulteerd worden om te zien welk land de voorrang heeft (zie randnr. 9304). 
Voor het interne recht blijft de betrokkene echter inwoner, ook al is hij dat niet volgens de overeen-
komst, en moet hij dus een aangifte als rijksinwoner (aangifte in de PB) indienen. 
In een casus van een Belgische belastingplichtige die naar Frankrijk uitgeweken was, stelde de rechtbank dat in toepassing van 
artikel 2c DBV België/Frankrijk, betrokkene als verblijfhouder moest worden beschouwd van het land waarvan hij de nationali-
teit had (België). Immers, uit de feiten was gebleken dat zijn beide woonplaatsen (de oude en de vermeende nieuwe) slechts 40 
km van elkaar verwijderd waren en hij in beide landen persoonlijke en economische betrekkingen aanhield. Het verdrag laat in 
zo’n geval toe de knoop door te hakken15

                                                           
8Cass. 15 november 1990, JT 1991, 65, RW 1990-1991, 1031, FJF, No. 91/36. 

. 

 
9Circ. nr. Ci.RH.241/585.607 (AOIF 19/2007), 12 juli 2007, besproken door W. DE BUYSER, “Nieuwe circulaire zet nog even beginselen inzake 

rijksinwonerschap op een rij”, Fisc.Act. 2007, afl. 30, 5-8 en J. GOEMAN en P. GILLEMON, “Exit emigratieclausule maar bijzondere 
waakzaamheid voor fiscale woonplaats”, Intern.Fisc.Act. 2007, afl. 8, 1. 

 
10Rb. Brussel 18 december 2009, Rev.not.b. 2010, 526. 
 
11Bergen 30 juni 2010, Fiscoloog (I.) 2011, afl. 335, 7. 
 
12Rb. Bergen 6 maart 2013, Fisc.Koer. 2013, afl. 8, 448. 
 
13Rb. Gent 25 oktober 2011, Fiscoloog, afl. 1274, 12. 
 
14Voorafg.Besliss. nr. 2011.046, 5 mei 2011. 
 
15Rb. Brugge 5 juni 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 17, 606. 
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1006 
art. 2 § 1 1° b en c WIB92 

Artikel 2 § 1, 1°, b) WIB92 stelt dat Belgische diplomatieke agenten en Belgische consulaire agenten 
van beroep, die in het buitenland geaccrediteerd zijn, als rijksinwoner beschouwd blijven. Deze bepa-
ling is noodzakelijk om te verhinderen dat die agenten, die niet belastbaar zijn in het land waar zij 
geaccrediteerd zijn, aan elke belasting zouden ontsnappen. Door artikel 2, § 1, 1°, c) worden ook de 
(andere dan diplomatieke of consulaire) ambtenaren die voor de Belgische Overheid in het buitenland 
werken, als rijksinwoner bestempeld. Ook de inwonende gezinsleden van diplomatieke en consulaire 
ambtenaren vallen onder de uitbreiding. 

art. 4 WIB92 
Artikel 4 WIB92 stelt dat niet aan de personenbelasting onderworpen zijn: 
– de buitenlandse {xe "Diplomatieke ambtenaren"}diplomatieke ambtenaren en de {xe "Consulaire 

ambtenaren"}consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwo-
nende gezinsleden; 

– op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consu-
laire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische natio-
naliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 

– op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van 
vreemde staten of van staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een 
buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten 
of niet duurzaam verblijf houden in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig 
handels- of nijverheidsbedrijf.  

Bepaalde internationale overeenkomsten voorzien in fiscale vrijstelling voor de bezoldigingen van de 
ambtenaren van die internationale instellingen. 
Een goed overzicht (hoewel verouderd nog steeds nuttig): J. VAN DEN EINDE, Bull.Bel. 1988, afl. 677, 1-145 en 1989, afl. 
688, 147-265. 

In deze overeenkomsten (type EU, VN, NAVO, ed.) is de draagwijdte van de vrijstelling evenwel niet 
steeds gelijk. In bepaalde overeenkomsten worden enkel de bezoldigingen vrijgesteld (bv. VN), waar 
in andere overeenkomsten (bv. EU) ook de pensioenen door deze instellingen uitbetaald, zijn vrijge-
steld16

Ten slotte voorzien de dubbelbelastingverdragen nagenoeg altijd in speciale criteria inzake de fiscale 
woonplaats (zie randnrs. 9201 e.v.). 

. 

Hoofdstuk IV 

Soorten inkomsten 

1007 
De verschillende soorten {xe "Inkomsten (begrip)"}inkomsten moeten goed van elkaar onderscheiden 
worden. Op iedere categorie en haar onderverdelingen zijn bijzondere regels toepasselijk, zowel voor 
wat de berekening betreft van de belastbare grondslag (bv. verschillende forfaits voor beroepskosten), 
als voor de berekening van de belasting (bv. de vermeerderingen bij gebrek aan voorafbetaling). 
De verschillende categorieën zijn (WIB92): 
1. inkomen van onroerende goederen: artikel 7 tot 16 

                                                           
16Circ. nr. Ci.R.9 UNO/602.132, 26 januari 2010. 
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– niet-verhuurde: artikel 7, § 1, 1°; 
– verhuurde: artikel 7, § 1, 2°; 
– erfpacht en opstal: artikel 7, § 1, 3°; 

2. inkomen van roerende goederen en kapitalen: artikel 17 tot 22 
– dividenden: artikel 18; 
– interest: artikel 19, 19bis en 19ter; 
– verhuring enz. van roerende goederen (royalty’s): artikel 17, § 1, 3°; 
– lijfrenten: artikel 20; 

3. beroepsinkomen: artikel 23 tot 89 
– winst: artikel 24; 
– baten: artikel 27; 
– winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid: artikel 28; 
– bezoldigingen: artikel 30; 
– pensioenen: artikel 34; 

4. diverse inkomsten: artikel 90 tot 103. 

De wet gebruikt sinds de coördinatie telkens het begrip ‘inkomen’ voor het netto-begrip, behalve voor 
de diverse ‘inkomsten’, terwijl voor de bruto-ontvangsten het woord ‘inkomsten’ wordt gebruikt. 

Hierna worden deze categorieën één voor één behandeld en wordt verder nagaan hoe de taxatie, al dan 
niet ‘geglobaliseerd’, van deze verschillende inkomsten gebeurt. 
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Deel II 
Grondslag van de belasting 

Hoofdstuk I 

{xe "Onroerende goederen – Inkomsten"}Inkomen van {xe 
"Onroerende goederen – Belastbare grondslag"}onroerende {xe 

"Belastbare grondslag (PB)"}goederen 

Afdeling I. 
{xe "Niet-verhuurde OG"}Algemeen 

1008 

Bibliografie – DELAHAYE, A., De belasting op het inkomen uit onroerende goederen in België, Brussel, Bruylant, 1978, 
147 p. 

– MALHERBE, J. en AUTENNE, J., Péréquation cadastrale et réforme de la fiscalité immobilière, Brussel, 
Larcier, 1980, 104 p. 

– VERSTAPPEN, J., “Actuele problemen van onroerende fiscaliteit”, in Gids voor de aangifte, Diegem, 
Ced.Samsom, 1994, 116 p. 

– NEMERY DE BELLEVAUX, J.P., “Fiscalité immobilière”, in Etudes fiscales, Brussel, Bruylant, 1998, 11-
21. 

– DIERCKX, E (ed.), Onroerend goed als beleggingsinstrument, Gent, Larcier, 2003, 387 p. 
– DEFOOR, W. en VERTOMMEN, S., “Inkomen van onroerende goederen en kapitalen”, in DILLEN, L., 

PLETS, N. en MAES, L., Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 67-163. 
 

– DE GROOTE, G., “Het belasten van inkomsten uit onroerend goed na de wet van 19 juli 1979”, Bull.Bel., 
afl. 581, 322-354. 

– GOBLET, O., “Onroerende fiscaliteit en belastinghervorming”, AFT 1989, 107-122. 
– RICHELLE, I., “Nouveautés en fiscalité immobilière”, Rev.not b. 1997, 570-603 

1009 
art. 11  
WIB92 
Onroerende inkomsten zijn belastbaar ten name van de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker van het goed (art. 11 WIB92). Waar er verder over ‘eigenaar’ wordt gesproken, moet 
daaronder dus ‘eigenaar, bezitter, erfpachter, enz.’ worden begrepen. De opsomming van de schulde-
naars van de grondbelasting mag niet bij analogie uitgebreid worden tot alle genieters van bezettings-
rechten17

Ook het KI van elektriciteitscabines wordt in beginsel belast ten name van de eigenaar van de grond, 
tenzij deze bij geregistreerde akte een verzaking aan het recht van natrekking heeft verleend aan de 
elektriciteitsmaatschappij

. 

18

De inkomsten die de ‘{xe "Economische eigenaar"}economische eigenaar’ verkrijgt, zijn pas dan 
huurinkomsten, als hij juridisch de mogelijkheid heeft het onroerend goed te verhuren en de huurgel-
den in zijn voordeel op te strijken

. 

19

                                                           
17Cass. 9 juni 1947, Pas. 1947, I, 254. 

. 

 
18Vr. nr. 277 QUINTELIER 16 februari 1993, Vr. & Antw. Senaat, 16 maart 1993, nr. 48, 2186. 
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Het belastbaar tijdstip is, overeenkomstig artikel 204, 1° KB/WIB92, voor inkomsten van gebouwde 
onroerende goederen gelijk aan het tijdperk waarop ze betrekking hebben. 

Afdeling II. 
{xe "Niet-verhuurde OG"}Niet-verhuurde onroerende goederen 

1010 
 

De eigenaar van niet-verhuurde onroerende goederen, die in België gelegen zijn, wordt geacht er een 
persoonlijk genot uit te halen, waarvan de waarde gelijk is aan deze van het KI, verhoogd met 40 %. 
Betreft het evenwel ongebouwde onroerende goederen, materieel en outillage die van nature of door 
hun bestemming onroerend zijn, of de in artikel 12, § 3 WIB92 (tot aj. 2006 art. 16 WIB92) bedoelde 
‘(eigen) woning’, dan blijft het belastbaar inkomen beperkt tot het KI van het betreffende onroerend 
goed. 

art. 518 WIB92 
In afwachting van de volgende algemene {xe "Perequatie"}perequatie wordt het KI voorlopig geïn-
dexeerd (art. 518 WIB92). Voor inkomstenjaar 2012 bedraagt de coëfficiënt 1,6349; voor inkomsten-
jaar 2013 1,6813. 

1011 
De eigenaar van in het buitenland 20 gelegen onroerende goederen wordt belast op de {xe "Nettohuur-
waarde (OI)"}nettohuurwaarde21 ervan, d.i. de brutohuurwaarde verminderd met 40 % (voor gebouw-
de onroerende goederen) of 10 % (voor ongebouwde onroerende goederen)22

Afdeling III. 

. 

{xe "Onroerende goederen – Verhuur"}Verhuurde onroerende {xe "Verhuur on-
roerend goed"}goederen 

1013 

Bibliografie – SALENS, P., “Taxatie van de huurprijs en de huurvoordelen. Een stand van zaken na twee recente arresten 
van het Hof van Beroep te Gent”, AFT 2000, 456. 

1013,50 
art. 7 § 1 2° a) b) en b)bis WIB92 

                                                                                                                                                                     
19Vr. nr. 1010 DE CLIPPELE 13 april 1994, Vr. & Antw. Kamer, 4 juli 1994, 11732 (in het kader van de overeenkomst van 19 oktober 1970 

tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting). 
 
20Antwerpen 3 september 2013, Fiscoloog 2013, afl.1356, 13 (de vraag of het onderscheid tussen al dan niet in België gelegen niet-verhuurde 

onroerende goederen een schending van het vrije kapitaalverkeer uitmaakt, wordt momenteel via een prejudiciële vraag voorgelegd 
aan het HvJ). 

 
21Voor de invulling van het begrip ‘huurwaarde’, zie M. VANKEIRSBILCK, Fisc.Koer. 2011, 293-300 (noot bij Rb. Antwerpen 17 november 

2010). 
 
22Brussel 27 november 1998, Fisc.Koer. 1999, 517, FJF, No. 2000/128. 
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§ 1. IN BELGIË GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN 

1. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het {xe "Kadastraal inkomen (vaststelling)"}kadastraal inko-
men met betrekking tot volgende onroerende goederen: 
– ongebouwde onroerende goederen of materieel en outillage die van nature of door hun be-

stemming onroerend zijn, verhuurd aan een natuurlijk persoon, die ze, noch geheel, noch ge-
deeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid; 

– onroerende goederen, die overeenkomstig de pachtwetgeving23

2. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het kadastraal inkomen verhoogd met 40 % voor de volgende 
onroerende goederen: 

 zijn verhuurd en door de 
huurder voor land- en tuinbouw worden gebruikt (art. 7 § 1 2° a) en b) WIB92). 

– gebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een natuurlijk persoon, die ze noch geheel noch 
gedeeltelijk gebruikt voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid; 

– gebouwde onroerende goederen, verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, 
wanneer de verhuring gebeurt met het oog op de terbeschikkingstelling ervan aan natuurlijke 
personen om uitsluitend als woning te worden gebruikt of aan meerdere natuurlijke personen 
die ze uitsluitend gezamenlijk als woning gebruiken (art. 7 § 1 2° b)bis WIB92) (bv. een {xe 
"Weeshuis (inkomsten OG)"}weeshuis)24

 De verhoging wordt niet toegepast voor personen die om sociale of beroepsredenen hun eigen 
woning niet kunnen betrekken (zie randnr. 1027)

. 

25

3. Het belastbaar inkomen is gelijk aan het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, als 
het gaat om: 

. 

– andere dan sub 1 en 2 bedoelde ongebouwde onroerende goederen of materieel en outillage die 
van nature of door hun bestemming onroerend zijn, in welk geval het belastbaar inkomen niet 
lager mag zijn dan het KI; 

– andere dan sub 1 en 2 bedoelde gebouwde onroerende goederen, in welk geval het belastbaar in-
komen niet lager mag zijn dan het KI, verhoogd met 40 %. 

Het ‘beroepsmatig karakter’, waarvan sprake in sub 1 en 2, wordt niet aangetoond door het enkele feit 
dat in het door een natuurlijk persoon gehuurde goed, dat hem tot hoofdverblijfplaats strekt, ook de 
zetel van een vzw is gevestigd26

Categorie 3 kan van toepassing zijn bij verhuur aan een particulier die het onroerend goed niet voor 
beroepsdoeleinden gebruikt, wanneer blijkt dat de huur in feite wordt betaald door de werkgever van 
de huurder, die de huur ook als beroepskost in aftrek brengt

. 

27

Bij verhuur aan een vennootschap, die het onroerend goed ter beschikking stelt als woning aan haar 
directeur, is er desalniettemin sprake van een verhuur voor beroepsdoeleinden (zelfs indien het huur-

. 

                                                           
23De voorwaarde dat de verhuur moet gebeuren overeenkomstig de pachtwetgeving, impliceert volgens de administratie (aanschrijving nr. 4 

van 7 februari 2002) dat de verpachter zich moet houden aan de wetgeving inzake de maximumpachtprijzen. De rechtspraak is het 
hiermee eens, maar laat toe aan te tonen dat de verhuur niet onder deze wetgeving valt (Gent 9 maart 2000, FJF, No. 2000/215; 
Gent 19 december 2001, FJF, No. 2002/186). 

 
24Wet 6 juli 1997, BS 23 oktober 1997. 
 
25Vr. nr. 1029 DE CLIPPELE 20 april 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 109, 11351, Bull.Bel. 1994, afl. 742, 2842. 
 
26Gent 3 maart 1999, Fiscoloog 1999, afl. 706, 9. 
 
27Brussel 26 oktober 2001, Fiscoloog 2002, afl. 842; Brussel 12 januari 2001, FJF, No. 2001/97. 
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contract bepaalt dat de woning enkel als privéwoonst mag worden gebruikt28), en wordt de werkelijke 
nettohuur belast29

Omgekeerd is, bij verhuur aan een particulier die {xe "Onroerende goederen – Onderverhuur"}onder-
verhuurt aan een vennootschap (of aan een natuurlijke persoon die het onroerend goed gebruikt voor 
het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid), alleen het KI belastbaar bij de hoofdverhuurder

. 

30, 
tenzij in geval van simulatie of wanneer de partijen niet alle gevolgen van de onderverhuring hebben 
aanvaard31

Ook bij verhuring aan een vzw of een OCMW is de werkelijke huur belastbaar, tenzij in het geval 
voorzien in artikel 7, § 1, 2°, b)bis WIB92

. 

32

De overeenkomst tussen huurder en verhuurder die de beroepsmatige aanwending van het verhuurde 
goed verbiedt, is tegenstelbaar aan de administratie

. 

33. De contractbreuk door de huurder kan daarom 
geen fiscale gevolgen voor de verhuurder hebben, tenzij in geval van simulatie34. Om de beroepsmati-
ge aanwending door de huurder aan te tonen, volstaat het evenwel niet te verwijzen naar het feit dat de 
huurder deze huur als beroepskost in aftrek brengt in een niet-gecontroleerde aangifte in de personen-
belasting35

De regel dat de eigenaar van een onroerend goed steeds belast moet worden op de werkelijk ontvangen 
huur zodra de huurder het goed beroepsmatig gebruikt, is volgens het Grondwettelijk Hof niet in strijd 
met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

. 

36

                                                           
28Brussel 10 april 1998, Notariaat Fiscaal 1999, afl. 2, 7. 

. Dat de eigenaar niet op voorhand op de hoogte is gesteld 
van het beroepsmatige gebruik of dat de huurder daarmee een clausule van de huurovereenkomst 
schendt, doet daaraan geen afbreuk. Van ongeoorloofde discriminatie zou daarentegen wel sprake zijn 
als de administratie zelf de betaalde huur in hoofde van de huurder als beroepskost in mindering brengt 
en vervolgens de eigenaar belast op de werkelijk ontvangen huur. In dergelijke situatie doet de belas-
ting op de werkelijke huurinkomsten volgens het Grondwettelijk Hof op onevenredige wijze afbreuk 
aan het beginsel dat iedere belastingplichtige met een minimaal niveau van voorzienbaarheid het belas-
tingstelsel moet kunnen bepalen dat op hem zal worden toegepast. Het hof van beroep te Antwerpen 
past dit beginsel ook toe wanneer de administratie de aftrek van de huur in hoofde van de huurder niet 
op eigen initiatief in aftrek heeft gebracht, maar zij deze aftrek wel heeft toegestaan, en zij vervolgens 

 
29Cass. 5 januari 1978, Pas. 1978, I, 509; Cass. 3 juni 1983, FJF, No. 84/4; Brussel 21 februari 1992, FJF, No. 92/64, 129, Bull.Bel., afl. 748, 1041. 
 
30Fiskoloog 1992, afl. 397, 1. 
 
31Brussel 23 juli 1992, Fisc.Koer. 1993, 305; Bergen 6 februari 1998, JLMB 1998, 1778; Antwerpen 11 januari 1999, FJF, No. 99/128, 334; 

Gent 4 december 2001, Fiscoloog 2002, afl. 832, 9; Rb. Brussel 7 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 851, 1; Bergen 22 november 
2002, Fiscoloog 2002, afl. 871, 9; Rb. Gent 29 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 914, 9; Rb. Brussel 7 november 2008, Fiscoloog 
2009, afl. 1166, 11 (een particulier verhuurde een woning aan een natuurlijk persoon die zaakvoerder is van een vennootschap. Deze 
zaakvoerder kreeg de toestemming om een gedeelte als bureelruimte onder te verhuren aan zijn vennootschap. Er werd beslist tot 
een belasting op de nettohuur in hoofde van de hoofdverhuurder aangezien de huurder de zaakvoerder van de vennootschap is en 
dus beslist een gedeelte van de woning niet voor privédoeleinden te gebruiken); Gent 17 februari 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1171, 
11. 

 
32Vr. nr. 828 BREYNE 1 oktober 1991, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, 11343, Bull.Bel., afl. 717, 1664, Bull.Bel., afl. 742, 2812. 
 
33Fiskoloog 1993, afl. 411, 6 en Parl.St. Senaat 1991-92, nr. 376/1, 4 juni 1992; Antwerpen 1 maart 1993, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 

93/46; S. CLAES, “ Fiscale perikelen rond de onderverhuring of de terbeschikkingstelling van een onroerend goed door de huurder” , 
NFM 1992, 317-321; zie ook Antwerpen 4 november 1993, Fisc.Koer. 1994, 191; Brussel 28 juni 2002, TFR 2003, afl. 235, 108. 

 
34Antwerpen 18 oktober 2005, TFR, afl. 318-319, 269; Brussel 23 mei 1996, Fiskoloog 1996, afl. 572, 6; Rb. Leuven 6 juni 2003, Fiscoloog 

2003, afl. 902, 2. 
 
35Brussel 23 mei 2007, FJF, No. 2007/277; Brussel 13 december 2002, FJF, No. 2003/155. 
 
36GwH 27 mei 2008, nr. 86/2008, FJF, No. 2009/128. 
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de verhuurder (terwijl uit niets blijkt dat deze wist of kon weten dat de huurder het goed beroepsmatig 
gebruikte, noch daarmee had ingestemd) op grond daarvan met terugwerkende kracht belast op basis 
van de netto-ontvangen huur37

1014 

. 

{xe "Huurvoordelen"}Huurvoordelen zijn verplichtingen, investeringen of werken die aan de huurder 
worden opgelegd en waarvan de uitvoering door de verhuurder kan worden afgedwongen. De loutere 
toestemming van de eigenaar om de huurder bepaalde werken aan het onroerend goed te laten uitvoe-
ren, vormt geen huurvoordeel wanneer de toestemming geen verplichting inhoudt en geen enkele 
verhoging van de huurprijs is voorzien in het geval de huurder de werken niet uitvoert38. Werken die 
door de huurder op eigen initiatief worden uitgevoerd en gefinancierd, zijn niet als een huurvoordeel 
belastbaar39. Evenmin als huurvoordeel belastbaar zijn investeringen die de huurder, zonder verplich-
ting daartoe, uitvoert voor eigen nut40. Grove herstellingswerken die in beginsel ten laste zijn van de 
verhuurder, maar die worden uitgevoerd door de huurder, zijn daarentegen wel als een huurvoordeel 
belastbaar41. Wanneer de eigenaar op het einde van het huurcontract aan de huurder een vergoeding 
voor de werken moet betalen of wanneer de huurder het recht heeft om de verbeteringen of verfraaiin-
gen terug te nemen om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, kan er in de regel 
geen sprake zijn van een voordeel42. Als de verhuurder bij de beëindiging van de huurovereenkomst 
de keuze heeft hetzij de uitgevoerde werken te behouden, hetzij te eisen dat het onroerend goed in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld wordt, kan pas bij die beëindiging worden nagegaan of er al dan niet 
sprake is van een huurvoordeel43

 art. 8 en 13 WIB92 

. 

Met betrekking tot {xe "Herkwalificatie huur – bedrijfsinkomsten"}huurprijs en huurvoordelen wordt onder 
‘netto-inkomen’ begrepen, het brutobedrag van de inkomsten, verminderd, uit hoofde van onderhouds- en 
herstellingskosten, met: 
– 40 % voor gebouwde onroerende goederen (alsook voor materieel en outillage die van nature of 

door hun bestemming onroerend zijn, zonder dat deze vermindering meer mag bedragen dan twee 
derden van het (met een door de Koning te bepalen revalorisatiecoëfficiënt44

 Voorbeeld  

) gerevaloriseerde 
KI); 

 Indien het KI 2 500 EUR bedraagt, en de huur 20 000 EUR per jaar, wordt de aftrek van 40 % (20 000 EUR × 40 % = 
8 000 EUR) beperkt tot 2 500 EUR × 2/3 × 4,10 = 6 833,33 EUR voor aanslagjaar 2013. 

 Bij de toepassing van de formule moet rekening worden gehouden met het ongeïndexeerde KI 
(art. 8 WIB92)45

                                                           
37Antwerpen 24 februari 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1155, 4.  

; 

 
38Cass. 29 april 1942, Pas. 1942, I, 97; Antwerpen 14 mei 1982, FJF, No. 83/21; Luik 22 oktober 1986, FJF, No. 87/138, 252; Antwerpen 

27 april 1993, JDF 1993, 177; voor een rechtspraakoverzicht, zie: L. AGACHE, “ Belasting bij verhuurder van door huurder uitgevoer-
de werken: fiscus te kort door de bocht?” , Acc. & Fisc. 2008, afl. 40. 

 
39Luik 16 januari 1997, FJF, No. 97/98. 
 
40Gent 3 november 2009, Fiscoloog 2010, afl. 1201, 11. Voor een strikter standpunt bij belangrijke verbouwingswerken door de huurder – en 

aldus belastbaar als huurvoordeel, zie: Rb. Leuven 12 maart 2010, Fisc.Koer. 2010, 429 (op basis van het burgerlijk recht is de ver-
huurder verplicht om het verhuurde goed in goede staat van onderhoud te leveren, zodat het voor het gebruik kan dienen waartoe 
het door het contract is bestemd. Als het goed niet in die staat verkeert, dan moet de verhuurder het in die staat brengen). 

 
41Gent 22 september 1998, TFR 1999, afl. 164, 112. 
 
42Antwerpen 24 mei 1982, FJF, No. 83/21. 
 
43Gent 6 oktober 2009, Fiscoloog, afl. 1210, 12. 
 
44Voor aj. 2013: 4,10 en voor aj. 2014: 4,19. 
 
45Fiskoloog 1993, afl. 417, 3. 
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– 10 % voor ongebouwde onroerende goederen (art. 13 WIB92). 

De {xe "Opzeggingsvergoeding huurcontract"}opzeggingsvergoeding, betaald wegens verbreking van 
een huurcontract betreffende een onroerend goed dat verhuurd werd aan een vennootschap, is een 
opbrengst van het onroerend goed en wordt zo belast46

1015 

. 

Wanneer een bestuurder een gebouwd onroerend goed verhuurt aan zijn vennootschap, is er in be-
paalde omstandigheden {xe "Herkwalificatie huur – bedrijfsinkomsten"}herkwalificatie van de huur in 
bedrijfsinkomen47

Inkomsten uit de verhuur van een onroerend goed zijn slechts belastbaar als bedrijfsinkomen indien de 
verkrijger van de inkomsten het goed zelf voor beroepsdoeleinden aanwendt

. 

48

1016 

. 

Enkel de effectief betaalde huurgelden zijn belastbaar49. Compensatie van huur met een tussenkomst 
in de kostprijs van door de huurder uitgevoerde werken leidt tot een belastbaarheid van huur, aange-
zien compensatie inhoudt dat er juridisch gezien betaald wordt50. {xe "Achterstallige huur"}Achter-
stallige huur is in één keer belastbaar in het jaar van ontvangst51

De uitsplitsing van de huurprijs over het onroerend goed en de meubels heeft geen terugwerkende 
kracht

. 

52

1018 
art. 7 § 2  
WIB92 

. 

Wanneer een huurvoordeel bestaat uit een eenmalige uitgave van de huurder, dan wordt het bedrag 
ervan overeenkomstig artikel 7, § 2 WIB92, verdeeld over de gehele duur van de huurovereenkomst 
(uitgave gedaan bij de aanvang van de huurovereenkomst) of over het aantal jaren dat de huurover-
eenkomst nog loopt, te rekenen vanaf 1 januari van het belastbaar tijdperk waarin die last is betaald of 
gedragen (uitgave gedaan in de loop van de huurovereenkomst). Wanneer de huurovereenkomst van 
onbepaalde duur is of wanneer er geen geschreven huurovereenkomst bestaat, wordt de eenmalige 
uitgave over drie jaar verdeeld53

1019 
art. 8 WIB92 

. 

Indien een onroerend goed is verhuurd aan een natuurlijk persoon en gedeeltelijk voor privé- en ge-
deeltelijk voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt, wordt in principe de volledige huur en huurlasten 

                                                                                                                                                                     
 
46Gent 15 april 1999, TFR 1999, afl. 170, 787. 
 
47S. VAN STEENKISTE, “ Huur van een woning, bestemd voor privégebruik en toch fiscaal bedrijfsmatig” , AFT 1994, 89. 
 
48Antwerpen 12 januari 1999, FJF, No. 99/129, 337 (in casu is het de hurende vennootschap die het goed beroepsmatig gebruikt – dat de 

verhuurder werkend vennoot van de hurende vennootschap is, doet hieraan geen afbreuk). 
 
49Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 5 juni 1984, 1376; Gent 18 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 849, 9; Rb. Hasselt 23 oktober 2002, Fiscoloog 

2003, afl. 879, 9. 
 
50Rb. Leuven 11 januari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1343, 9. 
 
51Rb. Gent 26 juni 2012, 99/3625/B. 
 
52Gent 12 november 1991, FJF, No. 92/24, 42. 
 
53Com.IB 1992, nr. 13/5, 3°. 
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(min de forfaitaire aftrek) belast, tenzij de huurprijs en -voordelen afzonderlijk vastgesteld zijn in een 
{xe "Geregistreerde huurovereenkomst"}geregistreerde huurovereenkomst voor het privé- en beroeps-
gedeelte (art. 8 WIB92). Een splitsing van de oppervlakte is niet voldoende54, evenmin als een con-
tractuele uitsplitsing van de onroerende voorheffing55

1020 

. 

Een {xe "Huurderving (vergoeding)"}schadevergoeding{xe "Huurschade (vergoeding)"} wegens 
huurderving is geen inkomen56. Een vergoeding voor de onbeschikbaarheid ten gevolge van een optie-
recht aan een derde, die het goed voor industriële doeleinden mag gebruiken, is onroerend inkomen57

Een vergoeding van huurschade is geen onroerend inkomen, indien zij de uitzonderlijke waardever-
mindering compenseert die een onroerend goed werkelijk heeft ondergaan wegens de activiteit van de 
huurder en indien zij is vastgesteld in een bijzondere clausule van het huurcontract of bij afzonderlijk 
contract, of in een rechterlijke beslissing

. 

58

De verhuur van een {xe "Zandgroeve"}zandgroeve voor tien jaar, tegen een vergoeding per kubieke 
meter opgegraven zand, geeft onroerend inkomen

. 

59. Zo wordt ook de overeenkomst, waarbij aan een 
vennootschap het recht wordt toegekend om tegen een vergoeding puin en aarde ter opvulling van een 
put te storten, aangemerkt als een huurovereenkomst in de zin van artikel 7 WIB92. De aldus ontvan-
gen vergoeding is belastbaar als onroerend inkomen60

§ 2. IN HET {XE "BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN"}BUITENLAND GELEGEN ONROERENDE 
GOEDEREN 

. 

1020,50 
Het belastbaar inkomen is gelijk aan het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen, zijnde 
het bruto-inkomen verminderd met een forfaitaire aftrek van 40 % (gebouwd) of 10 % (ongebouwd) 
uit hoofde van onderhouds- en herstellingskosten61. De huurprijs mag bovendien verminderd worden 
met de in het buitenland betaalde grondbelasting, maar niet met de in het buitenland betaalde professi-
onele belasting62

Afdeling IV. 

. 

                                                           
54Vr. nr. 13 DE CLIPPELE 9 december 1985, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, 21 januari 1986, 111; Vr. nr. 293 D'HONDT 17 juli 1987, Bull.Bel., 

afl. 670, 545. 
 
55Luik 28 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 888, 9. 
 
56Vr. nr. 157 VANSTEENKISTE, Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 13 maart 1984, 1744. 
 
57Luik 14 november 1984, FJF, No. 85/45, 85 (in casu werd er eigenlijk een huurovereenkomst gesloten). 
 
58Vr. nr. 17 BARZIN 16 oktober 1990, Vr. & Antw. Senaat, 27 november 1990, 309, Bull.Bel., afl. 703, 673. 
 
59Cass. 28 februari 1985, JDF 1986, 210, FJF, No. 85/287. 
 
60Luik 4 november 1998, FJF, No. 99/67, 165. 
 
61Gent 22 november 2011, TFR 2012, 420 (een vergoeding wegens een vermeende uitzonderlijke waardevermindering is belastbaar, aange-

zien de huurvoordelen naast de eigenlijke huurprijs tot de bruto belastbare basis behoren en daarvan alleen een forfaitaire aftrek 
wordt toegelaten. Wat daarover voorzien is in de administratieve commentaar 13/5, acht het hof contra legem). 

 
62Brussel 22 oktober 1999, FJF, No. 2000/152 (onroerend goed in Frankrijk). 
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{xe "Erfpacht"}Erfpacht of {xe "Opstal"}opstal 

1021 

Bibliografie – PEETERS, B., Fiscale aspecten van het recht van opstal en van erfpacht, in Fiscale Praktijkstudies, nr. 13, 
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, 143 p. 

– VAN CROMBRUGGE, S., “De fiscale aspecten van het recht van opstal”, in Het zakenrecht absoluut niet 
een rustig bezit, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1992, 375-401. 

– CARLIER, P., “Kritische beschouwingen i.v.m. de fiscaalrechtelijke gevolgen van de vestiging van vrucht-
gebruik op de rechten van erfpacht en opstal”, in Liber Amicorum Willy Maeckelbergh, Brussel, FHS, 1993, 
87-101. 

– VERHEYDEN, K., “Fiscale gevolgen bij eigendomsverkrijging ingevolge erfpacht, opstal en vruchtge-
bruik”, in MAES, L. en DE CNIJF, H., Fiscaal Praktijkboek 2007-2008 – Directe belastingen, Mechelen, 
Kluwer, 2007, 231-280. 

– MUYLLE, M., De duur en de beëindiging van zakelijke rechten, Antwerpen-Cambridge, Intersentia, 2012, 
764 p. 

 

– VALENTIN, R., “L’emphytéose et la taxation des revenus fonciers”, JDF 1976, 65-80. 
– VALENTIN, R., “Statut, au regard des impôts sur les revenus, des sommes payées d’avance en matière de 

baux et de contrats d’emphytéose, de superficie, etc.”, JDF 1986, 193-209. 
– PEETERS, B. en VAN GOETHEM, P., “Boekhoudkundige aspecten en fiscale gevolgen van het recht van 

opstal”, AFT 1987, 3548. 

1022 
art. 10 § 1 WIB92 
De bedragen (erfpacht- of opstalvergoeding en alle andere voordelen verkregen door de overdrager) 
verkregen bij vestiging of overdracht van een recht van erfpacht of van opstal, of van gelijkaardige 
onroerende rechten (vruchtgebruik is geen gelijkaardig onroerend recht63), zijn volledig belastbaar in 
het jaar waarin ze werden betaald of toegekend. Is er geen betaling of toekenning, dan is er ook geen 
belastbaarheid, ondanks het feit dat de erfpacht- of opstalvergoedingen contractueel werden bedon-
gen64

Voor de waardering van de voordelen richt men zich naar de waardering inzake registratierechten

, zelfs indien ze betrekking hebben op de gehele duur van het contract of op een deel daarvan. 
65

art. 10 § 2 WIB92 

. 

Zijn echter geen onroerende inkomsten, de bedragen die worden verkregen voor het verlenen van het 
recht van gebruik van gebouwde onroerende goederen ingevolge een niet-opzegbare overeenkomst 
van erfpacht of opstal of van een gelijkaardig66

– de bij overeenkomst bepaalde termijnen het de eigenaar mogelijk maken het in het gebouw beleg-
de kapitaal of, als het een bestaand gebouw betreft, de verkoopwaarde ervan, volledig weer samen 
te stellen en de rentelast en de andere kosten van de verrichting te dekken; 

 onroerend recht, op voorwaarde dat: 

– de eigendom van het gebouw bij het einde van de overeenkomst hetzij van rechtswege op de ge-
bruiker overgaat, hetzij de overeenkomst een aankoopoptie voor de gebruiker bevat67

art. 19 § 1 2° WIB92 

. 

                                                           
63Vr. nr. 21 DE CLIPPELE 17 juni 1988, Vr. & Antw. Senaat 1988, 9 augustus 1988, 623, Bull.Bel., afl. 677, 1934; Circ. nr. Ci.RH.221/399.733, 

27 september 1988, Bull.Bel., afl. 677, 1867. 
 
64Rb. Hasselt 23 oktober 2002, Fisc.Koer. 2003, 328. 
 
65Brussel 15 februari 2012, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 12/0384 (indexeringsclausule). 
 
66Antwerpen 20 december 2011, FJF, No. 2013/41 (het begrip ‘gelijkaardig onroerend recht’ vereist niet dat het recht vatbaar moet zijn voor 

hypotheekvestiging of onroerend beslag, noch dat een zakelijk recht wordt gevestigd. Een overeenkomst die aan de gebruiker het 
recht verleent om tegen een vergoeding gedurende negen jaar gebruik te maken van een deel van een gebouwd onroerend goed, 
verleent een gelijkaardig onroerend recht). 

 
67Voor een toepassing, zie: Rb. Hasselt 17 juni 2010, TFR 2010, afl. 395, nr. 2011/N14. 
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In dat geval is er sprake van een roerend inkomen, althans wat het gedeelte van de vergoedingen be-
treft dat de rentelasten en de kosten van de verrichting dekt. 

Dit geldt ook voor natuurlijke personen, handelend in het kader van het beheer van hun -
privévermogen68

Afdeling V. 

. 

Vrijgesteld inkomen van de onroerende goederen uitgebaat zonder winstoog-
merk voor welbepaalde doeleinden{xe "Onroerende inkomsten – Vrijstelling"} 

1023 
art. 12 § 1 WIB92 

De inkomsten van de onroerende goederen of delen van onroerende goederen gelegen in een lidstaat 
van de EER, die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd voor het 
openbaar uitoefenen van een eredienst of van de {xe "Vrijzinnige morele dienstverlening (vrijstelling 
KI)"}vrijzinnige morele dienstverlening, voor onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, 
dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke 
weldadigheidsinstellingen, zijn vrijgesteld (art. 12 § 1 WIB92). 

Het is irrelevant of de bewoner, dan wel de belastingplichtige zelf het gebouw voor dat doel heeft 
bestemd69. De afwezigheid van winstoogmerk moet altijd worden beoordeeld in hoofde van degene 
die het goed voor het vermelde specifieke doel aanwendt of bestemt. Dit kan hetzij de belastingplich-
tige, hetzij de bewoner zijn, maar beide voorwaarden (bestemming tot specifiek doel en afwezigheid 
winstoogmerk) moeten verenigd zijn in hoofde van dezelfde persoon. M.a.w. het woord ‘of’ in de 
zinsnede “die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd” is niet cu-
mulatief 70

Meer in detail gelden volgende voorwaarden: 

. 

§ 1. DE BELASTINGPLICHTIGE OF BEWONER MAG GEEN WINST NASTREVEN 

1023,04 
Uit het enkele feit dat de eigenaar voordelen verkrijgt voor de aanwending van zijn onroerend goed 
voor één van de in artikel 12 WIB92 opgesomde doeleinden, volgt nog niet dat hij winst nastreeft, op 
voorwaarde dat hij de ontvangen voordelen gebruikt voor de instandhouding en de uitbreiding van het 
doel waarvoor het onroerend goed wordt aangewend71. De fiscus mag bovendien niet eisen van de 
eigenaar dat hij de voordelen van het onroerend goed enkel aanwendt tot onderhoud van de gebouwen 
en niet tot uitbreiding ervan72

                                                           
68Vr. nr. 328 DALEM 25 maart 1993, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 11 mei 1993, 2729, Bull.Bel. 1993, afl. 730, 2396. 

. 

 
69Vr. nr. 1146 VAN DEN EYNDE 2 december 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 127, 17585-17587, Bull.Bel., afl. 785, 1930; Circ. 

nr. Ci.RH.222/509.586, 15 september 1998. 
 
70Cass. 19 oktober 2012, TFR 2013, afl. 437, nr. 2013/13. 
 
71Cass. 3 mei 1983, FJF, No. 84/47, 68; Cass. 6 maart 1987, RW 1987-88, 257; Cass. 10 mei 1990, Bull.Bel., afl. 703, 636; Gent 15 januari 

1998, Fiskoloog 1998, afl. 650, 9-10; Antwerpen 31 maart 1998, Fiskoloog 1998, afl. 660, 9; Antwerpen 15 oktober 2002, FJF, 
No. 2003/38, 146 (indien de belastingplichtige, al is het onder een gewijzigde benaming, een vergoeding verkrijgt voor het ter be-
schikking stellen van het onroerend goed, is de afwezigheid van het winstoogmerk geenszins aangetoond). 

 
72Antwerpen 20 mei 1997, FJF, No. 97/202, 449. 
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§ 2. HET ONROEREND GOED73

1. Voor het openbaar uitoefenen van een {xe "Eredienst (vrijstelling KI)"}eredienst of van de {xe 
"Morele dienstverlening (vrijstelling KI)"}vrijzinnige morele dienstverlening 

 MOET EEN WELBEPAALDE BESTEMMING KRIJGEN 

1023,08 

Onder ‘eredienst’ verstaat men de uiterlijke vorm van een godsdienst en het veruitwendigen van reli-
gieuze gevoelens via plechtigheden, gebeden, enz.74. Ingevolge de wet van 21 mei 199675 worden de 
onroerende goederen aangewend voor vrijzinnige morele dienstverlening ook vrijgesteld. Er is sprake 
van ‘morele dienstverlening’ als mensen samenkomen tijdens plechtigheden waarbij in het openbaar 
geen eer wordt betuigd aan de godheid en waarbij de rituelen zeer schaars zijn en beperkt blijven tot 
moraliserende lezingen zonder godsdienstig karakter76

Volgens de rechtspraak komen voor deze vrijstelling in aanmerking: 

. 

– een {xe "Klooster (vrijstelling KI)"}slotklooster, zelfs al wordt het bewoond door gepensioneerde zusters77

– de onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de goede gang van zaken, bv. het kantoor en de kamer van de aalmoe-
zenier die instaat voor de kapel en die gelijkgesteld worden met een pastorie

; 

78; daarnaast ook de goederen die noodzakelijk 
zijn voor het bereiken van het nagestreefde doel79; dit geldt ook voor de aanpalende woning voor de verpleegsters80

– het gebouw gebruikt als plaats voor {xe "Godsdienstbeleving"}godsdienstbeleving, evenals het gedeelte bedoeld voor de 
coördinatie, opleiding en begeleiding van de congregaties, net als de archiefruimte en de woongelegenheden voor dienaren 
van de eredienst

; 

81

Wordt niet vrijgesteld: 
. 

– een kinderbewaarplaats die deel uitmaakt van een gebouw van een openbare eredienst82

2. Voor het {xe "Onderwijs- en wetenschappelijke instellingen"}onderwijs 

. 

1023,12 
‘Onderwijs’ sluit een didactische activiteit in, die door de onderwijzende persoon ten behoeve van de 
onderwezene wordt uitgeoefend83

                                                           
73En niet de ‘inkomsten uit het onroerend goed’: Bergen 22 maart 2002, FJF, No. 2002/196. 

. Er moet een noodzakelijk verband zijn tussen gebouw en onder-
wijs, zodat het onderwijs niet verstrekt kan worden zonder dat van het gebouw gebruik wordt ge-

 
74Gedr.St. Senaat 1995-1996, nr. 20/3, 7; Zie ook: Vr. nr. 1125 STANDAERT 9 juni 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, 12152. 
 
75BS 31 juli 1996, Bull.Bel. 1996, afl. 764, 1815. 
 
76Gedr.St. Senaat 1995-1996, nr. 20/3, 7; L. MAES, “ Vrijstelling O.V. voor de niet-confessionele gemeenschap” , Fiskoloog 1996, afl. 568, 1. 
 
77Brussel 27 januari 1994, Fiskoloog 1994. afl. 461, 6. 
 
78Cass. 19 oktober 1948. 
 
79Bergen 19 februari 1999, FJF, No. 99/192, 522. 
 
80Brussel 5 januari 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 14, 5. 
 
81Gent 4 mei 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 30, 6. 
 
82Cass. 22 december 1988, RW 1988-1989, 1294, FJF, No. 89/84, 154. 
 
83Cass. 11 oktober 1966, Pas. 1967, I, 195. 
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maakt84. ‘Onderwijs’ is ruim te begrijpen, als elke activiteit van een leraar ten behoeve van zijn leer-
ling85

Een aantal gevallen uit de rechtspraak: 

. 

– De zaal door een vereniging ter beschikking gesteld van haar leden, om er aan lichamelijke opvoeding te doen met het oog 
op deelneming aan turnwedstrijden, is niet bestemd voor ‘onderwijs’86

– Elk systematisch onderwijs van filosofische en morele doctrines komt in aanmerking
. 

87

– De school zet, zelfs na de studiejaren, haar onderwijzende rol verder
.  

88

– De zoo is in essentie een toeristische attractie en niet bestemd voor onderwijs
. 

89

– De sportopleiding die een voetbalclub verzorgt, is een vorm van onderwijs
. 

90

– Ook een jeugddienst is actief in de onderwijssector
. 

91

De voorwaarden waaronder{xe "Jeugdbeweging (vrijstelling KI)"} jeugdbewegingen kunnen genieten van de vrijstelling wor-
den opgesomd in een antwoord op een parlementaire vraag

. 

92. Eveneens in een antwoord op een parlementaire vraag werd 
verduidelijkt dat activiteiten van {xe "Musea"}musea niet als onderwijs kunnen worden beschouwd93

3. Voor het vestigen van {xe "Hospitaal (vrijstelling KI)"}hospitalen, klinieken, dispensaria, {xe 
"Rusthuizen (vrijstelling KI)"}rusthuizen, vakantietehuizen voor kinderen en gepensioneerden of 
van andere soortgelijke {xe "Weldadigheidsinrichtingen"}weldadigheidsinrichtingen 

. 

1023,18 
Bij wet van 21 mei 199694 werd de verouderde term ‘godshuizen’ vervangen door het begrip ‘rusthui-
zen’, dit in navolging van de rechtspraak95 en de circulaire van 27 juni 199596

De bestemming van het goed volstaat als deze vaststaat, zelfs voor het effectief gebruik

. Voor een omschrijving 
van het begrip ‘rusthuizen’, zie Circ. nr. Ci.RH.222/509.586, 15 september 1998. 

97

Een vzw die functioneert als een ‘soortgelijke weldadigheidsinstelling’ heeft recht op de volledige vrijstelling van haar KI zelfs 
als ze slechts voor 30/70 als dispensarium erkend is

. 

98

Wordt aangemerkt als ‘soortgelijke weldadigheidsinstelling’: 
.  

– een jongerenadviescentrum99

– een opvangcentrum voor kansarme jongeren
; 

100

                                                           
84Cass. 10 januari 1968, Pas. 1968, I, 596. 

; 

 
85Brussel 9 januari 1990, FJF, No. 90/131, 282. 
 
86Gent 23 maart 1938, Bull.Bel., afl. 132, 349. 
 
87Cass. 13 september 1966, Pas. 1967, I, 56. 
 
88Bergen 19 maart 1999, FJF, No. 99/137, 357. 
 
89Antwerpen 2 september 1997, FJF, No. 97/258, 569. 
 
90Luik 18 maart 1998, FJF, No. 98/170, 443. 
 
91Gent 10 februari 2009, Fisc.Act. 2010, afl. 30, 5. 
 
92Vr. nr. 1146 VAN DEN EYNDE 2 december 1997, Vr. & Antw. Kamer 4 mei 1998, nr. 127, 17585. 
 
93Vr. nr. 311 LOONES 19 september 1997, Vr. & Antw. Senaat 6 januari 1998, nr. 1-63, 3234. 
 
94BS 31 juli 1996, Bull.Bel., afl. 764, 1815. 
 
95O.a. Antwerpen 19 februari 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 14, 3. 
 
96Circ. nr. Ci.RH.222/471.117, 27 juni 1995, Bull.Bel., afl. 752, 2159. Zie ook L. MAES, “ Vrijstelling O.V. voor de niet- confessionele gemeen-

schap” , Fiskoloog 1996, afl. 568, 1. 
 
97Brussel 21 februari 1992, FJF, No. 92/73, 141. 
 
98Gent 21 april 1994, Fisc.Act. 1994, afl. 28, 9 (slechts 30 van de 70 als dusdanig erkende RVT-bedden). 
 
99Circ. nr. Ci.RH.222/430.898, 29 april 1992, Bull. Bel, afl. 717, 1576. 
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– een als arbeidsgeneeskundige dienst erkende vzw101

– vzw die zich bezighoudt met het geven van advies en begeleiding m.b.t. problematische opvoedingssituaties
; 

102

– vzw die zich bezighoudt met teleonthaal (telefonisch beantwoorden van oproepen van mensen met problemen)
; 
103

Er geldt geen vrijstelling voor: 

. 

– een badinrichting104

– verenigingen voor dierenbescherming
; 

105

Zie verder de rechtspraak onder Com.IB 1992, nr. 253. 
. 

Afdeling VI. 
Vrijstelling in verband met in een lidstaat van de EER gelegen {xe "Onroerende 
inkomsten – Vrijstelling"}onroerende goederen die worden verhuurd bij {xe 
"Loopbaanpacht"}loopbaanpacht 

1023,20 
art. 12 § 2 WIB92 

De inkomsten van in een lidstaat van de EER gelegen onroerende goederen, die zijn verhuurd bij 
loopbaanpacht of bij een gelijkaardige pachtovereenkomst in een andere lidstaat van de Europese 
Economische lidstaat, zijn vrijgesteld (art. 12 § 2 WIB92). Deze vrijstelling geldt eveneens in verband 
met pachtovereenkomsten van gronden of gelijkaardige overeenkomsten in een andere lidstaat van de 
EER, die voorzien in een eerste gebruiksperiode van tenminste 18 jaar (art. 2 wet 13 mei 1999 tot 
stimulering van langetermijnpachten106). Niettegenstaande deze vrijstelling, blijft de onroerende voor-
heffing verschuldigd. De onroerende voorheffing kan bovendien niet met de personenbelasting verre-
kend worden, aangezien de ermee verband houdende inkomsten niet in de belastbare grondslag begre-
pen zijn107

Afdeling VII. 

. 

{xe "Eigen woning (vrijstelling KI)"}Vrijstelling eigen {xe "Onroerende inkom-
sten – Vrijstelling"}woning 

1023,40 
art. 12 § 3 WIB92 
Sinds aanslagjaar 2006 wordt het KI van de woning die de belastingplichtige betrekt en waarvan hij 
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is, van belasting vrijgesteld, behoudens 
wat de onroerende voorheffing betreft (art 12 § 3 WIB92). 

                                                                                                                                                                     
100Brussel 13 maart 1992, Fisc.Koer. 1992, 321, FJF, No. 92/102, 193. 
 
101Bergen 23 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1298, 10 (met een ‘dispensarium’ wordt vandaag bedoeld: een instelling van diagnosestelling, 

preventie en zorgverstrekking waarvan de diensten gratis of tegen een lage prijs worden verstrekt). 
 
102Gent 23 november 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1265, 13. 
 
103Gent 4 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1272, 11. 
 
104Luik 24 december 1937, Bull.Bel., afl. 126, 146. 
 
105Vr. nr. 490 SIMONET 4 juli 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, 6734, Bull.Bel., afl. 766, 2560. 
 
106BS 3 juli 1999; Circ. nr. Ci.RH.221/404.202, 30 mei 1989, Bull.Bel. 1989, afl. 685, 1410, Fisc.Koer. 1989, 375. 
 
107Vr. nr. 44 HATRY 19 januari 1996, Vr. & Antw. Senaat, 12 maart 1996, 564, Bull.Bel., afl. 762, 1323. 
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Deze vrijstelling geldt – bij wijze van overgangsbepaling – niet voor het KI van de eigen woning in 
zoverre de belastingplichtige de aftrek vraagt van interesten betreffende leningen die zijn aangegaan 
om die woning te verwerven of te behouden, en die: 
a. vóór 1 januari 2005 zijn gesloten; 
b. vanaf 1 januari 2005 zijn gesloten, maar die: 

– ofwel een herfinanciering betreffen van een in a) bedoelde lening; 
– ofwel een lening betreffen die is afgesloten terwijl nog interesten in mindering van het kadas-

traal inkomen van de woning worden gebracht, voor een lening die is bedoeld in a) of in het 
vorige streepje. 

In die gevallen blijven de bepalingen van artikel 7 en 14 WIB92 van toepassing op het KI van de 
eigen woning. 

Wanneer de belastingplichtige meer dan één woning betrekt, wordt de vrijstelling toegekend voor één 
enkele woning naar zijn keuze. 
De vrijstelling wordt eveneens toegekend wanneer de woning om beroepsredenen of redenen van 
sociale aard108

Wanneer gehuwde belastingplichtigen meer dan één woning betrekken, wordt de vrijstelling slechts 
toegekend voor de door de echtgenoten gekozen woning die zij beide betrekken. De vrijstelling mag 
eveneens worden toegekend voor een woning die de echtgenoten of één van hen om beroepsredenen 
of redenen van sociale aard niet persoonlijk betrekken. 

 niet persoonlijk door de belastingplichtige wordt betrokken. 

De vrijstelling wordt niet toegekend voor het deel van de woning dat wordt gebruikt voor het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige of van één van zijn gezinsleden, of dat 
wordt betrokken door personen die geen deel uitmaken van zijn gezin. 

Wanneer de belastingplichtige een woning betrekt die gelegen is in een lidstaat van de {xe "Europese 
Economische Ruimte"}EER en er de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van 
is, is de vrijstelling eigen woning van toepassing op de huurwaarde van deze woning. Wanneer de wo-
ning niet persoonlijk bewoond wordt om beroepsredenen of redenen van sociale aard is de voormelde 
vrijstelling van toepassing op de huurprijs en de huurvoordelen109

Afdeling VIII. 

. 

Vermindering {xe "Onroerende inkomsten – Vermindering wegens improducti-
viteit"}wegens {xe "Improductiviteit (vermindering KI)"}improductiviteit 

1024 

Bibliografie – GEMIS, G. en SABLON, S., “Onroerende voorheffing en improductiviteit van bedrijfsmatig gebruikte 
onroerende goederen”, AFT 1983, 23. 

1025 
art. 15 WIB92 

                                                           
108Voor voorbeelden, zie: F. PIRET en R. ROSOUX, “ Quelles raisons sociales ou professionnelles?” , LFB 2012, 29. 
 
109Wettelijk ingevoerd vanaf aanslagjaar 2008, maar de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen aanvaardt de vrijstelling al voor een vorig 

aanslagjaar op basis van het Europees recht (Rb. Antwerpen 17 juni 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1265, 9). 
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Artikel 15 WIB92 voorziet in de proportionele vermindering van het KI in de volgende gevallen. De 
belastingschuldige draagt de bewijslast110

1. Ingeval een niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten 
minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opge-
bracht. 

. 

 Men kan zich slechts op deze vrijstelling beroepen indien aan de volgende vijf voorwaarden vol-
daan is: 
a. het moet gaan om een gebouwd onroerend goed, dus met uitsluiting van gronden. Er kan geen 

vermindering van KI voor de gebouwen worden verleend, omwille van de improductiviteit van 
de machines111

b. het onroerend goed mag niet gemeubileerd zijn. Het is inderdaad normaal dat, speciaal in de 
badsteden, een gemeubileerde villa of appartement ongebruikt blijven gedurende verscheidene 
maanden van het jaar. De termen ‘gemeubileerd’ en ‘niet  gemeubileerd’ betekenen evenwel 
niet dat enkel een gebouw dat bewoonbaar is, als gemeubileerd wordt beschouwd

; 

112

 Er bestaat rechtspraak over de onmogelijkheid om de meubels weg te halen
; 

113

c. het perceel moet ongebruikt en niets-opbrengend zijn. Het stallen van een rijtuig in een koets-
poort of het opstapelen van koopwaren zouden bijvoorbeeld van aard zijn om de eigenaar het 
voordeel van de kwijtschelding of van de vermindering van de belasting te doen verliezen. Men 
mag immers ‘ongebruikt’ niet met ‘onbewoond’ verwarren. Een eigendom kan inderdaad ge-
bruikt worden zonder bewoond te zijn. 

; 

 Casuïstiek 
– Het onroerend goed is niet zonder opbrengst gebleven wanneer de eigenaar ten gevolge van een eenzijdige opzeg-

ging door de voormalige huurder, een titel tot schadevergoeding voor achterstallige huur betekent, tenzij het bewijs 
wordt geleverd dat de huurder onvermogend is (bv. een proces-verbaal van niet-bevinding ten uitvoering van een 
vonnis)114

– Het bedrag dat een belastingplichtige ontvangt wegens onbeschikbaarheid van een gebouw, is, zoals de huur, een 
tegenprestatie voor de genotsderving en als dusdanig een opbrengst van dat gebouw

. 

115

– Wanneer een onbewoonbaar huis wordt afgesloten door een reclamepaneel dat voor het huis werd opgericht en de 
eigenaar van het pand de inkomsten van het reclamepaneel verwerft, is het onroerend goed niet improductief

. 

116

– Vergoedingen voor het aanbrengen van publiciteitsborden aan onroerende goederen houden in principe geen verband met 
het opbrengstvermogen van de onroerende goederen; vrijstelling kan dus worden verkregen

. 

117

– Een ontbindingsvergoeding maakt een opbrengst uit (die de vrijstelling verhindert)
. 

118

– Zodra één kamer ter beschikking is gesteld van een firma die er een opslagplaats heeft, kan er geen vermindering 
worden verleend, zelfs al wordt er geen huurprijs betaald

. 

119

– Het aanwenden van een pand voor het opbergen of stockeren van roerende goederen tijdens de uitvoering van ver-
bouwingswerken, impliceert een gedeeltelijk gebruik en verhindert de vrijstelling

. 

120

                                                           
110Luik 21 december 1983, FJF, No. 84/67, 98. 

. 

 
111Cass. 28 januari 1993, RW 1993-1994, 155. 
 
112Antwerpen 22 maart 1984, Fisc.Act. 1984-85, afl. 81, 7. 
 
113Antwerpen 20 juni 1983, AFT 1983, 263 en Brussel 21 november 1983, FJF, No. 84/87, 134. 
 
114Vr. DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, 13 augustus 1985, 2115. 
 
115Antwerpen 24 november 1987, Bull.Bel., afl. 677, 1876. 
 
116Brussel 14 juni 1984, FJF, No. 85/98, 174. 
 
117Vr. & Antw. Senaat, 26 mei 1992, nr. 7, 283; Fiskoloog, 1992, afl. 389, 4. 
 
118Rb. Luik 7 maart 2008, FJF, No 2009/73. 
 
119Bergen 22 september 1989, Bull.Bel., afl. 608. 
 
120Cass. 11 februari 2010, AR F.09.0059.N, TFR 2010, afl. 387, 774.  
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d. het ongebruikt-zijn moet in werkelijkheid bestaan hebben gedurende ten minste 90 dagen van 
hetzelfde jaar. Maar deze 90 dagen moeten niet op elkaar volgen. Voor een gebouw dat bv. niet 
gebruikt werd van 3 oktober 2008 tot 25 maart 2009, zou de vermindering niet kunnen worden 
toegestaan, aangezien er geen 90 dagen verlopen zijn, noch in 2008, noch in 2009121

e. het niet-gebruik of de vermindering van de productiecapaciteit moet voortvloeien uit omstan-
digheden buiten de wil van de eigenaar. Het hof van beroep te Bergen verwierp de proportio-
nele vermindering van de onroerende voorheffing omdat de eigenaar zijn appartement enkel te 
koop en niet te koop én te huur had gesteld. Het door de eigenaar aangehaalde argument dat 
verhuring onmogelijk was wegens een verhoging van de onverdeelde lasten ten gevolge van 
het faillissement van twee mede-eigenaars kwalificeerde volgens het hof niet als een omstan-
digheid buiten de wil van de belastingplichtige

; 

122

2. Wanneer {xe "Materieel en outillage (KI)"}materieel en outillage, geheel of voor een gedeelte dat 
minstens 25 % van het KI vertegenwoordigt, in het jaar gedurende ten minste 90 dagen buiten werking 
zijn gebleven; 

. Nochtans is bepaald dat de onvrijwilligheid 
niet voldoende bewezen is wanneer het goed tegelijkertijd te huur en te koop wordt aangebo-
den; 

3. Wanneer een gebouwd onroerend goed of materieel en outillage, geheel of voor een gedeelte dat 
ten minste 25 % van het KI vertegenwoordigd, vernield zijn. De vermindering of kwijtschelding 
van de onroerende voorheffing die mogelijk is bij gehele of gedeeltelijke ‘vernieling’ van een ge-
bouwd onroerend goed (art. 15 §1 3° WIB92), geldt volgens het hof van beroep te Antwerpen niet 
bij de vrijwillige afbraak van een gebouw. Voor de periode van de afbraak kan eventueel wel een 
vermindering worden gevraagd, omdat het gebouw onproductief is gebleven (art. 15 § 1 1° 
WIB92)123

art. 15 § 2 WIB92 

. 

In de drie gevallen moeten de omstandigheden worden nagegaan per kadastraal perceel, of gedeelte 
van kadastraal perceel wanneer dat gedeelte een afzonderlijke woning is, een productieafdeling die 
afzonderlijk kan werken, of een eenheid die van de rest afgezonderd kan worden en afzonderlijk kan 
worden gekadastreerd. 

1026 

De administratie bespreekt deze vrijstelling, met een overzicht van rechtspraak, onder de nrs. 257/71 tot 257/176 van de Com.IB 
1992. 
In de rechtspraak werden o.a. volgende gevallen beslecht: 
– de belastingplichtige moet de improductiviteit bewijzen124. Het bewijs kan geleverd worden met foto’s, een expertiserap-

port, een attest van de politiecommissaris of een vaststelling door een gerechtsdeurwaarder125

– improductiviteit bij faillissement
; 

126

– vrijwillige improductiviteit
; 

127

                                                           
121Com.IB 1992, nr. 162/131. 

; 

 
122Bergen 20 november 1998, FJF, No. 99/49, 116. Andere rechtspraak pro en contra: S. SMET, “ Tegelijk te koop en te huur stellen is niet altijd 

vereist” , Fisc.Act. 2004, afl. 15, 2-4; K. JANSSENS, “ Rechtpraakoverzicht” , Fisc.Act. 2006, afl. 11, 13 en afl. 19, 20. 
 
123Antwerpen 6 april 1999, Fiscoloog 1999, afl. 710, 13. Zie ook voor een rechtspraakoverzicht: L. JANSSENS, “ Onproductiviteit: niet onvrijw il-

lig in geval van verbouwing?” , Fisc.Act. 2004, afl. 21, 1-4. 
 
124Antwerpen 3 september 1987, Fisc.Koer. 1987, 497; Antwerpen 6 oktober 1987, Fisc.Koer. 1987, 496. 
 
125Antwerpen 10 december 1991, FJF, No. 92/51, 103, Fisc.Koer. 1992, 174. 
 
126Rb. Luik 8 januari 1986, Bull.Bel., afl. 657, 79; Antwerpen 5 mei 1994, FJF, No. 95/13. 
 
127Brussel 8 maart 1983, FJF, No. 83/107, 183; Brussel 25 juni 1985, FJF, No. 86/31, 53; Brussel 8 mei 1985, FJF, No. 85/182, 300. 
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– er is geen improductiviteit bij de niet-ingebruikname wegens een meningsverschil onder de mede-eigenaars over de be-
stemming van het gebouw128

– improductiviteit tijdens de onderhandeling vóór de verkoop is niet te wijten aan de vrije wil
; 

129

– er is onvrijwillige improductiviteit indien de verhuur aan een nieuwe huurder slechts ingaat enkele maanden na de afslui-
ting van het contract

; 

130 of als verhuur slechts toegelaten aan bepaalde personen131

– de uitdrijving van de huurders kan aanleiding geven tot een proportionele vermindering
; 

132

– over de noodzakelijkheid om al dan niet (kortstondig) te verhuren
; 

133

– het betrekken van een onroerend goed door derden, buiten het weten van de eigenaar om, belet de vrijstelling wegens 
improductiviteit niet (huurcontract met een inmiddels gefailleerde vennootschap)

; 

134. Een bezetting door krakers bewijst niet 
dat het pand improductief was135

– het niet bewonen van een onroerend goed gedurende de wintermaanden wegens de koude en het isolement van het dorp, is 
niet vreemd aan de wil van de belastingplichtige, ook al heeft deze een zwakke gezondheid

; 

136

– het moeten verlaten van de woning omwille van een handicap werd in casu beschouwd als een onvrijwillige improductivi-
teit

; 

137

– onvrijwillige improductiviteit bij verbouwingswerken
; 

138 (proportionele vermindering)139

– oude rommel opgestapeld in een gebouw verhindert de vrijstelling niet
; 

140

– de onderwerping aan de lokale belasting op bouwvallige of vervallen gehouwen vormt een bewijs van onvrijwillige impro-
ductiviteit, tenzij er sprake is van speculatie

; 

141

Afdeling IX. 

. 

{xe "Woningaftrek"}Woningaftrek 

1027 
De woningaftrek is sinds aanslagjaar 2006 afgeschaft, maar blijft van toepassing wanneer leningen 
die zijn gesloten om de eigen woning te verwerven of te behouden, zijn aangegaan: 
a. vóór 1 januari 2005; 
b. vanaf 1 januari 2005, maar die: 

– ofwel een herfinanciering betreffen van een in a. bedoelde lening; 
– ofwel een lening betreffen die is afgesloten terwijl nog interesten in mindering van het KI van 

de woning worden gebracht, voor een lening die is bedoeld in a. of in het vorige streepje. 

                                                           
128Luik 7 januari 1987, FJF, No. 87/125, 213. 
 
129Antwerpen 18 april 1983, FJF, No. 84/48, 70. 
 
130Brussel 4 april 1984, FJF, No. 84/12, 15. 
 
131Brussel 10 maart 1994, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 94/21, Fisc.Act. 1994, afl. 23, 9. 
 
132Brussel 18 september 1990, Fisc.Koer. 1990, 578. 
 
133Luik 28 maart 1991, FJF, No. 91/107; Luik 26 juni 1991, Fiskoloog 1991, afl. 351, 3. 
 
134Cass. 27 mei 1991, RW 1991-92, 307, Pas. 1992, I, 842; Brussel 30 januari 1990, Fisc.Koer. 1990, 335. 
 
135Luik 11 oktober 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 45, 9. 
 
136Luik 31 oktober 1990, FJF, No. 91/106, 220. 
 
137Luik 28 maart 1991, FJF, No. 91/107, 221. 
 
138Antwerpen 23 juni 1981, T.Not. 1984, 47. 
 
139Brussel 20 mei 1986, JDF 1987, 125; Antwerpen 14 november 1989, Fisc.Koer. 1990, 356; Brussel 26 juni 1990, Bull.Bel., afl. 705, 1212 

(bewijs onvrijw illige vertraging); Rb. Namen 6 november 2002, FJF, No. 2003/127, 481. Contra: Bergen 20 oktober 1989, FJF, No. 
90/36, 82. 

 
140Bergen 3 januari 1992, FJF, No. 92/51, 103, Fisc.Koer. 1992, 174. 
 
141Brussel 23 mei 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 42, 9. 
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1027,10 
art. 16 WIB92 

Voor de belastingplichtige die een woning betrekt waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhou-
der of vruchtgebruiker is, wordt het KI – na toepassing van de aftrekken, waarvan sprake onder rand-
nr. 1030 – van die woning verminderd, doch niet verder dan tot nihil, met een woningaftrek ten bedrage 
van 3 000,00 EUR (te indexeren)142, verhoogd met 250,00 EUR (te indexeren)143

Wanneer het totale netto-inkomen niet hoger is dan 23 500,00 EUR (te indexeren)

 voor de echtgenoot en 
voor ieder persoon ten laste van de belastingplichtige op 1 januari van het jaar waarnaar het aanslagjaar 
wordt genoemd. 

144

art. 16 § 5 WIB92 

, wordt voormel-
de woningaftrek verhoogd met de helft van het verschil tussen het KI van de woning en de woningaf-
trek. Het overschrijden van de grens van 23 500,00 EUR mag niet daartoe leiden dat deze verhoging 
wordt verminderd met meer dan de helft van het verschil tussen het totale netto-inkomen en die grens. 

De vermindering wordt slechts toegepast op één enkele woning (die kan bestaan uit meerdere kadas-
trale percelen145), naar keuze van de belastingplichtige ingeval meer dan één woning wordt betrokken. 
Zij is eveneens van toepassing op de woning die de belastingplichtige om beroepsredenen of om rede-
nen van sociale aard146 niet persoonlijk betrekt. Als sociale of beroepsredenen werd niet aanvaard het 
geval waarin een vennootschap de belastingplichtige (die een schuld had t.a.v. de vennootschap) ver-
plichtte zijn woning te verkopen en tijdelijk een ander onroerend goed te betrekken147

Afdeling X. 

. De woningaf-
trek is niet van toepassing op het gedeelte van de woning dat tot bedrijfsdoeleinden dient of dat be-
trokken wordt door personen die geen deel uitmaken van zijn gezin. 

Aftrekken 

1030 
Van de inkomsten van onroerende goederen zijn aftrekbaar, mits zij in het belastbaar tijdperk zijn 
betaald of gedragen{xe "Onroerende inkomsten –  Aftrekken"}: 
art. 14 lid 1 1° WIB92 
– de {xe "Interestaftrek"}interesten uit hoofde van schulden die specifiek zijn aangegaan om die 

goederen te verkrijgen of te behouden. Niet vereist is dat de inkomsten van de onroerende goede-
ren ook effectief in de aanslagbasis van de personenbelasting zijn begrepen148. Het Hof van Cas-
satie is van oordeel dat het hier enkel kan gaan om ‘vrijwillig’ aangegane schulden149

                                                           
142Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 4 905,00 EUR, en voor aj. 2014: 5 044,00 EUR. 

. De interest 

 
143Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 409,00 EUR, en voor aj. 2014: 420,00 EUR. 
 
144Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 34 400,00 EUR, en voor aj. 2014: 35 380,00 EUR. 
 
145Cass. 29 november 2012, FJF, No. 2013/122. 
 
146Bv. een gepensioneerde die opgenomen wordt in een bejaardentehuis. Ook echtelijke moeilijkheden kunnen voldoende zijn: Rb. Namen 

27 maart 2002, FJF, No. 2002/96. Of ook nog, in het geval van het ter beschikking stellen van de woning aan een mindervalide kind 
teneinde het toe te laten een zelfstandig leven uit te bouwen, ook al maakt het geen deel meer uit van het gezin van de belasting-
plichtige: Rb. Brugge 4 december 2001, Fisc.Koer. 2002, 195. 

 
147Bergen 4 april 1997, FJF, No. 97/192, 432. 
 
148Rb. Antwerpen 15 januari 2003, Fisc.Koer. 2003, 303. 
 
149Cass. 27 maart 1997, FJF, No. 97/104. 
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van een schuld, die voor één enkel onroerend goed is aangegaan, kan van het totale bedrag van de 
onroerende inkomsten afgetrokken worden (art. 14 lid 1 1° WIB92). Werd de lening aangegaan 
voor het verwerven van de naakte eigendom, dan is de interest niet aftrekbaar150. De rechtspraak 
spreekt zich uit over het ‘specifieke’ verband dat moet bestaan tussen de lening en het onroerend 
goed151. Het Hof van Cassatie stelt dat de interesten uit hoofde van schulden die de belastingplich-
tige heeft aangegaan om de uitwinning van een onroerend goed te voorkomen, niet aftrekbaar zijn, 
als deze uitwinning het gevolg is van betalingsmoeilijkheden doordat de belastingplichtige uitga-
ven of betalingen vreemd aan het onroerend goed heeft uitgevoerd152. De {xe "Wederbeleggings-
vergoeding"}wederbeleggingsvergoeding die verschuldigd is in geval van vervroegde terugbeta-
ling van een lening wordt niet beschouwd als een aftrekbare interest153. Voor de gewone interestaf-
trek worden ten aanzien van {xe "Herfinancieringslening"}herfinancieringsleningen geen bijzonde-
re bijkomende voorwaarden gesteld154,155. Volgens het hof van beroep van Gent is lijfrente die be-
taald wordt om een onroerend goed te verkrijgen of te behouden niet aftrekbaar. Ook niet het ge-
deelte dat in de notariële akte uitdrukkelijk als interest wordt bestempeld156

art. 14 lid 1 2° WIB92 

. 

– de termijnen en de waarde van de ermee gelijkgestelde lasten met betrekking tot de aanschaffing 
van een recht van {xe "Erfpacht"}erfpacht, {xe "Opstal"}opstal of van gelijkaardige onroerende 
rechten, met uitzondering van de in artikel 10, § 2 WIB92 vermelde rechten van gebruik. 

Het totale bedrag van deze aftrekken is beperkt tot het overeenkomstig artikel 7 tot 13 WIB92 bepaal-
de onroerend inkomen (het belastbaar inkomen uit onroerende goederen, voor toepassing van de ver-
mindering wegens improductiviteit of verlies en voor toepassing van de woningaftrek). Deze aftrek-
ken worden bovendien evenredig afgetrokken van de inkomsten van onroerende goederen. 

Afdeling XI. 
Vaststelling van het {xe "Kadastraal inkomen (vaststelling)"}kadastraal inko-
men 

1030,50 

Bibliografie – MALHERBE, J. en AUTENNE, J., Péréquation cadastrale et réforme de la fiscalité immobilière, Brussel, 
Larcier, 1980, 2 banden. 

 

– VAN HOUTTE, J., “Het kadastraal inkomen als grondslag van directe belastingen”, T.Not. 1961, 97. 
– BERTHOUT, J., “Kadastraal inkomen en kadastrale perequatie”, AFT 1975, afl. 10, 309. 

                                                           
150Vr. nr. 799 DESUTTER 29 juni 1994, Bull.Bel. 1995, afl. 745, 121. 
 
151Antwerpen 29 september 1998, Fiskoloog 1998, afl. 679, 9; Gent 3 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 905, 9; Rb. Hasselt 2 oktober 2002, 

Fiscoloog 2003, afl. 892, 9. 
 
152Cass. 20 december 2007, TFR 2008 afl. 342, 557. 
 
153Vr. nr. 1281 GEHLEN 16 maart 1998, Vr. & Antw. Kamer, 4 mei 1998, nr. 127, 17607. 
 
154Circ. nr. Ci.RH.331/450.989, 7 juli 1994, Bull.Bel., afl. 741, 1809. 
 
155Over herfinancieringsleningen, zie Vr. nr. 637 PILLAERT 23 oktober 1990, Vr. & Antw. Kamer 1990-1991, 8 januari 1991, 11700, Bull.Bel., afl. 

706, 1407; Vr. nr. 50 COOREMAN 22 november 1990, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 25 december 1990, 473, Bull.Bel., afl. 704, 
904. Zie ook: X, “ Herfinancieringsleningen: hoe moet de herleiding concreet berekend worden?” , Fiskoloog 1994, afl. 481, 6; X, 
“ Herfinancieringslening: samenloop van de gewone en de bijkomende interestaftrek” , Fiskoloog 1994. afl. 482, 7. Zie ook: Circ. nr. 
Ci.RH.331/471.322, 1 juni 1995, Bull.Bel., afl. 751, 1838; Gent 22 oktober 1998, Fiskoloog 1998, afl. 685, 10. 

 
156Gent 18 februari 1999, Fiscoloog 1999, afl. 702, 10. 
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– VAN HOUTTE, J., “De respectieve bevoegdheid van het kadaster en van de administratie der directe belas-
tingen bij de bepaling van de grondslag van de belasting op het inkomen uit onroerend goed”, T.Not. 1977, 
321. 

– GABELE, Fr., JONAS, J. en TROCH, D., “La valorisation du matériel et de l’outillage”, RGF 2005, afl. 3, 
3. 

– DE LAME, J., PIERSON, G. en LAMBERT, Fr., “Réflexions sur la portée du concept cadastral ‘matériel 
et outillage’”, RGF 2005, afl. 3, 9. 

§ 1. ALGEMEENHEDEN 

1031 
art. 471 WIB92 

Het kadastraal inkomen (KI) is het geschatte, gemiddelde, normale nettoinkomen op één jaar van in 
België gelegen gebouwde of ongebouwde onroerende goederen en van het {xe "Materieel en outillage 
(KI)"}materieel en de outillage die van nature of door hun bestemming onroerend zijn (art. 471 
WIB92). 

art. 472 WIB92 
Het KI wordt per kadastraal perceel bepaald157

Over het KI van onroerend goed dat in onverdeeldheid wordt gehouden, werd in parlementaire vraag 
verduidelijkt dat het wezenlijk kenmerk van een onverdeeldheid inhoudt dat zij zowel slaat op het 
geheel van het onroerend goed als op elk onderdeel ervan. De deelrechten in het onroerend goed zijn, 
zolang er geen schikking wordt getroffen over de verdeling, fysisch niet identificeerbaar en dus ook 
niet toe te wijzen aan afzonderlijke kadastrale percelen. In de gegeven situatie wordt aan het goed één 
enkel KI toegekend en maakt het het voorwerp uit van een inschrijving in de kadastrale legger op een 
artikel geopend op naam van de onverdeelde eigenaars

, behalve wanneer het perceel materieel en outillage 
bevat (art. 472 WIB92). Dan wordt een afzonderlijk KI vastgesteld, eensdeels voor de grond (eventu-
eel met inbegrip van de lokalen, afdaken en hun onmisbaar toebehoren), en anderdeels voor het mate-
rieel en de outillage. 

158

1031,50 
art. 471 § 3 lid 2 WIB92 

. 

Onder {xe "Materieel en outillage (KI)"}materieel en outillage worden verstaan, met uitsluiting van 
de lokalen, afdaken en hun onmisbaar toebehoren, alle toestellen, machines en andere installaties 
dienstig voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf (art. 471 § 3 lid 2 WIB92). 

Evenwel wordt het materieel en de outillage, die het karakter hebben van onroerende goederen door 
bestemming, slechts in aanmerking genomen voor zover zij blijvend aan het erf zijn verbonden of op 
blijvende wijze voor de dienst en de exploitatie zijn bestemd en voor zover zij, ingevolge hun gewicht, 
hun afmetingen, hun wijze van plaatsing of werking, moeten dienen om normaal blijvend te worden 
gebruikt op de plaats waar zij zich bevinden of om tijdens het gebruik ter plaatse te blijven. 
Het betreft meer bepaald alle toestellen, machines en andere installaties dienstig in een nijverheids-, 
handels- of ambachtsbedrijf, die de werkmiddelen van uitdelving, transformatie, fabricatie, conditione-
ring, bewaring of uitdrijving van de stoffen, producten of goederen uitmaken. Het betreft eveneens de 
machines en toestellen die de verbinding tussen deze werkmiddelen verzekeren, alsook het materieel en 
de outillage bestemd voor het onderhoud of de herstelling. Zo kwalificeren machines en toestellen in een 
                                                           
157Over de impact op een vrijstelling: Gent 7 juni 2011, Fisc.Act. 2012, afl. 15, 13-16 (vrijstelling voor een deel van het kadastraal inkomen is 

onmogelijk). Delen van kadastrale percelen kunnen wel voor een vermindering van de onroerende voorheffing in aanmerking komen. 
 
158Vr. nr. 274 TAVERNIER 5 februari 1996, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, 3029, Bull.Bel., afl. 761, 1198. 
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grootwarenhuis (verpakking, snijmachines, vleesmolens, transportbanden, hef-, hijs- en reinigingstoe-
stellen) als materieel en outillage159

Maar in deze bepaling zijn niet begrepen, de toestellen uitsluitend aangewend voor het vervoer te 
land, per spoor of te water, het meubilair en het kantoormaterieel (art. 9 § 1 KB 17 augustus 1955, 
gewijzigd bij KB 3 augustus 1966

. 

160). Vorkliften vallen niet onder deze uitzondering en kunnen kwa-
lificeren als materieel en outillage (ondanks het feit dat een vorklift zich – weliswaar beperkt – functi-
oneel verplaatst)161

Evenmin wordt apparatuur aanwezig in scholen en klinieken of gebruikt door uitoefenaars van vrije 
beroepen als materieel en outillage beschouwd

. 

162, ook niet als de beoefening van het vrij beroep ge-
beurt in vennootschapsvorm163. Een burgerlijke vennootschap met handelsvorm, die een klinisch labo 
uitbaat, kwalificeert in een concreet geval niet als handelsbedrijf. Bijgevolg is het betreffende materi-
eel en outillage niet dienstig voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf en is de aanslag in de 
onroerende voorheffing onterecht164

De vrachtwagens, die de eigenaar van een fabriek voor voedingsproducten in de fabriek heeft aange-
bracht ter exploitatie ervan, zijn onroerend door bestemming

. 

165

De onroerendmaking door bestemming impliceert een wilsuiting van de eigenaar. Als dusdanig nood-
zaakt dit de eenheid van eigendom van de grond en het onroerend goed door bestemming

. 

166

Benzinepompen, benzinetanks en hun bijhorigheden kunnen als onroerend door hun aard beschouwd 
worden, maar niet als onroerend door bestemming omdat zij geïnstalleerd werden door de erfpachter 
van de grond

. 

167. Het Hof van Cassatie bevestigt dat benzinepompen, doordat ze in de grond verankerd 
zijn, onroerend zijn door hun aard en niet door hun bestemming168

Laadbruggen op rails, geïnstalleerd door de huurder van een magazijn, kunnen niet beschouwd wor-
den als onroerend uit hun aard, vermits de bedrijfshallen ook zonder dit materiaal kunnen functione-
ren. De laadbruggen kunnen echter evenmin beschouwd worden als onroerend door bestemming daar 
de eigenaar van het materiaal en de eigenaar van de hallen niet één en dezelfde persoon is

. 

169

Volgens het hof van beroep te Antwerpen zijn {xe "Rolkraan (KI)"}rolkranen niet onroerend uit hun 
aard omdat ze verplaatsbaar zijn en derhalve niet duurzaam zijn verbonden met de grond

. 

170

                                                           
159Brussel 15 september 1994, Fisc.Koer. 1994, 590. 

. Zij zijn 
evenmin onroerend door bestemming omdat de stad Antwerpen eigenaar is van de grond, terwijl de 

 
160Zie ook G. HOEBEKE, “ Les bâtiments industriels” , Rép.fisc. 1964, 67. 
 
161Gent 13 oktober 2009, TFR 2010, afl. 21, 290; contra: Rb. Luik 28 juli 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1044, 12. 
 
162Vr. nr. 3 DIDDEN, Vr. & Antw. Senaat 1987-1988, nr. 6, 227, Bull.Bel., afl. 672, 900. 
 
163Antwerpen 29 oktober 2002, Fiscoloog 2003, afl. 879, 13. 
 
164Gent 7 september 2004, FJF, No. 2005/84. 
 
165Cass. 11 september 1980, Pas. 1981, I, 36, RW 1980-1981, 1663, Rec.gén.enr.not. 1981, 365, JT 1981, 221. 
 
166Vr. nr. 158 WAUTHY 27 februari 1987, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 14 april 1987, 2160, Bull.Bel., afl. 667, 2511. 
 
167Luik 20 april 1988, FJF, No. 88/186, 348. 
 
168Cass. 15 september 1988, FJF, No. 88/213, 406, Bull.Bel., afl. 684, 1264; zie ook Antwerpen 2 juni 1994, Bull.Bel., afl. 761, 1090. 
 
169Antwerpen 22 juni 1999, Fisc.Koer. 1999, 559, FJF, No. 99/260. 
 
170Antwerpen 24 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 876, 11. 
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rolkranen aan een ander toebehoren171. Het hof van beroep te Gent, daarin gevolgd door het Hof van 
Cassatie, besliste dat de rolkranen wél onroerend uit hun aard zijn, aangezien ze in casu bedoeld zijn 
om vast op de havenkaai te worden gebruikt172

Bureelcontainers{xe "Bureelcontainer (KI)"} kunnen als ze met een zekere duurzaamheid blijven 
staan, worden gekwalificeerd als gebouw

. 

173

In een geval waarin de administratie een KI toekende aan de – als materieel en outillage beschouwde 
– weefgetouwen op naam van de eigenaar van het bedrijfsgebouw waarin deze weefgetouwen zich 
bevonden, terwijl deze {xe "Weefgetouwen"}weefgetouwen eigendom waren van een andere partij 
dan deze eigenaar, bepaalde het Hof van Cassatie dat het een verkeerde rechtsopvatting is te denken 
dat de onroerende voorheffing betreffende een belastbaar goed slechts kan gevestigd worden op naam 
van de belastingplichtige aan wie het KI werd toegewezen volgens de kadastrale inschrijvingen (het 
KI van de weefgetouwen was, verkeerdelijk, toegewezen aan de eigenaar van het bedrijfsgebouw). De 
onroerende voorheffing dient gevestigd te worden op naam van de houder van het in artikel 251 
WIB92 beoogde zakelijk recht (en dat was niet de eigenaar van het bedrijfsgebouw)

. 

174

1031,70 

. 

Het KI wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster. De schatting kan betwist worden (zie 
randnr. 1041). 

De administratie vestigt het KI voor een periode van tien jaar. Iedere nieuwe vaststelling, gedaan 
tussen twee algemene perequaties, dient in verband gebracht met dezelfde referentieperiode. De hui-
dige KI’s worden verondersteld overeen te stemmen met de normaal toegepaste netto-inkomsten per 
1 januari 1975. Ingevolge steeds verder uitstel van de algemene perequatie wordt het KI, sinds aan-
slagjaar 1992, jaarlijks geïndexeerd (zie randnr. 1010). Voor inkomstenjaar 2012 bedraagt de indexa-
tiecoëfficiënt 1,6349; en voor inkomstenjaar 2013 1,6813. 

Zowel voor de verhuurde als de niet-verhuurde onroerende goederen moet rekening worden gehouden 
met het geïndexeerde KI. Ook het KI dat in aanmerking komt voor de aftrek eigen woonhuis wordt 
sinds aanslagjaar 1992 geïndexeerd. 

1031,90 
Percelen (met of zonder een liggingsplan) kunnen op de administratie van het kadaster bekomen wor-
den, mits betaling van de vergoedingen vastgesteld bij het KB van 19 februari 1981175

Door de programmawet van 28 december 1990 wordt in artikel 504 WIB92 uitdrukkelijk bepaald dat 
de administratie van het kadaster uittreksels of afschriften van de kadastrale bescheiden mag uitreiken. 
Ook wordt bepaald dat de nadruk of verwerking van deze uittreksels of afschriften verboden is. 

. 

art. 405 WIB92 

De administratie van het kadaster mag uittreksels of afschriften van de kadastrale bescheiden uitreiken 
(art. 504 WIB92). De nadruk of verwerking van deze uittreksels of afschriften is verboden. 

                                                           
171Antwerpen 5 februari 2002, TFR 2002, afl. 228, 889. 
 
172Cass. 14 februari 2008, AR F.050022.N, Fisc.Koer. 2008, afl. 8, 464, Fiscoloog 2008, afl. 1120, 18. Voor een kritische analyse: A. APERS, 

“ Afgrenzing van onroerende goederen uit hun aard” , TFR 2011, afl. 405, 605. 
 
173Rb. Gent 18 oktober 2001, FJF, No. 2002/167. 
 
174Cass. 12 december 2008, AR F.07.0101.N, Fiscoloog 2009, afl. 1158, 11. 
 
175BS 2 april 1981. 
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§ 2. VASTSTELLING VAN HET KADASTRAAL INKOMEN 

1032 

Bibliografie – DEMEY, F., “De algemene perequatie van de kadastrale inkomens”, Fiskofoon 1979, 86. 
– X, “Buitengewone herziening van kadastraal inkomen: soms toch een interessante mogelijkheid?”, Fisko-

loog 1993, afl. 445, 4. 

Artikelen 472 tot 496 WIB92 regelen de methode van vaststelling van het KI. Het KB van 10 oktober 
1979 bevat een aantal uitvoeringsbepalingen. Zeer gecondenseerd komt die methode op het volgende 
neer: 

art. 488-494 WIB92 
– Bij de algemene {xe "Perequatie"}perequaties gaat de administratie van het kadaster ambtshalve 

tot de schatting van het KI over. Hetzelfde geldt wanneer een {xe "Buitengewone herziening 
KI"}buitengewone herziening wordt verricht in een gemeente of afdeling van een gemeente indien 
er zich belangrijke schommelingen van de huurwaarde van de onroerende goederen voordoen 
(art. 488-493 WIB92). Dit geldt ook in geval van speciale herziening{xe "Speciale herziening KI"} 
van {xe "Herziening KI"}het kadastraal inkomen van een bepaald onroerend goed, indien er tussen 
KI en de normale nettohuurwaarde een schommeling van ten minste 15 % is ontstaan door andere 
oorzaken dan door wijziging van het goed (art. 491 en 492 WIB92). Daarnaast is onder bepaalde 
omstandigheden de {xe "Herschatting KI"}herschatting van het KI mogelijk (art. 494 WIB92)176

 De administratie van het kadaster gaat haar bevoegdheid te buiten wanneer zij, ambtshalve en 
zonder enige motivering, een belangrijke materiële fout begaan bij de vaststelling van het KI, 
rechtzet. De belastingplichtige kan in voorziening gaan bij de Raad van State

. 

177

art. 473 WIB92 

. 

– De belastingplichtige (eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) moet een 
aangifte178

art. 477 § 1 en § 2 WIB92 

 doen van de nieuw opgerichte of gewijzigde gebouwen, van de omvorming, verbetering 
of verandering in de wijze van exploitatie van ongebouwde goederen en van de wijziging van het 
materieel en de outillage (art. 473 WIB92). 

– De gebouwde percelen worden gewaardeerd op grond van de normale {xe "Nettohuurwaarde"}net-
tohuurwaarde per 1 januari 1975. Is dit niet mogelijk, dan wordt het KI vastgesteld door vergelij-
king met gelijkaardige percelen, desnoods in de vergelijkbare naburige gemeenten. Onder ‘netto-
huurwaarde’ wordt verstaan het bruto-inkomen (het totale bedrag van huurprijs en huurvoordelen) 
verminderd met 40 % voor onderhouds- en herstellingskosten (art. 477 § 1 en § 2 WIB92). Die af-
trek is forfaitair en kan niet worden vervangen door reële cijfers. Is er geen gepast referentieper-
ceel voorhanden, dan wordt het KI berekend door 5,3 % toe te passen op de verkoopwaarde per 
1 januari 1975. Om op grond van een KI van een gebouwd perceel de aangehouden h{xe "Huur-
waarde"}uurwaarde te vinden, gebruikt men de volgende formule: 

Huurwaarde =  
KI 

0,6 
                                                           
176Inzake herschatting bij het uitvoeren van energiebesparende investeringen: zie Circ. nr. 3/2010, 22 februari 2010. 
 
177RvS 30 juli 1985, RGF 1986, 51, AFT 1986, 48, Rec.gén.enr.not. 1989, 20, JDF 1985, 298. 
 
178De administratie begaat bijgevolg ook geen nalatigheid door zelf geen onderzoeken te doen: Cass. 21 november 2003, FJF, No. 2004/184. 
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art. 479-482 WIB92 

– Voor de ongebouwde percelen wordt het KI bepaald bij vergelijking met de KI’s per hectare, vast-
gesteld voor de bouwlanden, hooilanden, weilanden en moestuinen, op basis van de normale net-
tohuurwaarden op 1 januari 1975. Hiervoor bestaan bijzondere regels (art. 480-482 WIB92). 

 In tegenstelling tot wat geldt voor gebouwde percelen, wordt het bruto-inkomen slechts vermin-
derd met 10 % wegens onderhouds- en herstellingskosten. 

art. 483 WIB92 
– Het {xe "Materieel"}materieel en {xe "Outillage"}outillage wordt een KI toegewezen van 5,3 % 

van de gebruikswaarde per 1 januari 1975. De gebruikswaarde is gelijk aan 30 % van de aanschaf-
fings- of beleggingswaarde als nieuw, eventueel vermeerderd met de veranderingskosten (art. 483 
WIB92). 

§ 3. PROCEDURE 

1. Kennisgeving van het kadastraal inkomen 

1033 
art. 495 WIB92 

De {xe "Kennisgeving KI"}kennisgeving van het KI wordt aan de belastingplichtige gedaan met een 
bericht dat, naast de ligging en de aard van de geschatte percelen, ook het adres vermeldt van de amb-
tenaar die bevoegd is om de bezwaarschriften te ontvangen. Dat bericht wordt verzonden per aangete-
kende brief (art. 495 WIB92; KB 10 oktober 1979; art. 89 KB 30 januari 1980). 

2. Aangifte door de belastingplichtige 

1034 
Zoals gezegd (zie randnr. 1032) heeft de belastingplichtige in sommige gevallen een aangifteplicht. 

3. Rechten van onderzoek van de administratie van het kadaster 

1035 
art. 475 en 476 WIB92 

De {xe "Administratie van het kadaster"}administratie heeft volgende rechten: 
– van de belastingplichtige, alsmede van de eventuele huurders eisen dat zij, in de door haar gestelde 

vorm en binnen de door haar bepaalde termijn, alle inlichtingen dienstig voor het vaststellen van 
het KI overleggen; zij kan ook eisen dat zij, zonder verplaatsing, inzage verlenen van de boeken en 
bescheiden, die het mogelijk maken de juistheid van de verstrekte inlichtingen na te gaan; 

– van de openbare diensten, instellingen en organismen, als bedoeld bij artikel 327 WIB92, eisen dat 
zij zonder kosten een volledig afschrift overleggen van de plannen en de erbijhorende stukken 
waarover zij beschikken en die dienstig kunnen zijn voor het bijhouden van de kadastrale plannen; 

– mits voorzien van hun aanstellingsbewijs, zich tussen 8 en 18 uur in de gebouwen en eender welke 
onroerende goederen begeven, teneinde er de verrichtingen van opmeting, van verkenning van 
grensscheidingen en van raming uit te voeren; de personeelsleden van het kadaster mogen dat alleen 



 32  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

doen of zich laten vergezellen door het personeel dat hen bijstaat in hun verrichtingen of door de af-
gevaardigde aangeduid door de burgemeester; bij weigering van de toegang is de bijstand van de 
burgemeester, de politiecommissaris, de brigadecommandant van de rijkswacht of van hun gelastig-
de nodig (art. 475 en 476 WIB92). 

4. {xe "Bezwaar (KI)"}Bezwaar tegen het kadastraal inkomen 

1036 

Bibliografie – VANDEBERGH, H., “Betwisting van de kadastrale inkomens”, AFT 1980, 7. 
– DELAHAYE, A., “Bezwaar en arbitrage inzake kadastraal inkomen van gebouwde onroerende goederen”, 

T.Not. 1982, 305-323. 
– PANIER, C., “A propos de l’arbitrage-expertise: quand les mots cachent les choses”, RRD 1983, afl. 28, 

386-390. 

a. Recht van bezwaar 

1037 
art. 497-498 WIB92 
De belastingplichtige mag tegen het hem betekend KI bezwaar indienen, behoudens wanneer dat in-
komen betrekking heeft op een gebouwd perceel en het werd vastgesteld volgens de gegevens van een 
door de betrokken belastingplichtige, door zijn rechtsvoorgangers, zijn bevoegde lasthebbers of verte-
genwoordigers gesloten huurcontract (art. 497 WIB92). Het enkel feit van de overdracht aan een derde 
van de eigendom van een perceel waarvan het KI regelmatig werd vastgesteld op een tijdstip dat het 
aan de overdrager toebehoorde, geeft aan de verkrijger geen recht om tegen bewust KI bezwaar in te 
dienen (art. 498 WIB92). 
Met een bezwaar tegen een ingekohierde onroerende voorheffing kan niet worden opgekomen tegen 
een inmiddels definitief vastgesteld KI, aangezien dit via de geëigende procedure dient te geschie-
den179. Anderzijds beperkt de bezwaarprocedure zich ook tot de betwisting van het bedrag dat als KI 
aan een onroerend goed werd toegekend, zodat andere betwistingen, zoals het onroerend karakter en 
de aanwijzing van de belastingplichtige in de onroerende voorheffing, behoren tot de bevoegdheid van 
de administratie der directe belastingen180

b. Vorm van het bezwaar 

. 

1038 
art. 499 WIB92 
Op straffe van verval moet het bezwaar: 
– behoudens in geval van overmacht, ingediend worden binnen een termijn van twee maanden vanaf 

de datum van de betekening van het KI181

– bij een ter post aangetekende brief gericht zijn aan de ambtenaar belast met de controle van het 
kadaster waar het onroerend goed gelegen is; 

; 

                                                           
179Brussel 17 oktober 1997, Fiskoloog 1997, afl. 639, 13. 
 
180Cass. 12 december 2008, AR F.07.0101.N, Fiscoloog 2009, afl. 1158, 11; Gent 19 december 2006, TFR 2007, afl. 320, 321; Gent 10 oktober 

2006, FJF, No. 2007/195. 
 
181Over het begrip ‘overmacht’, zie: Vr. nr. 593 LEFEVRE 4 oktober 1996, Bull.Bel., afl. 768, 210. 
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– het inkomen vermelden dat de bezwaarindiener stelt tegenover datgene dat aan zijn onroerend 
goed is toegekend (art. 499 WIB92). 

c. Bezwaartermijn 

1038,50 
art. 494 en 500 WIB92 

Geen enkel bezwaar tegen een KI zal nog geldig kunnen worden ingediend meer dan één jaar na de 
betaling van de eerste onroerende voorheffing, gevestigd op grondslag van het betwiste inkomen 
(art. 500 WIB92). Deze verjaring geldt niet ten aanzien van de (her)schatting voorzien in artikel 494 
WIB92182

d. Behandeling van het bezwaar 

. 

1039 
art. 501 WIB92 

Het bezwaar wordt onderzocht door een ambtenaar van de administratie van het kadaster met ten 
minste de graad van controleur of door een personeelslid dat door de gewestelijke directeur van het 
kadaster speciaal ermee wordt belast de bezwaren in de plaats van de controleur te onderzoeken 
(art. 501 WIB92)183

e. {xe "Arbitrage (KI)"}Fiscale bemiddeling en arbitrage 

. 

1040 
Als na onderhandelingen in de fase van bezwaar de onenigheid blijft bestaan, kan de bezwaarindiener 
een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst184

Wanneer het proces-verbaal van niet-akkoord, dat opgesteld is met het oog op het vorderen van de 
hierna vermelde scheidsrechterlijke beslissing, aan de belastingplichtige werd betekend vóór de ken-
nisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegd-
heid.  

. 

art. 501bis WIB92 

Indien de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener, ondanks de eventuele bemiddeling, geen 
akkoord bereiken over het KI dat aan het onroerend goed moet worden toegekend, wordt een proces-
verbaal van niet-akkoord opgesteld en hebben de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener de 
mogelijkheid bij de vrederechter een scheidsrechterlijke beslissing te vorderen om het KI vast te stel-
len (art. 501bis WIB92). In die optiek verhindert het aanhangig zijn van de bezwaarprocedure niet dat 
een beroep wordt gedaan op de rechter185

art. 502 WIB92 

. 

                                                           
182Brussel 7 februari 2008, TFR 2009, afl. 353, 32. 
 
183J.P. NEMERY DE BELLEVAUX, “ Le droit du contribuable de réclamer contre le revenu cadastral fixé par l’Administration ne peut être un 

leurre” , JT 1980, 590. 
 
184Fiscale bemiddelingsdienst zoals bedoeld bij artikel 116 wet 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV). 
 
185Gent 10 januari 2012, TFR 2012, afl. 422, 510. 
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De Koning bepaalt de regels in verband met de arbitrageprocedure. Hij bepaalt de termijn waarbinnen 
die procedure moet worden ingesteld, wat de opdracht is van de scheidsrechters, het bedrag van de 
kosten van de arbitrage en wijst aan wie die bedoelde kosten moet dragen (art. 502 WIB92). Artikel 9 
tot 21 van het KB van 10 oktober 1979 bepalen de procedureregels. Zij kunnen als volgt samengevat 
worden: 
– er worden één of drie scheidsrechters aangesteld door de twee partijen in gemeen akkoord of, zo 

dit akkoord niet mogelijk is, door de vrederechter van de plaats van de ligging van het goed; 
– als scheidsrechter mogen niet aangesteld worden o.a. ambtenaren in actieve dienst en de provincia-

le en gemeentelijke mandatarissen. De aangestelde scheidsrechters mogen door de twee partijen 
gewraakt worden; 

– de scheidsrechters moeten beide partijen horen; 
– zij hebben alleen tot taak het KI dat aan het onroerend goed moet worden toegekend vast te stellen 

en zijn niet bevoegd nopens: (i) de belastbaarheid van het te schatten goed; (ii) de aard van het ge-
bouwde of ongebouwde perceel wanneer die door de bezwaarindiener niet is betwist, en evenmin 
de gegevens die hebben gediend om het KI van het materieel en van de outillage vast te stellen, 
wanneer die door de administratie aanvaarde gegevens blijken uit de aangifte van de belasting-
plichtige; (iii) het KI van de referentiepercelen of van de vergelijkingspunten; (iv) de schalen van 
KIs per hectare die zijn opgesteld voor de ongebouwde percelen; 

– zij zijn gehouden gebruik te maken van de door de administratie gebruikte schattingsmethoden 
voor de vaststelling van het KI van openluchtparkeerplaatsen, handels- en nijverheidsterreinen en 
materieel en outillage. Ook zijn zij verplicht te beslissen binnen de perken van de betwisting. Doch 
artikel 14 KB van 10 oktober 1979 is onwettelijk voor zover het de scheidsrechter verbiedt vast te 
stellen dat de vergelijkingspunten inadequaat zijn186

– een materiële misslag in arbitrage wordt verbeterd door de scheidsrechters; doen zij dat niet dan 
gebeurt zulks ambtshalve door de directeur van het kadaster; 

; 

– de scheidsrechterlijke uitspraak is definitief en is niet meer vatbaar voor enig rechtsmiddel, tenzij 
een vordering tot nietigverklaring wegens onwettelijkheid wordt ingediend187. Alleen188 bij over-
treding van de wettelijke en reglementaire bepalingen of bij schending van een substantiële vorm-
voorwaarde kan de uitspraak nietig worden verklaard189

– de kosten van de arbitrage bedragen voor ongebouwde percelen 7,50 EUR per betwist KI, met een 
minimum van 75,00 EUR en voor gebouwde percelen 7,5 % voor de eerste schijf van 
2 500,00 EUR, 1 % voor de volgende schijf van 2 500,00 EUR tot 18 600,00 EUR, 0,75 % voor 
het overige, met een maximum van 1 000,00 EUR; 

. De rechtbank van eerste aanleg is daar-
voor bevoegd (vordering in te stellen binnen de maand na de kennisgeving van het scheidsrechter-
lijk verslag); 

– wanneer in de procedure tot bepaling van het KI de vrederechter een expertenonderzoek beveelt 
i.p.v. scheidsrechters aan te duiden, is dit vonnis vatbaar voor beroep190

1041 
art. 1385decies Ger.W. 

. 

Indien bij onenigheid tussen de belastingplichtige en de administratie van het kadaster, de belasting-
plichtige beslist niet naar de vrederechter te gaan, is de procedure tot de administratieve fase beperkt. 
                                                           
186Vred. Waver 15 januari 1981, JDF 1982, 247. 
 
187Vred. Verviers 26 juni 1982, JDF 1983, 318 en 11 oktober 1982, Rec.gén.enr.not., nr. 22849. 
 
188Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Leuven is het feit dat de rechter geen enkele toetsing kan uitoefenen over de waardebepaling 

door de deskundigen strijdig met het gelijkheidsbeginsel (Rb. Leuven 2 maart 2011, TFR 2011, afl. 409, nr. 2011/N71). 
 
189Gent 10 januari 2012, TFR 2012, afl. 422, nr. 2012/N40.  
 
190Cass. 26 november 1981, FJF, No. 82/22, 37. 
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De belastingplichtige kan onregelmatigheden in deze fase inroepen in een annulatieberoep bij de Raad 
van State191. Het indienen van een bezwaar volstaat evenwel niet om bij uitblijven van een beslissing 
een vordering in te stellen bij verzoekschrift bij de rechtbank van eerste aanleg. Dit veronderstelt 
immers dat alle andere verhaalmogelijkheden zijn uitgeput, zoals het voeren van onderhandelingen en 
het vorderen van een scheidsrechterlijke beslissing192

Noch de gewestelijke directeur, noch het hof van beroep heeft de bevoegdheid het KI te herzien wan-
neer geen verhaalprocedure werd ingesteld

. Dit volgt de algemene regels. Alle geschillen 
betreffende de toepassing van een belastingwet behoren – in eerste aanleg – tot de uitsluitende be-
voegdheid van de fiscale rechtbanken van eerste aanleg. Maar vooraleer men een beroep op de rechter 
kan doen, moet aan de zogenaamde ‘uitputtingsvereiste’ voldaan zijn. Die houdt in dat de betrokkene 
“voorafgaandelijk het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld” 
(art. 1385decies Ger.W.). Is in een dergelijk adminis-tratief beroep voorzien, dan moet de belasting-
plichtige eerst deze weg volgen. Pas als na zes maanden (negen maanden in geval van aanslag van 
ambtswege) geen beslissing over het administratief beroep genomen is, hoeft de belastingplichtige 
niet meer te wachten, en kan hij rechtstreeks bij de rechtbank terecht.  

193. Het hof van beroep is evenmin bevoegd uitspraak te 
doen over een voorziening die ertoe strekt het KI van een perceel te wijzigen. Deze bevoegdheid be-
hoort uitsluitend toe aan de adminis-tratie van het kadaster194

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het aan de gewone of administratieve rechter toekomt om te 
oordelen of het KB artikel 10 en 11 Gw. in acht neemt, en met name of het recht op een jurisdictioneel 
toezicht voldoende gewaarborgd is

. 

195

Hoofdstuk II 

. 

{xe "Roerende goederen – Inkomsten"}Inkomen van roerende 
goederen 

Afdeling I. 
Algemeen 

1042 

Bibliografie – BONTE, T., DE LUYCK, M. en VAN ELSLANDER, K., Het nieuwe stelsel van de roerende inkomsten, in 
Biblo-dossier Fiscaliteit, nr. 25, Kalmthout, Biblo, 1994, 200 p. 

– COLMANT, B. en PIERON, A., Les nouveaux instruments financiers. Notions financières, comptables et 
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191RvS 8 november 1984, TBP 1985, 380, FJF, No. 85/58, 105. 
 
192Rb. Brussel 17 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 889, 8. 
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1043 
art. 17 WIB92 
De inkomsten van roerende goederen zijn, volgens artikel 17 WIB92, alle opbrengsten van roerend 
vermogen, met name: 
1. dividenden; 
2. interest; 
3. inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen (royalty’s); 
4. inkomsten begrepen in lijfrenten of tijdelijke renten; 
5. de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, als-

ook van de wettelijke en verplichte licenties bedoeld in de wet van 27 december 2005 betreffende 
het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht.  

Deze opsomming is limitatief. Ons stelsel van roerende inkomsten kent een {xe "Typedwang"}type-
dwang en is als een ‘numerus clausus-systeem’ op te vatten: inkomsten die niet in één van de categorie-
en van artikel 17 WIB92 kunnen worden ondergebracht, zijn niet belastbaar als roerend inkomen. 
Een toepassing van dit principe valt o.i. te lezen in een beslissing van de dienst voorafgaande beslis-
singen196

                                                           
196Voorafg.Besliss. nr. 900.329, 22 december 2009, besproken in X, “ Irrevocable discretionary trust” , Fiscoloog 2010, afl. 1200, 12; B. 

PHILIPPART DE FOY, “ Uitkeringen ' irrevocable discretionary trust' : nieuwe preciseringen” , Fiscoloog 2010, afl. 1190, 1-4 en M. EX, 
“ Rulings: Personenbelasting - Inkomen uit trust - Belastbaarheid en herkwalificatie” , TFR 2010, afl. 384, 629-630. In zake uitspraken 
van de dienst voorafgaande beslissingen met betrekking tot trusts, zie ook Voorafg.Besliss. nr. 2011.148, 24 mei 2011 (uitkeringen 
door de trustee kunnen niet aangemerkt worden als roerende inkomsten in de zin van art. 17 § 1 2° en 4° WIB92, gelet op het feit 
dat uit de relevante stukken blijkt dat de begunstigde geen vorderingsrechten heeft op het vermogen of de inkomsten van de trust, 
er geen protector werd benoemd, er geen letter of wishes bestaat en dat de settlement irrevocable is) en Voorafg.Besliss. 
nr. 2011.274, 13 december 2011(wél belastingheffing als interest, dividend, enz. op het moment van betaling aan de trust). 

. De dienst beslist dat de uitkeringen door een {xe "Trust (uitkeringen)"}trust aan een begun-
stigde (Belgisch rijksinwoner), waarbij deze over geen enkele vordering beschikt ten opzichte van de 
trustee, noch over een recht om vanwege de trustee gelijk welke betaling te eisen – het weze in de 
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loop van het bestaan van de trust of naar aanleiding van de vereffening ervan – niet als roerend inko-
men belastbaar zijn ten name van de begunstigde. Voormelde principes sluiten overigens aan bij de 
‘{xe "Théorie des sources"}théorie des sources’, volgens welke een inkomen enkel kan worden belast 
indien dit beantwoordt aan een door de wet belastbaar gesteld inkomen197

Sinds aanslagjaar 1992 werd artikel 17 WIB92 gewijzigd in de zin van “alle opbrengsten van roerend 
vermogen aangewend uit welken hoofde ook” 

. 

198

Een periodieke vergoeding wegens borgstelling is geen roerend inkomen

. De wetgever wenste hiermee o.m. de niet-
belastbaarheid van gerechtelijke interesten te garanderen. 

199. Een vergoeding wegens 
niet-contante betaling evenmin200

De wet belast verder niet alle burgerlijke vruchten of interesten van roerende goederen, maar enkel de 
verrijking die ze voortbrengen en die werkelijk het vermogen van de schuldeiser van de hoofdzaak 
vermeerderen; zo is moratoire en gerechtelijke interest niet belastbaar

. 

201

Het feit dat roerende inkomsten voortspruiten uit een nietige overeenkomst, ontneemt aan deze in-
komsten hun belastbaar karakter niet

. 

202

Het hof van beroep te Brussel besliste dat, bij afwezigheid van eigendom van de aandelen, de dividen-
den geen inkomen vormen van degene die de coupons gratis ontvangen had

. 

203

1043,50 
art. 2 WIB92 

. 

De wet van 15 december 2004204

De overdrager, pandgever en de leninggever worden in beginsel geacht eigenaar te blijven van de 
betreffende financiële instrumenten gedurende de hele looptijd van het contract. 

 heeft een bijzonder regime ingevoerd voor {xe "Zakelijke zeker-
heidsovereenkomst (RI)"}zakelijke zekerheidsovereenkomsten en {xe "Leningen m.b.t. financiële 
instrumenten (RI)"}leningen met betrekking tot financiële instrumenten. De geviseerde zakelijke ze-
kerheidsovereenkomsten betreffen {xe "Pandovereenkomsten"}pandovereenkomsten en overeenkom-
sten die leiden tot eigendomsoverdracht ten titel van zekerheid, inclusief {xe "Cessie-retrocessie"}ces-
sie-retrocessieovereenkomsten, met betrekking tot al dan niet genoteerde aandelen en al dan niet vast-
rentende effecten (art. 2 § 1 11° en 12° WIB92). 

De inkomsten van kapitalen en roerende waarden uit de betreffende financiële instrumenten worden 
evenwel geacht niet te zijn ontvangen door de overdrager, de pandgever of de leninggever (art. 2 § 2 
WIB92). Het is de leningnemer, cessionaris of pandnemer die in beginsel wordt belast op de inkom-
sten van de overgedragen financiële instrumenten205

                                                           
197D. DESCHRIJVER, “ Note sous Cass. 15 septembre 1997” , RGF 1998, 71. In dit verband kan ook verwezen worden naar Cass. 22 januari 

2010, nr. F.08.0002.F, besproken in E. VAN BRUSTEM, “ Revenus de biens mobiliers incorporels - La théorie des sources confirmée 
par la Cour suprême” , Act.fisc. 2010, afl. 15, 4.  

. 

 
198Wet 22 december 1998, BS 15 januari 1999. 
 
199Cass. 3 februari 1959, Pas. 1959, I, 565. 
 
200Cass. 7 november 1967, Rev.fisc. 1968, 184, Pas. 1968, I, 328. 
 
201Cass. 3 november 1930, Pas. 1930, I, 350. 
 
202Gent 30 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 854, 9. 
 
203Brussel 8 maart 2000, FJF, No. 2000/199. De zaak betrof de verrekening van de roerende voorheffing (aj. 1980 tot 1982). Het hof bevestigde 

het standpunt van de administratie. 
 
204BS 1 februari 2005. 
 
205P. SMET, “ Collateral-wet voorziet in fiscale neutraliteit” , Fiscoloog 2005, afl. 967, 3. 
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1044 
art. 204 2° KB/WIB92 

Voor de roerende inkomsten die aan roerende voorheffing onderworpen zijn, is het belastbaar moment 
vastgesteld in artikel 204, 2° KB/WIB92, nl. het ogenblik waarop zij zijn betaald of toegekend. 

art. 267 WIB92 
Inzake roerende voorheffing wordt door artikel 267 WIB92 bepaald dat als ‘toekenning’ inzonderheid 
wordt beschouwd: de inschrijving van een inkomen op een ten bate van de verkrijger geopende reke-
ning, zelfs als die rekening onbeschikbaar is, mits de onbeschikbaarheid het gevolg is van een uit-
drukkelijke of stilzwijgende overeenkomst met de verkrijger; het moet m.a.w. gaan om een vrijwillige 
onbeschikbaarheid. Indien de schuldenaar van de interesten deze wegens zijn slechte financiële toe-
stand niet kan betalen en om deze redenen op een passiefpost overlopende rekening boekt, is er geen 
sprake van vrijwillige onbeschikbaarheid en is er derhalve geen sprake van toekenning206

Het komt ons voor dat deze principes ook voor de belastbaarheid in de inkomstenbelasting van toe-
passing zijn. 

. 

Het inschrijven daarentegen op een beschikbare rekening, bv. op het credit van de lopende rekening 
van de genieter, heeft wettelijk de eigendomsoverdracht tot gevolg 207,208

ting nooit effectief uitbetaald werden, is ter zake niet van 
. Het feit dat de interesten 

ingevolge oplich belang.209

Eveneens kan de vraag rijzen wanneer er sprake is van toekenning of betaalbaarstelling als een alge-
mene vergadering beslist om een dividend uit te keren, maar het aan de raad van bestuur wordt over-
gelaten om de datum te bepalen wanneer het dividend kan worden geïnd

 

210. Onder de ‘datum van 
toekenning of betaalbaarstelling’ moet worden begrepen, de datum waarop de genieter daadwerkelijk 
over de inkomsten kan beschikken of ze kan innen. Er is derhalve geen toekenning of betaalbaarstel-
ling als de algemene vergadering de bepaling van de concrete datum waarop de inkomsten zullen 
kunnen worden geïnd, overlaat aan de raad van bestuur211

1045 
art. 17 § 2 WIB92 

. 

Wanneer het bedrag van de inkomsten in vreemde valuta is uitgedrukt, wordt het in euro omgezet naar 
de wisselkoers bij de betaling of toekenning van die inkomsten (art. 17 § 2 WIB92). De term ‘betaling’ 
heeft hier dezelfde betekenis als in artikel 267 WIB92212

1046 

. 

Het belastbaar netto-inkomen is voor interesten, dividenden en renten gelijk aan het geïnde of verkre-
gen bedrag, voor aftrek van innings- en bewaringskosten, en verhoogd met de roerende voorheffing en 
de fictieve roerende voorheffing. 

art. 22 § 1 WIB92 

                                                           
206Brussel 11 december 1998, Fisc.Koer. 1999, 216, FJF, No. 2000/18. 
 
207Cass. 3 december 1957, Bull.Bel., afl. 342, 182, Pas. 1958, I, 352. 
 
208Cass. 17 februari 1970, Bull.Bel., afl. 484, 774, Com.IB 1992, nr. 265/82. 
 
209Gent 26 september 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 38, 3. 
 
210K. DE HAEN, L. BOGAERT en K. VANDERSTAPPEN, “ Binnen welke termijnen moet een door de algemene vergadering gedelegeerde raad 

van bestuur dividenden betaalbaar stellen?” , AFT 2001, 318-324. 
 
211Brussel 25 mei 2001, TFR 2002, 261, noot R. VAN DEN EECKHAUT, “ Wanneer worden dividenden geacht te zijn ‘toegekend’ of ‘betaalbaar 

gesteld’?” . 
 
212Cass. 14 oktober 1993, FJF, No. 94/55, AFT 1994, 101, noot M. LOOCKX. 
 

http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d709889e70&docid=WKBE-JURA-DOC-300057669@NL�
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Alleen bij globalisatie van de roerende inkomsten zijn de innings- en bewaringskosten en andere 
soortgelijke kosten aftrekbaar (art. 22 § 1 WIB92). 

1047 
art. 22 § 2 WIB92 
Interesten van schulden, aangegaan om inkomsten van roerende goederen en kapitalen te verkrijgen of 
te behouden, zijn niet aftrekbaar (art. 22 § 2 WIB92). 

Afdeling II. 
{xe "Dividend (RI)"}Dividenden 

1048 
Hierna wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
1. belastbare dividenden of ermee gelijkgestelde inkomsten; 
2. vrijgestelde dividenden; 
3. tegen een verlaagd tarief belastbare dividenden. 

§ 1. ALS DIVIDEND BELASTBARE INKOMSTEN 

1048,05 
art. 18 WIB92 
Dividenden omvatten volgens artikel 18 WIB92: 
– alle voordelen van aandelen en {xe "Winstbewijzen (RI)"}winstbewijzen; 
– {xe "Onregelmatige terugbetaling kapitaal"}onregelmatige terugbetalingen van kapitaal en {xe 

"Onregelmatige terugbetaling uitgiftepremies"}uitgiftepremies; 
– geherkwalificeerde interest. 

1. Alle voordelen van aandelen en winstbewijzen 

1048,10 

Bibliografie – KLEYNEN, G., “Le traitement juridique et fiscal des attributions gratuites d’actions”, RGF 1988, 201. 
– FERON, B. en MALVAUX, B., “Le dividende optionnel. Aperçu des conséquences juridiques, comptables 

et fiscales”, C&FP 1995, 5-12. 
– BOGAERTS, R., “Fiscale aspecten van de certificering van effecten”, AFT 1999, 39-66. 
– DEBLAUWE, R., “De fiscale gevolgen van de wet op de certificatie van effecten”, TFR 2000, 267-288. 
– DEBLAUWE, R., “Het arrest marquis de Lavalette en de certificering in 1818”, TFR 2001, afl. 197, 251-

253. 
– SMET, P., “Buitenlandse stockdividenden: nieuw administratief standpunt”, Fiscoloog 2003, afl. 892, 3-5. 

Bij wet van 22 december 1998213

Bij circulaire van 3 december 2012 heeft de administratie haar standpunt kenbaar gemaakt over een 
{xe "Dividenduitkering in natura"}dividenduitkering in natura (onder de vorm van aandelen) die plaats 

 werd de wettekst gewijzigd in “alle voordelen toegekend door een 
vennootschap aan aandelen en winstbewijzen”. De bedoeling hiervan is te beklemtonen dat er maar 
sprake is van belastbare dividenden indien er een verarming is van de vennootschap die overeenstemt 
met een verrijking van de verkrijger van het voordeel. 

                                                           
213BS 15 januari 1999. 
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vindt in het kader van een {xe "Spin off-verrichting"}‘spin off’-verrichting. In de circulaire wordt 
benadrukt dat deze verrichting niet als een partiële splitsing als bedoeld in artikel 210, § 1, 1°bis 
WIB92, die als kenmerk heeft dat de aandelen van de inbrengverkrijgende vennootschap rechtstreeks 
aan de aandeelhouders van de vennootschap die herstructureert worden overhandigd, zonder dat die 
aandelen op gelijk welk moment in het patrimonium van die laatste vennootschap  worden opgeno-
men214. Behoudens in de mate dat kan worden aangetoond dat de uitkering betrekking heeft op gestort 
kapitaal, wordt de uitkering aangemerkt als een belastbare dividenduitkering in natura (waarop bijge-
volg roerende voorheffing van toepassing is)215

De uitreiking van {xe "Bonusaandelen"}bonusaandelen naar aanleiding van de opneming van reserves 
in het kapitaal wordt niet als de toekenning van een belastbaar dividend beschouwd

. 

216

De betaling van dividenden in de vorm van nieuwe aandelen ({xe "Stockdividenden"}‘stockdividen-
den’) is voorwerp van een circulaire als gevolg waarvan de toekenning van stockdividenden door 
zowel een binnenlandse als een buitenlandse vennootschap belastbare dividenden zijn

. 

217

art. 13 wet 15/07/1998 

. 

Dividenden kunnen ten slotte ook de inkomsten uit {xe "Certificaten van effecten"}certificaten van 
{xe "Stichting administratiekantoor"}effecten omvatten. Certificering is een techniek die erin bestaat 
via de tussenkomst van een rechtspersoon de rechten verbonden aan de aandelen in een vennootschap 
economisch op te splitsen in stemrechten en financiële rechten. Indien er sprake is van een transparan-
te certificering wordt de houder van de certificaten, en dus niet de emittent ervan, beschouwd als 
rechtstreeks rechthebbende op de inkomsten van de gecertifieerde activa. Door de wet van 15 juli 
1998 wordt bepaald dat fiscale transparantie geldt voor de inkomsten van certificaten van Belgische 
effecten, indien de voorwaarden van de certificering bepalen dat de emittent onmiddellijk en na aftrek 
van eventuele kosten, aan de houder de economische voordelen van de effecten moet doorstorten 
(art. 13 wet 15 juli 1998218

2. {xe "Terugbetaling kapitaal (RI)"}Terugbetaling van kapitaal 

). 

1048,20 

Bibliografie – GARABEDIAN, D., “Le régime fiscal du remboursement de capital opéré en exécution d’une décision de 
réduction du capital statutaire immédiatement suivie d’une décision d’augmentation du capital statutaire par 
incorporation de réserves”, JDF 1987, 5-22. 

– HUYSMANS, S., “Het fiscaal kapitaalbegrip na de wet van 22 december 1998”, TRV 2000, 3-25. 
– PHILIPPE, D.E., “Le régime fiscal d'une décision irrégulière de réduction du capital libéré par rembourse-

ment des actionnaires”, JDF 2006, afl. 3-4, 65-87. 
– DESCHRIJVER, D., “Gevolgen in de personen- en vennootschapsbelasting van een onregelmatige 

beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal”, TRV 2008, 17-31. 

art. 18 2° WIB92 

                                                           
214Circ. nr. Ci.RH.231/620.626 (AAFisc 38/2012), 3 december 2012, nr. 6. 
 
215Circ. nr. Ci.RH.231/620.626 (AAFisc 38/2012), 3 december 2012, besproken in Fiscoloog 2012, afl. 1321,  16 en Acc. & Fisc. 2012, afl. 44. 
 
216Cass. 6 december 1926, Bull.Bel., afl. 17, 6; Vr. nr. 555 COOREMAN 8 december 1993, Vr. & Antw. Senaat, 18 januari 1994, 4725. 
 
217Circ. nr. Ci.RH.231/527.270 (AOIF 7/2003), 4 april 2003. Voorheen stelde de administratie dat enkel stockdividenden toegekent door een 

binnenlandse vennootschap belastbaar zijn (zie ook Brussel 24 februari 1995, AFT 1995, 226, noot S. SAUSSOY). 
 
218BS 5 september 1998. Zie o.m. R. BOGAERTS, “ Fiscale aspecten van de certificering van effecten” , AFT 1999, 39 en R. DEBLAUWE, “ De 

fiscale gevolgen van de wet op de certificatie van effecten” , TFR 2000, 267-288. 
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De gehele of gedeeltelijke terugbetaling van maatschappelijk kapitaal wordt als dividend belast, met 
uitzondering van de terugbetaling van {xe "Gestort kapitaal (def.)"}gestort maatschappelijk kapitaal ter 
uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal die beant-
woordt aan de voorschriften van het W.Venn. (art. 18 2° WIB92)219

Bij circulaire werd bevestigd dat deze uitzondering in principe ook kan spelen als het om de terugbeta-
ling van kapitaal door een buitenlandse vennootschap gaat, mits het betrokken kapitaal dezelfde ken-
merken heeft als ‘gestort kapitaal’ in de zin van artikel 184 WIB92, de terugbetaling effectief wordt 
aangerekend op het kapitaal en de beslissing tot terugbetaling wordt genomen overeenkomstig het 
vennootschapsrecht van het land waar de buitenlandse vennootschap is gevestigd, en “de aldaar ter 
zake geldende wettelijke bepalingen gelijkaardig zijn aan deze die zijn voorzien in het Wetboek van 
vennootschappen” (Com.IB 1992, nr. 18/28.2)

. 

220

art. 184 en 184bis § 1 
WIB92 

. 

Het ‘gestorte kapitaal’ is het deel van het maatschappelijk kapitaal dat werkelijk is gestort, in zover 
geen verminderingen of terugbetalingen hebben plaatsgevonden (art. 184 WIB92). Het gestorte kapi-
taal bij de inbreng van een bedrijfsafdeling of een algemeenheid van goederen is gelijk aan de fiscale 
nettowaarde van de inbreng bij de inbrenger (art. 184bis § 1 WIB92). 

1048,40 
art. 18 WIB92 
De gehele of gedeeltelijke terugbetaling van {xe "Uitgiftepremie"}uitgiftepremies, alsook bedragen 
waarop ter gelegenheid van de uitgifte van winstbewijzen is ingeschreven221, worden vrijgesteld onder 
dezelfde voorwaarde en in dezelfde mate als de terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal (art. 18 
lid 1 2°bis WIB92)222

art. 184 lid 2 WIB92 

.  

Sinds aanslagjaar 1998 werden uitgiftepremies met gestort kapitaal gelijkgesteld, voor zover voldaan 
is aan dezelfde voorwaarden waaronder maatschappelijk kapitaal als gestort kapitaal wordt aange-
merkt (art. 184 lid 2 WIB92). Voorwaarde is wel dat de uitgiftepremies geboekt werden op een onbe-
schikbare reserve-rekening.223 Daarnaast moet ook hier de terugbetaling geschieden ter uitvoering van 
een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig de 
bepalingen van het W.Venn. Die verwijzing naar het W.Venn. belet volgens de dienst voorafgaande 
beslissingen niet dat ook uitgiftepremies van een buitenlandse dochtervennootschap aangewend kun-
nen worden als werkelijk gestort kapitaal, voor zover aan de relevante voorwaarden voldaan is224

                                                           
219Voor een toepassingsgeval waar de beslissing tot kapitaalvermindering niet regelmatig was, zie: D. DESCHRIJ-VER, “ Gevolgen in de 

personen- en vennootschapsbelasting van een onregelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal” , TRV 
2008, 17-31; D.E. PHILIPPE, “ Le régime fiscal d'une décision irrégulière de réduction du capital libéré par remboursement des acti-
onnaires” , JDF 2006, 65-87. 

. 

 
220Circ. nr. Ci.RH.231/602.851 (AAFisc nr. 2/2012), 10 januari 2012. Voor een bespreking, zie o.m. B. CAERS, “ Terugbetaling van maatschappe-

lijk kapitaal door buitenlandse vennootschap: vrijstellingsvoorwaarden” , Acc. & Fisc. 2012, afl. 5 en P. MOREAU en F. DELEPIERE, 
“ Het criterium van uitkeerbaarheid als toetssteen voor de belastbaarheid in hoofde van de Belgische aandeelhouder” , In-
tern.Fisc.Act. 2012, afl. 4, 1.  

 
221De uitbreiding tot winstbewijzen werd ingevoegd bij art. 2 wet 31 december 2006, BS 22 februari 2006. 
 
222Wet 22 december 1998, BS 15 januari 1999. 
 
223MvT, Gedr.St. Kamer 1997-1998, nr. 1608/1, 4. 
 
224Voorafg.Besliss. nr. 800.343, 25 november 2008.  
 

http://www.jura.be/modules/search/result/elink.jsp?df=d725942e102&docid=WKBE-JURA-DOC-300034947@NL�
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3. {xe "Geherkwalificeerde interest (RI)"}Geherkwalificeerde interest 

1048,60 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/444.905, 15 oktober 1993, Bull.Bel., afl. 732, 3167. 
– Circ. nr. Ci.RH.231/543.949, 11 januari 2005. 
– Circ. nr. Ci.RH.231/543.949 (AOIF 2/2005), 12 september 2007 (add. bij Circ. 11 januari 2005, zelfde nr.). 

Bibliografie – JVD, “{xe "Herkwalificatie interest"}Herkwalificatie tot dividenden: wanneer moet de grens worden beoor-
deeld?”, Fiskoloog 1992, afl. 396, 1. 

– X, “Roerende inkomsten: Kwalificatie van interesten op voorschotten aan vennootschappen als dividendin-
komen”, in “Fiscaal Jaaroverzicht 1992”, Fisc.Koer. 1993, 7. 

– PLAS, L. en VERBANCK, P., “Herkwalificatie van interesten in dividenden”, AFT 1993, 3-14 (overzichts-
artikel met voorbeelden). 

– MALHERBE, P., “Intérêts d’avances et loyers perçus par des administrateurs ou associés depuis la loi du 
28 juillet 1992”, JDF 1993, 5-16. 

– X, “Interesten en negatieve reserves”, Fiskoloog 1993, afl. 409, 2 (n.a.v. parlementaire vraag/Vr. & Antw. 
Senaat, 15 december 1992, nr. 35, 1466). 

– X, “Administratieve toelichting bij de herkwalificatie van interesten in dividenden”, Fiskoloog 1993, 
afl. 445, 7. 

– X, “Berekening te herkwalificeren gedeelte van interesten is soms heel gecompliceerd”, Fiskoloog 1993, 
afl. 446, 1. 

– MAGREMANNE, J.-P., “Requalifications des intérêts en dividendes et des revenus immobiliers en rému-
nérations de dirigeants d’entreprise”, RGF 1997, 35-51. 

– PEETERS, B., “Herkwalificatieregeling blijft voor problemen zorgen”, Fiskoloog (I.) 1997, afl. 158, 1. 
– X, “Vorderingen in R/C: geen herkwalificatie meer”, Fiskoloog 1997, afl. 604, 1. 
– MOSER, K., “Circulaire geeft extensieve interpretatie van het begrip “geldlening” in de zin van art. 18 lid 2 

W.I.B. 1992”, AFT 2005, afl. 6-7, 16-26. 

1048,70 
Voor de vanaf 1 januari 1997 (ingevolge art. 3 wet 20 december 1996225

art. 18 4° WIB92 

) toegekende of betaalbaar 
gestelde inkomsten luidt de herkwalificatieregel als volgt: 

Interest van voorschotten, betaald door een vennootschap aan haar aandeelhouder of bestuurder, wordt 
als dividend beschouwd (art. 18 4° WIB92) indien en in de mate dat: 
– de rentevoet overdreven is (art. 55 WIB92){xe "OLO-rentevoet"}226

– of het totaalbedrag van de rentegevende voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves 
bij het begin van het belastbaar tijdperk en het gestort kapitaal bij het einde van dit tijdperk. 

; 

                                                           
225BS 31 december 1996. 
 
226Het hof van beroep te Gent oordeelde dat voor een lening op tien jaar met betrekking tot het marktconform niveau van de rente niet nood-

zakelijk moet worden uitgegaan van de OLO-rentevoet op tien jaar als marktrente. In het bewuste leningscontract stond vermeld dat 
elke partij na één jaar een einde kon stellen aan de overeenkomst, naar goeddunken en zonder sanctie. Daarom pasten de fiscus en 
het hof de Euribor-rente op korte termijn, verhoogd met één procentpunt voor extra risico, toe. Voor het betrokken aanslagjaar lever-
de dat een marktrente op van 3,15 % i.p.v. 7,5 % (Gent 13 september 2011, Fisc.Act. 2012, afl. 15, 13-16). Voor commentaar en 
toepassingen in de rechtspraak inzake het marktconform karakter van de rente, zie: Ch. BUYSSE, “ Hoeveel bedraagt de marktren-
te?” , Fiscoloog 2012, afl. 1322, 9 (bespreking van Rb. Bergen 6 december 2012); Y. DEWAEL, “ Le taux des intérêts créditeurs” , 
LFP 2012, afl. 172, 1-4; G. POPPE, “ Welke rente mag men aanrekenen op een creditstand rekening-courant?” , Acc. & Fisc. 2013, 
afl. 5 (bespreking Rb. Bergen 6 december 2012); X, “ Rekening-courant vergelijkbaar met kaskrediet” , Acc. & Fisc. 2012, afl. 42. 
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De interesten komen pas in aanmerking voor herkwalificatie in dividenden op het ogenblik dat de 
toegestane voorschotten zeker en vaststaande interesten hebben opgeleverd227

Overeenkomstig artikel 18, 4°, lid 2 WIB92 is een {xe "Voorschot (RI)"}voorschot niets meer dan een 
{xe "Geldlening (RI)"}geldlening, al dan niet vertegenwoordigd door effecten, verstrekt door: 

. 

– natuurlijke personen aan vennootschappen waarvan ze aandeelhouder zijn; 
– personen (dus zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) aan vennootschappen waarin ze een 

mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een soortgelijke functie uitoefenen; 
– of door hun echtgenoot of hun minderjarige niet-ontvoogde kinderen (art. 384 tot 387 BW). 
Een uitzondering daarop vormen: 
– obligaties en andere gelijksoortige effecten uitgegeven door een openbaar beroep op het spaarwe-

zen; 
– geldleningen aan coöperatieve vennootschappen die door de Nationale Raad van de Coöperatie 

zijn erkend; 
– geldleningen verstrekt door aan de vennootschapsbelasting onderworpen binnenlandse vennoot-

schappen228

1048,80 

. 

De belaste reserves omvatten ook het verlies of de winst van de voorgaande periode. Indien evenwel 
het totaal bedrag van de belaste reserves negatief is, moet dat bedrag niet van het gestorte kapitaal 
worden afgetrokken229

De uitgifte van een privélening door de vennootschap zonder openbaar beroep op het spaarwezen te 
doen, ook al is zij door effecten aan toonder vertegenwoordigd, is niet in artikel 18, lid 2, 1° WIB92 
beoogd

. 

230

Een vzw die geen onderneming exploiteert en zich niet bezighoudt met verrichtingen van winstgeven-
de aard en die derhalve aan de rechtspersonenbelasting is onderworpen, is niet beoogd door artikel 18, 
lid 1, 3° WIB92

. 

231

Een renteloos voorschot moet niet in aanmerking worden genomen voor {xe "Herkwalificatie R/C – 
geldlening"}herkwalificatie, indien het werkelijk gaat om twee verschillende voorschotten waarvoor 
onderscheiden leningsovereenkomsten bestaan, bijvoorbeeld een voorschot toegekend als langlopende 
achtergestelde schuld en een voorschot in rekening-courant, mits beide voorschotten op twee verschil-
lende rekeningen worden geboekt

. 

232. Wanneer evenwel uit de feiten blijkt dat de bedoelde voorschot-
ten hun oorsprong vinden in de splitsing van één enkel vooraf bestaand voorschot, kan op basis van 
artikel 344, § 1 WIB92, de interest geacht worden te slaan op de beide voorschotten. Een opsplitsing 
in een renteloos en een rentegevend deel moet worden aanvaard, indien de partijen alle gevolgen van 
hun overeenkomst hebben aanvaard 233

                                                           
227Gent 29 oktober 2003, TFR 2004, afl. 253, 22, noot H. VAN OUTRYVE, Fisc.Koer. 2003, 680; Rb. Antwerpen 20 januari 2003, TFR 2003, afl. 

240, 380, Fiscoloog 2003, afl. 882, 9. 

. 

 
228Voor een bespreking: zie Fiskoloog 1996, afl. 595, 4. 
 
229Vr. nr. 351 DALEM 15 april 1993, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 18 mei 1993, 2842, Bull.Bel., afl. 731, 2843; Vr. nr. 162 DALEM 22 oktober 

1992, Vr. & Antw. Senaat, 15 december 1992, nr. 35, Bull.Bel., afl. 725, 629. 
 
230Vr. nr. 375 DE CLIPPELE 19 januari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 8 maart 1993, 4203, Bull.Bel., afl. 728, 1681. 
 
231Vr. nr. 155 DALEM 13 oktober 1992, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 15 december 1992, 1466, Bull.Bel., afl. 729, 1861. 
 
232Vr. nr. 590 DALEM 18 januari 1994, Vr. & Antw. Senaat 1993-1994, 8 maart 1994, 5089, Bull.Bel., afl. 739, 1352, Fisc.Koer. 1994, 250; 

Brussel 30 oktober 1998, Fisc.Koer. 1999, 207; Brussel 20 januari 1999, TFR, afl. 168, 499, noot H. GAUBLOMME, AFT 1999, 210, 
noot M. DELBOO. 

 
233Rb. Leuven 10 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 849, 9. 
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Een opsplitsing op het einde van het boekjaar volstaat dus niet (de vennootschap had dit in de loop 
van de procedure ook toegegeven)234. Ook een kunstmatige opsplitsing wordt niet aanvaard, maar de 
documenten waren pas na de goedkeuring van de jaarrekening getekend235

1048,90 

. 

Lange tijd bestond discussie over de vraag of een vordering op een vennootschap die via rekening-
courant is geboekt, als een ‘geldlening’ kan worden gekwalificeerd voor toepassing van de herkwalifi-
catie236

Bij arrest van 16 november 2006 oordeelde het Hof van Cassatie dat onder de term ‘{xe "Geldlening 
(RI)"}geldlening’ ook een inschrijving op een rekening-courant van de aandeelhouder of van de per-
soon die de in artikel 18 WIB92 bedoelde opdracht of functies uitoefent, kan worden verstaan

. 

237

Na dit  arrest haastte de administratie zich om haar standpunt, eerder al meegedeeld in de circulaire van 
11 januari 2005, te herbevestigen: “Van zodra dat uit een overeenkomst blijkt dat gelden ter 
beschikking van de vennootschap werden gesteld of gelaten bij wijze van een inschrijving op de 
rekening-courant, kan er sprake zijn van een geldlening zoals bedoeld in art. 18, lid 2 WIB92. Vormen 
derhalve niet ipso facto een beletsel voor het bestaan van een geldlening zoals bedoeld in artikel 18, 
lid 2 WIB92, noch de specifieke werkwijze van de rekening-courant, noch het feit dat de inschrij-ving 
van een bedrag op een dergelijke rekening in verband zou kunnen worden gebracht met een bepaalde 
economische verrichting (bijvoorbeeld: verwerving van een goed door de vennootschap). Het 
doorslaggevend element bij de beoordeling van het al dan niet bestaan van een geldlening is de 
aanwezigheid van de wil van een partij om de vrije beschikking over gelden aan de andere partij te 
laten, die aanvaardt”

. 

238

Dit cassatiearrest lag onder vuur in de doctrine
.  

239

In een arrest van 4 september 2009 leek het Hof van Cassatie terug een andere richting uit te gaan

. Het is niet omdat een vordering in rekening-courant 
een geldlening kán uitmaken, dat de rekening-courant automatisch gekwalificeerd móet worden als 
een geldlening. Vooraleer een boeking in {xe "Rekening-courant (herkwalificatie)"}rekening-courant 
kan plaatsvinden, moet er al een vordering/schuld bestaan op grond van een andere overeenkomst. 
Deze andere overeenkomst is echter niet noodzakelijk een ‘geldlening’. Met het arrest van het Hof van 
Cassatie van 16 november 2006 was de discussie inzake vorderingen geboekt in rekening-courant en 
de toepassing hierop van artikel 18, 4° WIB92 nog niet definitief beslecht. 

240

                                                           
234Brussel 30 oktober 1998, FJF, No. 99/37. 

. Het 
Hof herhaalde weliswaar dat een vordering in rekening-courant een geldlening kan uitmaken in het kader 

 
235Brussel 20 januari 1999, TFR 1999, 499, noot H. GAUBLOMME. 
 
236Circ. nr. Ci.RH.231/543.949, 11 januari 2005, besproken in E. VAN IMPE, “ Rekening-courant is geldlening volgens fiscus” , Fisc.Act. 2005, 

afl. 4, 1; Antwerpen 29 september 1998, FJF, No. 99/171; Gent 31 maart 1999, FJF, No. 99/138; Antwerpen 5 september 2000, 
Fisc.Koer. 2000, 508; Rb. Antwerpen 25 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 9. Contra: Brussel 6 september 1999, TBH 2000, 703; 
Luik 25 maart 2005, FJF, No. 2005/225; Rb. Namen 24 november 2004, FJF, No. 2005/99. Zie ook: K. MOSER, “ Circulaire geeft ex-
tensieve interpretatie van het begrip “ geldlening”  in de zin van art. 18, lid 2 W.I.B. 1992” , AFT 2005, afl. 6-7, 16-26. 

 
237Cass. 16 november 2006, TFR 2007, afl. 315, 105, noot E. BUYSSE, Fiscoloog 2006, afl. 1051, 11, JLMB 2007, afl. 31, 1309, TFR 2007, afl. 

323, 480, noot R. FORESTINI. 
 
238Circ. nr. Ci.RH.231/543.949 (AOIF 2/2005), 12 september 2007; zie ook: K. MOSER, “ Circulaire geeft extensieve interpretatie van het begrip 

“ geldlening”  in de zin van art. 18, lid 2 W.I.B. 1992” , AFT 2005, afl. 6-7, 16-26. 
 
239Voor een ‘cassante’ noot bij het arrest van het Hof van Cassatie van 16 november 2006, zie: R. FORESTINI, “ Artikel 18, 4° WIB1992 en de 

problematiek van de herkwalificatie van de interesten als dividenden of wanneer Napoleon en Portalis zich in hun graf omdraaien” , 
TFR 2007, afl. 323, 482-488. 

 
240Cass. 4 september 2009, nr. AR F.08.0055.F. (Etat belge/Brunet), FJF, No. 2010/16, JLMB 2009, afl. 36, 1714, noot M. GUSTIN, TFR 2010, 

afl. 376, noot R. FORESTINI. Voor een bespreking, zie ook C. BUYSSE, “ Vordering in rekening-courant: niet noodzakelijk een geldle-
ning” , Fiscoloog (I.), afl. 1174, 11-13 en J. SANDRA en S. VANCOLEN, “ Inschrijving op R/C impliceert volgens Cassatie niet noodza-
kelijk een geldlening” , Fisc.Act. 2009, afl. 34, 1. 
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van de herkwalificatieregeling van rentegevende voorschotten, maar het voegde er nu aan toe dat dit niet 
noodzakelijk dergelijke lening uitmaakt. Het hof van beroep te Luik had geoordeeld dat de interestdra-
gende vorderingen die een bestuurder op zijn vennootschap heeft naar aanleiding van de niet-tijdige beta-
ling door deze laatste van de aankoopprijs van aandelen niet kwalificeert als een ‘geldlening’. Bij gebrek 
aan fiscale definitie, moet de notie ‘geldlening’, volgens het hof van beroep te Luik in het arrest a quo, in 
zijn gemeenrechtelijke betekenis worden begrepen. In het gemeen recht is een geldlening een ‘{xe "Ver-
bruiklening"}verbruikslening’ in de zin van artikel 1892 BW (nl. “een contract waarbij de ene partij een 
zekere hoeveelheid zaken die door het gebruik teniet gaan, aan de andere partij afgeeft, onder verplichting 
voor deze om aan de eerstgenoemde evenzoveel van gelijke soort en hoedanigheid terug te geven”). Een 
geldlening impliceert bijgevolg dat een partij een verbruikbare zaak afgeeft (in casu een geldsom), en 
waarbij de andere partij, die van de zaak eigenaar wordt, de verplichting heeft een zaak van dezelfde soort 
en dezelfde hoeveelheid terug te geven. In casu bleek niet dat de bestuurder fondsen had afgestaan aan de 
vennootschap. De rentedragende vordering van de verkoper was een vordering met betrekking tot de 
verkoopprijs. Zij stemt volgens het hof van beroep te Luik in hoofde van de schuldenaar (de vennoot-
schap) niet overeen met de verplichting tot het teruggeven van een zaak, zoals de zaak die moet worden 
teruggegeven in het kader van een verbruikslening. Het hof besliste vervolgens dat de interesten ten laste 
genomen door de vennootschap niet voortspruiten uit een lening. De administratie argumenteerde in haar 
cassatievoorziening dat de verkoper ‘krediet’ had verleend aan zijn vennootschap doordat hij erin had 
toegestemd dat de vennootschap gebruik maakt van de fondsen die overeenstemmen met de verkoopprijs. 
Dergelijk krediet maakt, aldus de fiscale administratie, een ‘geldlening’ uit. De voorziening van de admi-
nistratie werd door het Hof van Cassatie afgewezen. Het Hof bevestigde eerst uitdrukkelijk dat het begrip 
‘geldlening’ moet worden begrepen in zijn civielrechtelijke betekenis, nl. een overeenkomst op basis 
waarvan de geldschieter een geldsom overhandigt aan de lener die ervan gebruik kan maken, onder de 
verplichting voor deze laatste de som op de afgesproken datum terug te betalen. Het Hof herhaalde ver-
volgens dat de inschrijving van een vordering in rekening-courant van de betrokken aandeelhouder of 
bedrijfsleider een ‘geldlening’ kan uitmaken. Maar – zo voegt het Hof eraan toe – deze inschrijving impli-
ceert niet noodzakelijk het bestaan van een geldlening in de zin van artikel 18 WIB92. Het Hof van Cas-
satie besluit dat de feitenrechter op basis van de voormelde redenering naar recht heeft kunnen beslissen 
dat er in casu geen sprake is van een geldlening. Met dit arrest leek het Hof van Cassatie impliciet te 
bevestigen dat de geldlening volgens het BW een zakelijke overeenkomst is waarbij de afgifte (traditio) 
van een geldsom constitutief is voor de overeenkomst, en dat aan deze voorwaarde bijvoorbeeld niet 
vervuld is wanneer een niet betaalde koopprijs in rekening-courant wordt geboekt, zodat de verkoper in 
dergelijk geval geen ‘lening’ heeft toegekend aan de vennootschap. 

In een arrest van 20 mei 2010 bevestigde het Hof van Cassatie haar standpunt van 2009241

In een arrest van 15 oktober 2010 herhaalde het Hof van Cassatie dat een geldlening, overeenkomstig 
het gemeen recht, begrepen moet worden als het contract waarbij de uitlener geld overmaakt aan de 

. Het Hof her-
haalde dat voor de interpretatie van het begrip ‘geldlening’ moet worden teruggegrepen naar het BW en 
dat een “geldlening kan worden vastgesteld door een boeking op de rekening-courant (…), maar dat een 
dergelijke boeking niet noodzakelijk het bestaan van een leningscontract impliceert”. Maar het Hof ging 
nu een stap verder en stelde dat een “aan de koper van een goed gegeven uitstel van de volledige betaling 
van de koopprijs in de regel geen lening is”. Het Hof liet anderzijds wel de deur openstaan om misbruiken 
aan te pakken en stelt dat de feitenrechter desgevallend kan vaststellen dat het in werkelijkheid gaat om 
een ‘verdoken geldlening’ (“un prêt d'argent déguisé sous le couvert du non-paiement d'une dette”). O.i. 
zal het bestaan van een ‘{xe "Verdoken geldlening"}verdoken geldlening’ enkel kunnen worden vastge-
steld in extreme gevallen.  

                                                           
241Cass. 20 mei 2010, nr. AR F.09.0093.N, FJF, No. 2011/18, Fisc.Koer. 2010, 564; besproken in J. SANDRA en S. VANCOLEN, “ Cassatie: 

uitstel betaling is in de regel geen geldlening” , Fisc.Act. 2010, afl. 38, 1-3 en C. BUYSSE, “ Uitstel betaling koopprijs: ‘in de regel’ 
geen geldlening” , Fiscoloog 2010, afl. 1211, 8. 
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In een arrest van 2 december 2010 herbevestigde het Hof van Cassatie de strekking van zijn vorige 
arresten: het begrip ‘geldlening’ in de zin van artikel 18 WIB92 moet in zijn gemeenrechtelijke bete-
kenis worden begrepen; de geldlening kan de vorm aannemen van een inschrijving op rekening-
courant, maar dergelijke inschrijving impliceert niet noodzakelijk het bestaan van een geldlening

. Het Hof herbevestigde ook dat een geldlening kan worden vastgesteld door een boeking op 
de rekening-courant van onder meer de bedrijfsleider, maar dat zo’n boeking niet noodzakelijk het 
bestaan van een lening in de zin van artikel 18 WIB92 impliceert. Het Hof van Cassatie stelde echter 
dat de overhandiging van geld in het kader van een geldlening in de zin van artikel 18 WIB92 kan 
gebeuren door schuldvernieuwing. Schuldvernieuwing komt tot stand “wanneer een schuldenaar te-
genover zijn schuldeiser een nieuwe schuld aangaat welke gesteld wordt in de plaats van de oude die 
tenietgaat” (art. 1271 1° BW). Volgens het Hof heeft een overeenkomst om de koopprijs ter beschik-
king te stellen van de koper ‘bij wijze van lening’ tegen interest, tot gevolg dat de schuld van de koper 
tot betaling van de koopprijs teniet gaat door schuldvernieuwing. Volgens het Hof kreeg de vennoot-
schap door die schuldvernieuwing, als koper van verkochte aandelen, de beschikking over een bedrag 
gelijk aan de prijs van de aandelen. Geoordeeld werd dat de clausule in de koopovereenkomst, die 
bepaalt dat de koopprijs van de aandelen geboekt zal worden via de rekening-courant, op zichzelf niet 
volstaat om het bestaan van een geldlening aan te tonen, maar dat bijkomende elementen samen met 
die clausule het bewijs leveren van het feit dat een geldlening tot stand is gekomen: (i) het feit dat de 
partijen geen termijn zijn overeengekomen waarbinnen de koopprijs moet worden betaald, wat er op 
wijst dat het saldo van de koopprijs langdurig ter beschikking zal worden gesteld aan de koper; (ii) het 
feit dat de koper het saldo van de koopprijs in zijn balans had geboekt onder de passiefrekening 
179 000: “schuld op meer dan één jaar”, en (iii) het feit dat de koper de aan de verkoper betaalde 
interesten had geboekt op kostenrekening 650 520: “interest lening aandelen”. Volgens het Hof kan 
uit die omstandigheden terecht worden besloten dat de werkelijke bedoeling van de partijen erin 
bestond, naast de eigendomsoverdracht van de verkochte aandelen, ook onmiddellijk de verkoopprijs 
ter beschikking te stellen van de vennootschap bij wijze van lening tegen interest. 

243

In een arrest van 11 maart 2011 bevestigde het Hof van Cassatie opnieuw een beroepsarrest dat een 
‘geldlening’ had onderkend in een rentedragende vordering op een vennootschap die in rekening-
courant was geboekt en die overeenstemde met de prijs die nog verschuldigd was in het kader van een 

. 
Het Hof stelde evenwel dat het de fiscus is die, als hij artikel 18 WIB92 wil toepassen, de bewijslast 
draagt van het feit dat de overeenkomst die aan de schuld ten grondslag ligt, een geldlening uitmaakt. 
De feitenrechter stelde vast: (i) dat de vennootschap de overdrachtsprijs periodiek aflost (waarbij de 
aflossingen op het debet van de rekening-courant worden geboekt onder de rubriek ‘opnemingen’) en 
dat uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat de zaakvoerder aan de vennootschap uitstel van 
betaling toekende totdat haar financiële situatie de betaling mogelijk maakt, (ii) dat het uitstel van 
betaling een zeer lange termijn beslaat aangezien er meer dan acht jaar na de verwerving van het cli-
enteel door de vennootschap nog steeds een saldo van de overnameprijs open stond, en (iii) dat het 
van in het begin duidelijk was dat de vennootschap gedurende verschillende jaren niet over voldoende 
financiële middelen zou beschikken om de zaakvoerder te kunnen betalen. Daaruit kon terecht worden 
afgeleid dat “partijen in werkelijkheid de bedoeling hadden gelden te lenen aan de vennootschap” en 
dat “dit bleek uit hun boeking in rekening-courant”. 

                                                           
242Cass. 15 oktober 2010, nr. AR F.09.0080.N, FJF, No. 2011/135, besproken in C. BUYSSE, “ Uitstel betaling: welke elementen kunnen op 

geldlening wijzen?” , Fiscoloog 2010, afl. 1230, 1; J. SANDRA en S. VANCOLEN, “ Uitstel van betaling versus geldlening: feitenrech-
ter oordeelt soeverein volgens Cassatie” , Fisc.Act. 2011, afl. 19, 8-12. 

 
243Cass. 2 december 2010, nr. AR F.09.0094.F, FJF, No. 2011/106, RGCF 2011, afl. 5, 401, noot, besproken in C. BUYSSE, “ Zeer lange beta-

lingstermijn verkoopprijs kan op geldlening wijzen” , Fiscoloog 2011, afl. 1234, 5 en J. SANDRA en S. VANCOLEN, “ Uitstel van beta-
ling versus geldlening: feitenrechter oordeelt soeverein volgens Cassatie” , Fisc.Act. 2011, afl. 19, 8-12. 
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‘gemengde inbreng’244

De recente rechtspraak van het Hof van Cassatie leert ons alvast dat heel veel aandacht geschonken 
wordt aan de concrete feiten om te beoordelen of er al dan niet sprake is van een geldlening. Er moet 
dus bijzondere aandacht worden besteed aan de wijze waarop de transactie tot stand wordt gebracht en 
verwerkt. Geen of een zeer lange betalings-termijn overeenkomen wordt bijvoorbeeld best vermeden. 
Hetzelfde geldt voor het boeken van interesten op een rekening die ‘interest lening’ wordt genoemd of 
voor het in een akte verwijzen naar de ‘terug’betaling van een geldsom

. De feitenrechters hadden onder meer aanstoot genomen aan een bepaling in de 
oprichtingsakte van de vennootschap waarin er sprake was van de ‘terugbetaling’ van de prijs zoals 
vast te stellen door de zaakvoerder. 

245

1048,95 

. 

De herkwalificatie kan ook van toepassing zijn op voorschotten toegestaan aan buitenlandse vennoot-
schappen, waarvan de rechtsvorm met een kapitaal- of met een personenvennootschap kan worden 
gelijkgesteld. Een Nederlandse BV wordt voor internrechtelijke doeleinden aanzien als een personen-
vennootschap246

De herkwalificatie van interesten in dividenden speelt niet voor vorderingen in het bezit van bestuur-
ders en vennoten die binnenlandse vennootschappen zijn, en vanaf 1 januari 1997 meer in het alge-
meen voor de geldleningen toegestaan door aan de vennootschapsbelasting onderworpen binnenlandse 
vennootschappen. Buitenlandse vennootschappen genieten deze uitzondering dus niet. De vraag rijst 
dan ook of dit niet discriminerend is. De minister van Financiën is van mening dat deze regeling niet 
strijdig is met de non-discriminatiebepalingen in de dubbelbelastingverdragen en dat ze evenmin strij-
dig is met artikel 59 van het Beneluxverdrag

. 

247. Ook rees de vraag of er geen strijdigheid is met het 
VWEU248,249. Bij arrest van 17 januari 2008250

                                                           
244Cass. 11 maart 2011, nr. F.10.0043.N – F.10.0056.N, besproken in C. BUYSSE, “ Vordering R/C: welke “ bijkomende feiten”  kunnen op 

geldlening wijzen?” , Fiscoloog 2011, afl. 1257, 10 en J. SANDRA en S. VANCOLEN, “ Uitstel van betaling versus geldlening: feiten-
rechter oordeelt soeverein volgens Cassatie” , Fisc.Act. 2011, afl. 19, 8-12. 

 heeft het Hof van Justitie beslist dat de -Belgische 
fiscale regeling inzake de herkwalificatie van interesten van voorschotten toegestaan door een niet-
Belgische bestuurder/vennootschap in geval van overschrijding van de 1/1-ratio strijdig is met het 
Europese beginsel van de vrijheid van vestiging. 

 
245C. BUYSSE, “ Vordering R/C: welke “ bijkomende feiten”  kunnen op geldlening wijzen?” , Fiscoloog 2011, afl. 1257, 10; J. SANDRA en S. 

VANCOLEN, “ Uitstel van betaling versus geldlening: feitenrechter oordeelt soeverein volgens Cassatie” , Fisc.Act. 2011, afl. 19, 8-
12. Voor een globale bespreking van de problematiek en de rechtspraak kan ook verwezen worden naar D. DESCHRIJVER, “ Het be-
grip “ geldlening”  in artikel 18, lid 2 W.I.B.92, de rekening-courant-overeenkomst, de overeenkomst van lening in de vorm van een 
rekening-courant en het Hof van Cassatie” , TRV 2011, afl. 7, 536-556. Voor de belastingplichtige gunstige rechtspraak: Antwerpen 
22 mei 2011, FJF, No. 2013/125; Antwerpen 20 oktober 2012, FJF, No. 2013/105; Ch. BUYSSE, “ Quasi-inbreng met uitstel van beta-
ling maar geen geldlening” , Fiscoloog 2012, afl. 1314, 10. Voor ongunstige rechtspraak voor de belastingplichtige, zie: Bergen 
14 december 2011, FJF, No. 2013/124, JDF  2013, 43-53; Rb. Namen 21 maart 2012, FJF, No.  2012/193; J. SANDRA en S. 
VANCOLEN, “ Kan betaling koopprijs volgens liquiditeitsmogelijkheden een geldlening uitmaken?” , Fisc.Act. 2012, afl. 42, 4-8; S. 
VAN CROMBRUGGE, “ Rekening-courant en lening” , Fiscoloog 2012, afl. 1310, 11. 

 
246Vr. nr. 852 COOREMAN 16 september 1994, Vr. & Antw. Senaat 1994-1995, 15 november 1994, 7010, Bull.Bel., afl. 746, 609. 
 
247Vr. nr. 214 DUPRÉ 29 december 1995, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, 3004, Bull.Bel., afl. 762, 1310, besproken in Fiskoloog 1996, afl. 149, 

7. Zie ook B. PEETERS, “ Ministerieel standpunt inzake thin capitalization” , Fiskoloog (I.) 1996, afl. 151, 5. 
 
248Vr. nr. 621 VERMEULEN 29 oktober 1996, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 66, 8797; X, “ Herkwalificatie interest en Europees recht” , 

Fiskoloog (I.) 1997, afl. 159, 8. 
 
249HvJ 12 december 2002, zaak C-324/00, Lankhorst-Hohorst, AFT 2003, 112. 
 
250HvJ 17 januari 2008, zaak C-105/07, Lammers & Van Cleef N.V., FJF, No. 2008/96. 
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§ 2. {XE "INKOOP EIGEN AANDELEN"}INKOOP VAN EIGEN AANDELEN EN {XE 
"LIQUIDATIEBONI"}LIQUIDATIE 

1049 

Bibliografie – VANDENBERGHE, W., “De roerende voorheffing op liquidatie- en inkoopboni”, in PEETERS, B., Her-
vorming van de vennootschapsbelasting, Brussel, Larcier, 2003, 51-131. 

– VANHULLE, H. en LIPPENS, N., “Praktische beschouwingen n.a.v. de invoering van de 10 % heffing bij 
inkoop van eigen aandelen bij liquidatie van vennootschappen”, in Liber Amicorum J.P. De Bandt, Brussel, 
Bruylant, 2004, 657-696. 

– VANDEVYVER, C., “Rachat d’actions propres: les conséquences d’une requalification”, RGF 2002, 195-
197. 

– LEEUWERCK, T., “Inkoop van aandelen en vereffening van vennootschap: de onmogelijke hervorming”, 
TFR 2003, afl. 240, 351-373. 

– DEBLAUWE, R., “De nieuwe liquidatiebelasting”, in “De langverwachte hervorming van de vennoot-
schapsbelasting”, AFT 2003, 72-92. 

– LAURENT, Ch., “Rachat d'actions propres: status quaestionis”, RGF 2007, afl. 3, 3-22.  
– DE BEULE, N., VANDEPOORTE, K., en VAN DE WOESTEYNE, I., “Roerende voorheffing bij verkrij-

ging van eigen aandelen door een Belgische vennootschap: hindernissen en valkuilen”, AFT 2011, afl. 1, 
14-28. 

Ingevolge de wet van 24 december 2002 worden de uitkeringen die in geval van inkoop van eigen 
aandelen of van gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een binnen-
landse of buitenlandse vennootschap, als roerend inkomen aangemerkt in de mate dat het om dividen-
den gaat in de zin van artikel 186, 187 en 209 WIB92. Indien de bepalingen van het W.Venn. worden 
nageleefd, maakt artikel 186 WIB92 de heffing van de vennootschapsbelasting afhankelijk van het 
boeken van waardeverminderingen (alleen tot het bedrag van de geboekte waardeverminderingen), het 
vervreemden van de ingekochte aandelen (alleen tot het mindere verschil tussen de verkoopprijs en de 
verkrijgingsprijs of de waarde van de aandelen), het vernietigen ervan, of de ontbinding of invereffe-
ningstelling van de vennootschap (niet de sluiting van de vereffening). Deze regeling leidt tot heel wat 
moeilijkheden voor wat de toepassing van de roerende voorheffing op {xe "Liquidatieboni"}liquida-
tieboni betreft. Deze toepassingsmoeilijkheden zijn het gevolg van de ‘mismatch’. Er is immers pas 
sprake van een belastbaar roerend inkomen wanneer de inkopende vennootschap een vermogensver-
lies ondergaat (bv. bij vernietiging van de ingekochte aandelen). Op het ogenblik van het vermogens-
verlies is er evenwel geen vermogensoverdracht meer aan de verkopende aandeelhouders. De roeren-
de voorheffing is echter pas opeisbaar bij de toekenning of betaalbaarstelling van roerende inkomsten 
(art. 267 WIB92). Dergelijke toekenning of betaalbaarstelling is er niet op het ogenblik van het ver-
mogensverlies. Zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Leuven in haar vonnis van 26 januari 
2007 dat de roerende voorheffing alleen verschuldigd kan zijn op een inkoop van eigen aandelen in de 
hypothese dat er op het ogenblik van de inkoop zelf reeds sprake is van belastbare {xe 
ni"}inkoopboni (bv. wanneer de ingekochte aandelen van rechtswege nietig zijn), en niet wanneer de 
belastbaarheid voortvloeit uit gebeurtenissen die zich voordoen na de (werkelijke) toekenning of be-
taalbaarstelling251

De dienst voorafgaande beslissingen oordeelde dat de zetelverplaatsing van een Luxemburgse Soparfi naar 
België geen aanleiding geeft tot een belastbaar dividend in de zin van artikel 18, lid 1, 2°ter WIB92 ten 
name van haar Belgische aandeelhouders-natuurlijke personen

. 

252

                                                           
251P. SMET, “ Inkoop zonder onmiddellijke vernietiging: geen inhouding RV?” , Fiscoloog 2007, afl. 1096, 7. Voor een bespreking van het vonnis 

kan ook verwezen worden naar N. DE BEULE, K. VANDEPOORTE en I. VAN DE WOESTEYNE, “ Roerende voorheffing bij verkrijging 
van eigen aandelen door een Belgische vennootschap: hindernissen en valkuilen” , AFT 2011, afl. 1, 17. 

.  In de (nog niet gepubliceerde) vooraf-

 
252Voorafg.Besliss. nr. 800.120, 31 maart 2009, herbevestigd in Voorafg.Besliss. nr. 2013.404, 12 november 2012.  
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gaande beslissing nr. 2013/404 van 12 november 2013 lijkt de dienst voorafgaande beslissingen overgens 
aan te geven dat artikel 18, lid 1, 2°ter WIB92 enkel verwijst naar artikel 186, 187 en 209 WIB92, en dat 
gepreciseerd wordt dat het een gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een 
binnenlandse of buitenlandse vennootschap (of een inkoop van eigen aandelen) moet betreffen.  Hiermee 
lijkt de dienst te bevestigen dat het loutere feit dat men zich in één van de situaties bevindt die op grond van 
artikel 210 WIB92 voor de vennootschapsbelasting met een liquidatie worden gelijkgesteld, niet volstaat 
om een toepassing van artikel 18, lid 1, 2°ter WIB92 te rechtvaardigen ten name van een aandeelhouder die 
in de personenbelasting wordt wordt belast.  

art. 264 2°bis en 313 WIB92 

{xe "Terugwerkende kracht (liquidatieboni)"}Bij inkoop op de beurs is er vrijstelling van roerende 
voorheffing voorzien (art. 264 2°bis WIB92), bijgevolg vervalt ook de aangifteplicht (art. 313 
WIB92). 

De nieuwe regeling trad retroactief in werking vanaf 1 januari 2002, tenzij de vereffening afgesloten 
zou zijn voor 25 maart 2002. Deze {xe "Retroactiviteit (liquidatieboni)"}retroactiviteit werd hevig 
bekritiseerd door de Raad van State253. Bij arrest van het Grondwettelijk Hof van 23 juni 2004254

In de rechtsleer werd gesteld dat dit arrest voor het inkomstenjaar 2002 niet enkel de inhoudingsplicht 
van roerende voorheffing heeft geschrapt, maar dat voor het inkomstenjaar 2002 ook het oude artikel 
264, lid 1, 2° WIB92 weer tot leven werd gewekt

 werd 
de wet van 24 december 2002 (die de liquidatieheffing invoerde) vernietigd in zoverre deze de veref-
fenings- en verkrijgingsuitkeringen die zijn toegekend of betaalbaar gesteld vóór 1 januari 2003 aan 
de roerende voorheffing onderwerpt. Enkel de onderwerping aan de roerende voorheffing werd ver-
nietigd, niet de belastbaarstelling van de liquidatieboni als dusdanig.  

255

Deze redenering wordt echter niet gevolgd door de administratie. Voor wat betreft de hypothese waar-
in geen roerende voorheffing werd ingehouden op liquidatieboni uitbetaald in 2002, oordeelde de 
rechtbank van eerste aanleg van Leuven dat het Arbitragehof de principiële belastbaarheid van de 
liquidatie- en inkoopboni in de personenbelasting niet heeft vernietigd

. Dit is het artikel volgens hetwelk (tot en met 
31 december 2001) geen roerende voorheffing verschuldigd was op liquidatie- en inkoopboni van 
Belgische oorsprong. Voor roerende inkomsten die krachtens een wettelijke bepaling van de roerende 
voorheffing zijn vrijgesteld geldt ook geen verplichting om deze op te nemen in de aangifte (art. 313 
WIB92). Bij gebrek aan aangifteplicht zou er voor de fiscale administratie geen mogelijkheid zijn om 
de belasting op liquidatie- en inkoopboni van Belgische oorsprong te vorderen.  

256. De rechtbank leidt daaruit af 
dat er ten aanzien van de inkomsten die de roerende voorheffing niet hebben ondergaan, aangifteplicht 
bestond op het ogenblik dat de belastingplichtige zijn aangifte voor het aanslagjaar 2003 moest invul-
len. Aangezien dit niet gebeurd was, kon de fiscus bij toepassing van artikel 354, lid 1 WIB92 een 
aanvullende aanslag vestigen. Het hof van beroep te Gent geoordeelde in dezelfde zin257

                                                           
253Doc. Kamer, 50,1918/001, 106. 

. 

 
254Arbitragehof 23 juni 2004, nr. 109/2004, NJW 2005, afl. 97, 86, RGCF 2004, afl. 5, 41, TBP 2005, afl. 9, 610, TFR 2005, afl. 274, 64, noot R. 

VAN DEN EECKHAUT, J. PATTYN. 
 
255J. VAN DYCK, “ Liquidatieboni van 2002: wel of geen aangifteverplichting?” , Fiscoloog 2007, afl. 1089, 9-10. 
 
256Rb. Leuven 14 september 2007, RABG 2008, afl. 9, 539, noot, besproken in J. VAN DYCK, “ Liquidatieboni van 2002: wel of geen aangifte-

verplichting?” , Fiscoloog 2007, afl. 1089, 10. 
 
257Gent 21 april 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 09/0689, besproken in S. VAN CROMBRUGGE, “ Aangifte bonus van inkoop eigen 

aandelen van 2002” , Fiscoloog 2009, afl. 1181, 11. 
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In de gevallen waar wél roerende voorheffing werd ingehouden op liquidatieboni uitbetaald in 2002, 
hadden de belastingplichtigen de mogelijkheid om de ingehouden roerende voorheffing terug te vor-
deren. In deze gevallen wenste de administratie de liquidatieboni alsnog te belasten in de personenbe-
lasting.  

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen oordeelt dat de administratie de liquidatieboni alsnog 
kon belasten, op voorwaarde dat dit gebeurde binnen de driejarige aanslagtermijn waarin artikel 354, 
lid 1 WIB92 voorziet. Voor de driejarige aanslagtermijn is het niet relevant of de belastingplichtige al 
dan niet aangifteplicht had. Voor de toepassing van de driejarige aanslagtermijn volstaat het dat de 
“verschuldigde belasting hoger is dan de belasting die voortvloeit uit de gegevens die op het aangifte-
formulier zijn vermeld”258. In dezelfde zin werd geoordeeld door het hof van beroep te Antwerpen, 
met de precisering dat door de administratie geen belastingverhoging kan worden opgelegd259

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelt daarentegen dat de administratie geen gebruik 
kan maken van de driejarige aanslagtermijn om de liquidatieboni nog te belasten. De driejarige aan-
slagtermijn van artikel 354, lid 1 WIB92 vereist dat de aangifte ‘onjuist’ is. Dit was in casu niet het 
geval. Op datum van de indiening van de aangifte had de belastingplichtige geen verplichting om de 
liquidatiebonus aan te geven, vermits op deze bonus de (bevrijdende) roerende voorheffing was inge-
houden

. 

260

Zowel de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

.  
261 als te Leuven262

Deze uitspraken benaderen de gestelde problematiek als een procedurekwestie. In de rechtsleer wordt 
opgemerkt dat de problematiek ook te gronde moet worden geanalyseerd. Door het vernietigingsarrest 
is artikel 313 WIB92 terug van toepassing, met name dat een vrijstelling van roerende voorheffing ook 
een vrijstelling in de personenbelasting oplevert, met uitzondering van de in artikel 313 WIB92 opge-
somde uitzonderingen

 oordelen dat de administratie 
geen beroep kan doen op de bijzondere aanslagtermijn van artikel 358, § 1, 4° WIB92 om nog belas-
ting na te vorderen op liquidatieboni die in 2002 verworven werden en ten aanzien waarvan de initieel 
ingehouden roerende voorheffing in gevolge de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof terugbetaald 
werd.  

263

§ 3. VRIJGESTELDE DIVIDENDEN: {XE "BEVEK"}BEVEK’S EN {XE "BEVAK"}BEVAK’S 

. 

1049,30 

Bibliografie – VAN CROMBRUGGE, S., “Fiscale aspecten van de instellingen voor collectieve beleggingen”, in X, 
Fiscale programmawetten 1990. Roerende inkomsten. BEVEK en BEVAK, Biblo--dossier fiscaliteit, Biblo, 
Kalmthout, 1991, 67-100. 

                                                           
258Rb. Antwerpen 18 juni 2007, Fiscoloog 2007, afl. 1090, 4-5. 
 
259Antwerpen 1 december 2009, besproken in C. BUYSSE, “ Liquidatieboni 2002: driejarige aanslagtermijn, maar geen belastingverhoging” , 

Fiscoloog 2010, afl. 1211, 13. 
 
260Rb. Brussel 14 december 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1098, 7-8, Fisc.Act. 2008, afl. 3, 1.  
 
261Rb. Antwerpen 4 april 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 37, 13, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 08/0641 en J. VAN DYCK, “ Liquidatiebonus 

2002: bijzondere aanslagtermijn niet van toepassing” , Fiscoloog 2008, afl. 1131, 5. 
 
262Rb. Leuven 24 september 2008, FJF, No. 2009/79, Fisc.Act. 2008, afl. 37, 13, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. LE1 08/0927 en J. VAN 

DYCK, “ Liquidatiebonus 2002: geen bijzondere aanslagtermijn (bis)” , Fiscoloog 2008, afl. 1133, 6. 
 
263W. VANDENBERGHE, “ Liquidatieboni 2002: wat houdt de herleefde afwezigheid van aangifteplicht in?” , Fisc.Act. 2008, afl. 33, 5.  
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– SCHELLEKENS, K., Beleggingsvennootschappen naar Belgisch en Luxemburgs recht, Gent, Larcier, 
2002, 245 p. 

 

– VALENDUC, C., “Het fiscaal stelsel van de bevek’s. Hoe het concurrentievermogen verzoenen met een 
doeltreffende en billijke belastingregeling”, AFT 1991, 69-75. 

– POPPE, G., “De fiscale aspecten van de beleggingsinstellingen na de hervorming van de financiële mark-
ten”, TFR 1991, 184-201. 

– DE VIRON, A. en MALVAUX, B., “La SICAFI. Un nouveau véhicule à l’usage des investisseurs immobi-
liers”, RGF 1995, 252-261. 

Vrijgesteld zijn inkomsten van aandelen toegekend bij gehele of gedeeltelijke verdeling van het maat-
schappelijk vermogen of bij verkrijging van eigen aandelen door een beleggingsvennootschap die in 
het land van haar fiscale woonplaats een belastingregeling geniet die afwijkt van het gemeen recht 
(bv. {xe "Bevek-SIF"}bevek, {xe "Sicar"}bevak)264

Deze vrijstelling geldt niet voor de aandelen uitgegeven door een beleggingsvennootschap met een 
gewaarborgd rendement over een korte looptijd (de bevek’s met ‘vast rendement’; zie randnr. 1058). 
Een uitzondering op deze vrijstelling vormt ook artikel 19bis WIB92, die inkoop- en liquidatieboni 
uitbetaald door obligatiefondsen belastbaar stelt als interest (zie randnr. 1058,60). 

. 

§ 4. VRIJSTELLING 

1050 
art. 21 1°, 6° en 10° WIB92 
{xe "Vrijgestelde dividenden (RI)"}Vrijgesteld zijn bovendien: 
– de inkomsten uit {xe "Preferente aandelen NMBS"}preferente aandelen van de Nationale Maat-

schappij der Belgische Spoorwegen (art. 21 1° WIB92); 
– de eerste 125,00 EUR (te indexeren)265

– de eerste schijf van 125,00 EUR (te indexeren)

 dividenden van coöperatieve vennootschappen die door de 
Nationale Raad van de Coöperatie erkend zijn (art. 21 6° WIB92). 

266

§ 5. TEGEN EEN VERLAAGD TARIEF BELASTBARE DIVIDENDEN – {XE "VVPR"}VVPR 

 van dividenden betaald of toegekend door er-
kende vennootschappen met een sociaal oogmerk, die uitsluitend als maatschappelijk doel hebben: 
de bijstand aan personen, de vernieuwing van afgedankte bedrijfsruimten, de bescherming van het 
leefmilieu, de natuurbescherming en het natuurbehoud, de sociale huisvesting; de hulp aan ont-
wikkelingslanden; de productie van duurzame energie; de vorming; de financiering van de hierbo-
ven bedoelde vennootschappen, en voor zover hun statuten bepalen dat in geval van vereffening 
het volledige netto-actief opnieuw wordt geïnvesteerd in een andere onder vorig streepje vermelde 
vennootschap met sociaal oogmerk (art. 21 10° WIB92). 

1051 

                                                           
264Voor een toepassing inzake een Luxemburgse Bevek-SIF: Voorafg.Besliss. nr. 2010.010 en nr. 2010.039, 22 februari 2011, TFR 2012, afl. 

414. 102. Voor een toepassing inzake een Luxemburgse Sicar:  Voorafg.Besliss. nr. 2010.045, 1 maart 2011. 
 
265Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 180,00 EUR, en voor aj. 2014: 190,00 EUR. 
 
266Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 180,00 EUR, en voor aj. 2014: 190,00 EUR. 
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Ingevolge het KB nr. 15 van 9 maart 1982, zoals gewijzigd door het KB nr. 150 van 30 december 
1982, worden dividenden onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van vennootschapsbelasting, en 
onderworpen aan een roerende voorheffing van 20 % (i.p.v. 25 %). 
Hierna werd het systeem van de VVPR-aandelen ingevoerd. Ook deze gunstige regeling werd, met het 
invoeren van aan algemeen tarief van 25 % roerende voorheffing op roerende inkomsten, aangepast. 
VVPR-aandelen worden nu aan het normale tarief van 25 % belast.  
Zie Handboek van Fiscaal Recht 2012-2013, randnr 1647. 
Intussen voerde de wetgever een nieuwe regeling met een verlaagd tarief voor dividenden in (zie randnr. 1646 en 1647). 

Afdeling III. 
Interest 

1053 
art. 19 § 1 1° WIB92 

In tegenstelling tot vroeger maakt het wetboek geen onderscheid meer naargelang de schuldenaar van 
de interest: in het algemeen zijn alle opbrengsten van leningen en gelddeposito’s, van leningen van 
aandelen en van schuldvorderingen belastbaar (art. 19 § 1 1° WIB92). Bij wet van 15 december 
2004267 werd de tekst van artikel 19, § 1, 1° WIB92 gewijzigd. Deze bepaling verwees naar inkomsten 
van “schuldvorderingen van dezelfde aard als leningen”. De tekst verwijst nu naar opbrengsten van 
“elke andere schuldvordering”268

We behandelen hierna achtereenvolgens: 

. Daarnaast worden opbrengsten van leningen en van zakelijke ze-
kerheidsovereenkomsten met betrekking tot financiële instrumenten ook als interesten gekwalificeerd. 

1. de eigenlijke interest, met bijzondere bepalingen voor vastrentende effecten; 
2. het interestgedeelte van leasingtermijnen; 
3. het interestgedeelte van zekere levensverzekeringen; 
4. de inkomsten van bevek’s met een ‘vast rendement’; 
5. de cessie-retrocessie; 
6. boni uitgekeerd door obligatiefondsen; 
7. uitkeringen door gemeenschappelijke beleggingsfondsen; 
8. vrijstellingen. 

§ 1. {XE "INTEREST SENSU STRICTO"}INTEREST SENSU STRICTO 

1053,50 
Ook inkomsten uit indexering zijn belastbaar269. {xe "Conventionele interest"}Conventionele interest, 
betaald door Belgische vennootschappen aan buitenlandse leveranciers wegens betalingsuitstel, is 
volgens bepaalde rechtspraak niet als interest van schuldvorderingen te beschouwen270

                                                           
267Wet 15 december 2004, BS 1 februari 2005. 

. Eveneens 
werd echter beslist dat {xe "Nalatigheidsinteresten"}nalatigheidsinteresten, betaald door een Belgische 

 
268P. SMET, “ Collateral-wet voorziet in fiscale neutraliteit” , Fiscoloog 2005, afl. 967, 3. 
 
269Cass. 12 november 1975, Bull.Bel. 1977, afl. 552, 1302, Pas. 1976, I, 319, Rev.Prat.Soc. 1975, 216; Bergen 2 april 1993, FJF, No. 94/142; 

Cass. 26 mei 1994, FJF, No. 94/170, Fisc.Koer. 1994, 556; Bergen 21 september 2001, FJF, No. 2002/76, Fisc.Koer. 2001, 383. 
 
270Antwerpen 27 maart 1990, TRV 1990, 446, Fisc.Koer. 1990, 463; Bergen 21 september 2001, Fisc.Koer. 2001, 383. 
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aan een Zwitserse vennootschap, in casu interesten van een verkapte lening waren, en dus wel belast-
baar271

Om als interest te worden gekwalificeerd is het niet noodzakelijk dat het bedrag ervan wordt bepaald 
onafhankelijk van de winst van de vennootschap: het feit dat een leningsovereenkomst inhoudt dat de 
interestvoet kan worden verlaagd wanneer de winst van de vennootschap niet volstaat om de volle 10 % 
interest te betalen, betekent niet dat deze inkomsten het karakter van interest verliezen en als verdoken 
dividenden moeten worden beschouwd

. 

272

1. {xe "Vastgoedcertificaat (RI)"}Vastgoedcertificaten 

. 

1054 

Bibliografie – UREEL, P., “Aspects fiscaux des certificats immobiliers”, Bank Fin. 1988, afl. 10, 43-53. 
– VANDERSTICHELEN, C., “Het belastingstelsel van inkomsten uit vastgoedcertificaten”, RW 1990-1991, 

43-49. 
– VANDERHOYDONCK, F. en VERJANS, P., “Vastgoedcertificaten: een juridisch-fiscale analyse”, NFM 

1992, afl. 1, 10-17. 
– FORESTINI, R., “Le régime fiscal des certificats immobiliers”, Bank Fin. 1995, afl. 5, 283-291. 
– HERVE, L., “Les certificats immobiliers: aspects civils et fiscaux”, C&FP 1997, 17-42. 
– COUDRON, Ch., “Vastgoedcertificaten: fiscale aspecten en het fiscaal kwalificatievraagstuk herbekeken”, 

T.Fin.R. 2011, afl. 2, 48-62. 
– BLOCKERYE, Th. en VAN CAUBERGH, P.-O., “Les certificats immobiliers. A propos d’un arrêt du 

22 juin 2011 de la Cour d’appel de Bruxelles”, JDF 2011, 263-277. 
– KLEYNEN, G., “Les certificates immobiliers sont-ils des titres à revenus fixes?”, JDF 2012, 197-219. 

Onder ‘vastgoedcertificaten’ wordt verstaan, de rechten van vordering op de inkomsten, op de 
opbrengsten en op de realisatiewaarde van één of meer bij de uitgifte van de certificaten bepaalde 
onroerende goederen. De Koning kan met onroerende goederen gelijkstellen sommige categorieën van 
individueel geregistreerde luchtvaartuigen, schepen of spoorrijtuigen, bepaald bij de uitgifte van de 
certificaten en uitsluitend bestemd voor beroepsdoeleinden273

De administratie beschouwt als inkomsten uit obligaties, de inkomsten toegekend aan houders van 
‘vastgoedparticipatiebewijzen’, uitgegeven ter vertegenwoordiging van sommen toevertrouwd aan een 
vennootschap op aandelen welke die bedragen aanwendt tot onroerende beleggingen waarvan de op-
brengst onder de houders van de participatiebewijzen in kwestie wordt verdeeld

. 

274

Die inkomsten omvatten de eventuele meerwaarden die, met betrekking tot het nog niet terugbetaalde 
overschot van de inschrijvingsprijs van de ‘vastgoedparticipatiebewijzen’, te voorschijn mochten 
komen bij de verkoop van de onroerende goederen en onder de houders van de bewijzen mochten 
worden verdeeld. 

. 

Daarentegen, moeten niet als inkomsten worden beschouwd, de bedragen die, door middel van een 
gedeelte van de huuropbrengsten, worden aangewend tot terugbetaling van het vooraf overeengeko-
men deel van de inschrijvingsprijs van de participatiebewijzen275

                                                           
271Antwerpen 22 april 1991, FJF, No. 91/151, AFT 1992, 33, noot G. GEMIS. 

. 

 
272Brussel 25 mei 2001, Fiscoloog 2001, afl. 806, 9. 
 
273Art. 106 wet 4 december 1990, gewijzigd bij art. 3 § 1 wet 12 december 1996, BS 14 februari 1997. 
 
274Com.IB 1992, nr. 19/7; Brussel 31 januari 2001, FJF, No. 2001/169. 
 
275Com.IB 1992, nr. 13/4.1. 
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De classificatie van vastgoedcertificaten en de verschillende daarmee verbonden fiscale aspecten – 
aftrekbaarheid en belastbaarheid van (recurrente) betalingen, vrijstelling en verzaking roerende voor-
heffing, ... – doen geregeld vragen rijzen. Veelal ligt de vraag voor of de betreffende certificaten als 
‘schuldvorderingen en leningen’ dan wel als ‘effecten soortgelijk aan obligaties’ moeten worden ge-
kwalificeerd. 

O.i. kan een vastgoedcertificaat wel als een vordering worden beschouwd, doch niet als een lening. In 
dit verband kan verwezen worden naar een arrest van het Hof van Cassatie276

De minister van Financiën bevestigde in een antwoord op een parlementaire vraag dat de inkomsten 
van vastgoedcertificaten, gerangschikt bij de soortgelijke effecten bedoeld bij artikel 2, § 1, 8°, lid 1 
WIB92, interesten zijn, belastbaar overeenkomstig artikel 19 WIB92

 (zie randnr. 1048,90), 
waarin gesteld wordt dat het begrip geldlening in zijn civielrechtelijke betekenis moet worden begre-
pen, nl. een overeenkomst op basis waarvan de geldschieter een geldsom overhandigt aan de lener die 
ervan gebruik kan maken, onder de verplichting voor deze laatste de som op de afgesproken datum 
terug te betalen. Welnu, deze laatste verplichting ontbreekt doorgaans in hoofde van de emittent van 
vastgoedcertificaten omdat het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitbetaald aan de certificaathouder 
bepaald wordt door de opbrengst van de onderliggende vastgoed.  

277

In een voorafgaande beslissing van 11 maart 2008

. De bedragen die middels een 
bepaalde huursom worden gereserveerd voor de terugbetaling van het op voorhand overeengekomen 
gedeelte van de inschrijvingsprijs van de certificaten, zijn geen belastbare interesten. De minister 
maakt wel een eigenaardig voorbehoud voor wat de coupons uitgekeerd naar aanleiding van de 
verkoop van onroerende goederen betreft: “Wat de vraag over de professionele of roerende aard van 
de inkomsten betreft, kan niet worden uitgesloten dat de techniek van de vastgoedcertificaten wordt 
gebruikt om de winst van de verkoop van een onroerend goed over interesten te verdelen. De 
algemene principes van het WIB92 betreffende het kwalificeren van een inkomst zullen echter 
vanzelfsprekend van toepassing zijn”. 

278

In een circulaire van 2008

 kwalificeerde de dienst voorafgaande beslissin-
gen vastgoedcertificaten als vorderingsrechten die ‘interesten’ genereren, ook in zover het gaat om de 
‘{xe "Liquidatiecoupon"}liquidatiecoupon’. Ook bij de toepassing van het (in casu Luxemburgs) dub-
belbelastingverdrag moet men van deze kwalificatie uitgaan. 

279

In de rechtspraak werd beslist dat vastgoedcertificaten als aan obligaties ‘soortgelijke effecten’ kun-
nen worden beschouwd wanneer zij gedurende hun looptijd recht geven op een ‘vast rendement’

 stelt de administratie dat vastgoedcertificaten voor de toepassing van de 
inkomstenbelastingen beschouwd worden als aan obligaties en kasbons soortgelijke effecten.  

280

                                                           
276Cass. 4 september 2009, nr. AR F.08.0055.F. (Etat belge / Brunet), FJF, No. 2010/16, JLMB 2009, afl. 36, 1714, noot M. GUSTIN, TFR, afl. 

376, noot R. FORESTINI. 

. 
Men kan zich de vraag stellen of dezelfde conclusie nog geldt indien de vastgoedcertificaten geen vast 
rendement hebben. Indien een vastgoedcertificaat geen vast rendement biedt, en indien de certificaat-
houder evenmin garantie heeft dat het geïnvesteerde bedrag wordt terug betaald, dan verschilt de posi-
tie van de certificaathouder immers vrij sterk van een investeerder in een klassieke obligatielening. 
Intussen heeft de rechtbank van eerste aanleg te Brussel beslist dat vastgoedcertificaten te beschouwen 

 
277Vr. nr. 14068 CHABOT 14 februari 2007, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën, COM 1206, 4-6. 
 
278Voorafg.Besliss. nr. 800.065, 11 maart 2008. 
 
279Circ. nr. Ci.RH.715/576.149 (AOIF 23/2008), 7 juli 2008, nr. 11. 
 
280M. VAN KEIRSBILCK, “ Vastgoedcertificaten met vast rendement zijn soortgelijke effecten (als obligaties) ondanks de afwezigheid van 

kapitaalgarantie” , TFR 2005, afl. 292, 1028 (waarin Cass. 12 mei 2005 wordt besproken). 
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zijn als schuldvorderingen eerder dan als effecten die soortgelijk zijn aan obligaties281

Voor een uitgebreide bespreking van het herkwalificatievraagstuk inzake vastgoedcertificaten, zie: COUDRON, Ch., “Vast-
goedcertificaten: fiscale aspecten en het fiscaal kwalificatievraagstuk herbekeken”, T.Fin.R. 2011, afl. 2, 48-62, alsook: 
BLOCKERYE, Th. en VAN CAUBERGH, P.-O., “Les certificats immobiliers. A propos d’un arrêt du 22 juin 2011 de la Cour 
d’appel de Bruxelles”, JDF 2011, 263-277. 

. Zodoende 
wordt het klassieke administratieve standpunt nu ook in de rechtspraak in vraag gesteld.  

2. {xe "Gedematerialiseerde effecten (RI)"}Gedematerialiseerde effecten 

1055 
De wet van 2 januari 1991282 heeft ter financiering van de overheidsschuld het gedematerialiseerd 
effect ingevoerd. De wet van 22 juli 1991283 breidde de mogelijkheid tot uitgifte van deze effecten uit 
tot o.a. gedecentraliseerde besturen284

3. {xe "Vastrentende effecten (RI)"}Vastrentende effecten 

. 

1056 

Bibliografie – KAISER, R., La fiscalité belge des titres à revenus fixes, régime classique versus clearing fiscal X/N, in 
Bibliothèque Fiscale XXXI, Brussel, Bruylant, 1999, 352 p. 

 

– VAN CROMBRUGGE, S., “Pro-rata van interesten op vastrentende effecten: inkomsten of meerwaar-
den?”, Fiskoloog 1990, afl. 305, 6. 

– SIEBENS, H., “Het mysterie van de zerobond”, AFT 1990, afl. 12, 317. 
– X, “Moet het prorata-inkomen van zerobonds, enz. worden aangegeven?”, Fiskoloog 1991, afl. 337, 1. 
– X, “Tussentijdse verhandelingen van vastrentende effecten: vragen blijven bestaan”, Fiskoloog 1993, 

afl. 438, 4. 
– X, “Hoe de prorata-rente actuarieel berekenen?”, Fiskoloog 1993, afl. 439, 3. 
– X, “Tussentijdse verhandeling van vastrentende effecten: wel of geen inhoudelijke wijziging?”, Fiskoloog 

1993, afl. 441, 2. 
– KLEYNEN, G., “Le point sur les dysfonctionnements en matière de titres à revenus fixes”, RGF 1996, 383-

396. 
– COUDRON, Ch., “Vastgoedcertificaten: fiscale aspecten en het fiscaal kwalificatievraagstuk herbekeken”, 

T.Fin.R. 2011, afl. 2, 50-52. 

art. 2 § 4 lid 1 WIB92 
Onder de term ‘vastrentende effecten’ ressorteren: obligaties, kasbons en andere soortgelijke effecten, 
met inbegrip van effecten waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd of van effecten die geen 
aanleiding geven tot een periodieke uitbetaling van inkomsten en zijn uitgegeven met een disconto dat 
overeenstemt met de tot op de vervaldag van het effect gekapitaliseerde interest (art. 2 § 4 lid 1 
WIB92). 

art. 2 § 4 lid 2 WIB92 
Worden eveneens als vastrentend effect beschouwd, de contracten met betrekking tot kapitalisatiever-
richtingen waarbij als tegenprestatie voor eenmalige of periodieke stortingen, verbintenissen worden 
aangegaan los van onzekere gebeurtenissen uit het menselijk leven, en waarvan de duur en het bedrag 
vervat zijn in de bedingen van het contract (art. 2 § 4 lid 2 WIB92). Het betreft hier de kapitalisatie-
contracten die verzekeringsmaatschappijen mogen uitbrengen in de zogenaamde ‘{xe "Tak 26"}tak 
                                                           
281Rb. Brussel 2 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1312, 6-9. 
 
282BS 25 januari 1991. 
 
283BS 21 september 1991. 
 
284Bespreking van het fiscaal regime: Fisc.Koer. 1992, 63. 
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26’. Deze fiscale gelijkschakeling met een vastrentend effect geldt maar voor de kapitalisatiecontrac-
ten die vanaf 7 april 1995 onderschreven zijn. 

Met betrekking tot vastrentende effecten is bepaald dat als interest wordt beschouwd: iedere som die 
boven de uitgifteprijs wordt betaald of toegekend, ongeacht of de toekenning plaatsheeft op de verval-
dag of niet (vroeger waren dit niet belaste meerwaarden)285. Ook interesten toegekend wegens ver-
vroegde inschrijving op kasbons vormen een belastbaar roerend inkomen, ook al worden deze interes-
ten uiteindelijk verrekend met de inschrijvingsprijs van de effecten286

art. 19 § 2 WIB92 

. 

De inkomsten zijn belastbaar ten name van elke opeenvolgende houder in verhouding tot het tijdperk 
waarin hij houder is geweest (art. 19 § 2 WIB92). Het belastbaar tijdstip is echter niet vastgesteld287

Bij een vervroegde terugbetaling van bepaalde staatsleningen en leningen van het wegenfonds worden 
de terugbetalingpremies voor hun geheel (d.i. het verschil tussen de nominale waarde van het effect en 
de terugbetalingprijs) als interesten van vastrentende effecten beschouwd

. 

288

Volgens de administratie zijn gestructureerde producten altijd als vastrentende effecten te beschou-
wen

. 

289. Zoals ook het geval is bij vastgoedcertificaten, kan o.i. gesteld worden dat {xe "Gestructureer-
de producten"}gestructureerde producten niet als vastrentende effecten kunnen worden beschouwd in 
de mate dat het producten betreft waarbij de investeerder geen garantie heeft om het geïnvesteerde 
bedrag (kapitaal) bij de afloop van het pruduct te recupereren290. Deze visie begint door te sijpelen in 
de rechtspraak291

4. {xe "Doorgestorte inkomsten uit niet-transparante certificering"}Doorgestorte inkomsten uit niet-
transparante certificering 

. Deze discussie is o.i. dezelfde of ze nu gestructureerde effecten dan wel vastgoed-
certificaten betreft. Het gaat in wezen om de vraag of schuldinstrumenten zonder kapitaalgarantie als 
gelijksoortig aan obligaties kunnen worden beschouwd, gelet op het feit dat een obligatie in wezen een 
lening is, wat niet het geval is voor een instrument zonder kapitaalsgarantie. 

1056,30 
De inkomsten die de certificaathouder doorgestort krijgt bij niet-transparante certificering kunnen 
worden beschouwd als een ‘opbrengst’ van een ‘schuldvordering’ en worden derhalve belast als inte-
rest in de zin van artikel 19, § 1, 1° WIB92292

                                                           
285Brussel 25 juni 1991, AFT 1992, 37. 

. 

 
286Gent 26 november 1998, Fiscoloog 1999, afl. 691, 9. 
 
287Circ. nr. Ci.D.9/416.334, 30 augustus 1993, Bull.Bel., afl. 731, 2802. 
 
288Vr. nr. 1011 DE CLIPPELE 13 april 1994, Bull.Bel., afl. 742, 2834; Circ. nr. Ci.RH.233/453.196, 15 april 1994, Bull.Bel., afl. 739, 1265. 
 
289Circ. nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc. Nr. 3/2013), 25 januari 2013. Voor de positie van de rechtsleer, zie: Ch. COUDRON, “ Vastgoedcertifica-

ten: fiscale aspecten en het fiscaal kwalificatievraagstuk herbekeken” , T.Fin.R. 2011, 48, o.m. randnrs. 39-43; P. SMET, “ Gestructu-
reerde effecten: contra legem circulaire” , Fiscoloog 2013, afl. 1329, 5-9. 

 
290Zie o.m.: Ch. COUDRON, “ Vastgoedcertificaten: fiscale aspecten en het fiscaal kwalificatievraagstuk herbekeken” , T.Fin.R. 2011, 48, o.m. 

randnrs. 39-43; P. SMET, “ Gestructureerde effecten: contra legem circulaire” , Fiscoloog 2013, afl. 1329, 5-9. 
 
291M. DE MUNTER, “ Zijn vastgoedcertificaten dan toch niet soortgelijk aan obligaties?” , Fiscoloog 2012, afl. 1312, 6. 
 
292R. BOGAERTS, “ Fiscale aspecten van de certificering van effecten” , AFT 1999, 39. 
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5. {xe "Provisie bij effectenlening (RI)"}Provisie of {xe "Commissie bij effectenlening (RI)"}commissie 
bij effectenlening (‘{xe "Stock-lending (RI)"}stock-lending’) 

1056,50 
art. 19 § 1 1° WIB92 

Bij wet van 10 maart 1999 werd voorzien in een fiscale regeling voor leningen van aandelen die op 
een gereglementeerde beurs worden verhandeld293. De provisie of commissie die de uitlener van deze 
aandelen ontvangt voor het aangaan van de lening, werd op fiscaal vlak gelijkgesteld met een interest 
(art. 19 § 1 1° WIB92). Deze regeling was van toepassing voor aandelen uitgeleend vanaf 14 april 
1999, doch werd voorheen ook reeds aanvaard294

6. {xe "Zakelijke zekerheidsovereenkomst (RI)"}Zakelijke zekerheidsovereenkomsten en {xe 
"Leningen m.b.t. financiële instrumenten (RI)"}leningen m.b.t. financiële instrumenten 

. 

1056,70 
De wet van 15 december 2004295

art. 19 § 1 1° WIB92 

 heeft een bijzonder fiscaal regime ingevoerd voor zakelijke zeker-
heidsovereenkomsten en leningen m.b.t. financiële instrumenten (zie randnr. 1043,50). 

De uitlener van effecten ontvangt voor de terbeschikkingstelling van zijn effecten meestal een vergoe-
ding. Deze vergoeding wordt fiscaal als interest aangemerkt (art. 19 § 1 1° WIB92). 

art. 19 § 2 lid 3 WIB92 
De interesten van financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken van een zakelijke zekerheids-
overeenkomst of van een lening, die, tijdens de looptijd van die overeenkomst zijn betaald of toege-
kend op de vastgestelde vervaldag, zijn belastbaar ten name van de cessionaris, van de pandnemer of 
van de leningnemer (art. 19 § 2 lid 3 WIB92). 

§ 2. {XE "LEASING"}LE{XE "LEASINGTERMIJNEN"}ASING 

1057 
art. 19 § 1 2° WIB92 

Daarnaast wordt eveneens als roerend inkomen beschouwd: de termijnen van leasingovereenkomsten 
met uitzondering van het gedeelte dat dient om het belegde kapitaal weder samen te stellen (art. 19 § 1 
2° WIB92). Het betreft dus het ‘interestgedeelte’ van de leasingtermijnen. 

§ 3. {XE "LEVENSVERZEKERING (RI)"}LEVENSVERZEKERINGEN 

1057,50 

                                                           
293BS 14 april 1999. 
 
294Vr. nr. 10 GOOVAERTS 20 maart 1992, Vr. & Antw. Senaat 1991-1992, nr. 13, 7 juli 1992, 534, Bull.Bel., afl. 722, 3419, opgenomen in 

Com.IB 1992, nr. 19/23. Zie ook: J. MUYLDERMANS en F. WEYNANTS, “ De effectenlening. Een status questionis na de wet van 
10 maart 1999” , AFT 1999, afl. 10, 336. 

 
295BS 1 februari 2005. 
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Bibliografie – X, “De herkwalificatie van kapitalen en afkoopwaarden van kortlopende levensverzekeringscontracten met 
gewaarborgd rendement”, Fisc.Koer. 1994, 5-7. 

– DOUENIAS, S., “Bons d’assurance. Sicav ‘à rendement fixe’ et précompte mobilier”, RGF 1996, 269-287. 
– NIESSEN, L., “Le régime fiscal des bons d’assurance”, C&FP 1996, afl. 2, 23-30. 
– GLINEUR, P., “Les fragiles fondements du régime fiscal exorbitant des assurances vie de la branche 23”, 

C&FP 1998, 21-31. 
– ELOY, M., “La fiscalité de la branche 23”, AFT 2000, 232-243. 
– MOHR, M., “Fiscale aspecten van de Instellingen voor Collectieve Beleggingen en levensverzekeringen Tak 

23: een vergelijking”, Bank Fin. 2001, afl. 6, 351. 
– VAN KEIRSBILCK, M., “Noot bij Rb. Brugge 12 maart 2002”, Fisc.Koer. 2002, 388. 
– STULEMEYER, H., “Les nouveaux enjeux des contrats d’assurance vie individuels ‘EEE’”, RGF 2005, 

afl. 6-7, 12. 
– HUYGHE, A., “Wet bevestigt dat levensverzekering geen kanscontract hoeft te zijn”, Fiscoloog 2013, afl. 

1358, 7-9. 

art. 19 § 1 3° WIB92 

Als interesten worden ook belast, de inkomsten begrepen in: kapitalen en afkoopwaarden, 
– vereffend bij leven; 
– van individuele levensverzekeringen; 
– die voorzien in een gewaarborgd rendement; 
– waarvan geen enkele premie aanleiding heeft gegeven tot de in artikel 104, 9° WIB92 vermelde 

aftrek voor enige woning; 
– waarvoor geen belastingvermindering werd verleend overeenkomstig artikelen 1451 tot 14520. 

art. 19 § 2 WIB92 

De ten belope van het inkomstengedeelte belastbare afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten 
omvatten volgens artikel 19, § 2 WIB92296

1° de afkoopwaarden bedoeld in artikel 6, lid 3 en 4 van het koninklijk besluit van 14 november 2008 
tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de fi-
nanciële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten 
en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming 
van de deposito’s en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 be-
treffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten die worden uitbetaald door 
het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen opgericht door het ge-
noemde koninklijk besluit van 14 november 2008, of door een gelijkwaardig garantiefonds geves-
tigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte; 

 eveneens: 

2° iedere som die door een vereffenaar of een curator wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer wan-
neer is vastgesteld dat de verzekeringsonderneming in gebreke is gebleven, namelijk: 
a) hetzij wanneer de verzekeringsonderneming failliet is verklaard; 
b) hetzij wanneer de autoriteit die bevoegd is voor het toezicht van prudentiële aard, het Bijzonder 

Beschermingsfonds voor deposito’s en levensverzekeringen of een gelijkwaardig Fonds ter 
kennis heeft gebracht dat zij vastgesteld heeft dat de financiële toestand van de verzekerings-
onderneming haar ertoe geleid heeft de terugbetaling van een opeisbaar tegoed te weigeren en 
haar niet meer in staat stelt om een dergelijk tegoed onmiddellijk of binnen afzienbare termijn 
terug te betalen. 

Het belastbare bedrag is het verschil tussen de betaalde of toegekende bedragen (zonder de {xe 
"Winstdeelneming (RI)"}winstdeelnemingen die gelijktijdig met de hoofdsom worden uitgekeerd: 
art. 40 WIB92) en het totaal van de gestorte premies. Het is minimaal gelijk aan de kapitalisatie van 
de interesten tegen 4,75 % per jaar, berekend op de gestorte premies. 

                                                           
296Zoals aangepast door art. 3 wet 28 juli 2011, BS 11 augustus 2011. 
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art. 21 9° WIB92 

De inkomsten zijn evenwel vrijgesteld indien: 
– het contract in een overlijdensdekking voorziet van minstens 130 % van de gestorte premies, in-

dien de belastingplichtige die het contract heeft aangegaan alleen zichzelf heeft verzekerd en de 
voordelen van het contract bij leven bedongen zijn ten eigen gunste; of 

– het contract een looptijd heeft van meer dan acht jaar en de bedragen effectief meer dan acht jaar 
na het sluiten van het contract worden uitgekeerd297

Voor wat de vrijstelling van contracten van meer dan acht jaar betreft, heeft de minister van Financiën 
bevestigd dat een gedeeltelijke afkoop tijdens de eerste acht jaar niet betekent dat ook alle latere in-
komsten belastbaar worden

. 

298

De meerderheid van de rechtspraak vindt dat een polis met een duurtijd die loopt van datum X in jaar 
Y tot dezelfde datum in jaar X + 8, acht jaar en één dag omvat, zodat voldaan is aan de voorwaarde 
inzake minimale duurtijd

. 

299. Deze zienswijze wordt ook door het Hof van Cassatie bevestigd300

De dienst voorafgaande beslissingen verduidelijkte onder welke omstandigheden een reservetransfer, 
een wijziging van gewaarborgde rentevoet, een contractverlenging

. 

301 dan wel een overdracht van 
reserves binnen een bepaald luik naar een ander luik in {xe "Multisupport levensverzekeringscontrac-
ten"}multisupport levensverzekeringscontracten al dan niet als een belastbare ‘toekenning’ worden 
aangemerkt302

Omdat de wet ‘{xe "Tak 21"}tak 21’-contracten enerzijds en ‘{xe "Tak 23"}tak 23’-contracten ander-
zijds verschillend behandelt, is de administratie van oordeel dat de omzetting van een levensverzeke-
ringscontract van het ene type in een contract van het andere type een einde stelt aan het oorspronke-
lijke contract, en desgevallend aanleiding kan geven tot het verschuldigd zijn van roerende voorhef-
fing (behoudens toepassing van vrijstellingen zoals bedoeld in artikel 21, 9° WIB92)

.  

303

1057,70 
art. 19 § 1 3° b WIB92 

.  

Voormeld regime geldt ook voor individuele levensverzekeringen, verbonden aan beleggingsfondsen 
– ‘{xe "Tak 23"}tak 23’ –, waarbij op voorhand prestaties ‘beloofd’ worden (bv. middels een morele 
rendementsgarantie). De wet viseert meer bepaald de contracten waar bij hun inschrijving verbintenis-
sen worden aangegaan die wat betreft hun duur en hun bedrag of hun rendementsvoet bepaald zijn 
(art. 19 § 1 3° b WIB92). De hierboven beschreven regels inzake belastbaarheid en mogelijkheid van 
vrijstelling gelden ook hier. Ook hier gaat het uiteraard om individuele levensverzekeringen waarvoor 
tijdens de opbouw geen fiscaal voordeel werd genoten.  

                                                           
297Voor een bespreking: Circ. nr. Ci.RH.231/465.838, 17 oktober 1995, Bull.Bel., afl. 755, 3111. 
 
298Mond.Vr. nr. 14201 GUSTIN 8 juli 2009, Kamercommissie Financiën, Criv 52 COM 620, 8-9. Voor een bespreking, zie: H. VANHULLE en N. 

LIPPENS, “ Minister bevestigt interpretatie van verzekeringssector over regel van 8 jaar” , Fisc.Act. 2009, afl. 31, 5. 
 
299Antwerpen 20 januari 2009, Fisc.Koer. 2009, 387; Brussel 23 mei 2008, FJF, No. 2008/251; Rb. Luik 22 april 2010, FJF, No. 2012/42. Contra: 

Rb. Hasselt 11 juni 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 35, 13.  
 
300Cass. 20 mei 2010, TFR, afl. 398, 268, noot Ch. HENDRICKX; Cass. 19 januari 2012, TFR 2012, afl. 421, 447, noot Ch. HENDRICKX. 
 
301Voorafg.Besliss. nr. 900.090, 9 juni 2009, besproken in P. VAN EESBEECK en L. VEREYCKEN, “ Beleggingsverzekering tak 21: best al bij 

contractsluiting opties inbouwen” , Fiscoloog 2009, afl. 1178, 6.  
 
302Voorafg.Besliss. nr. 2010.348, 7 juni 2011, besproken in S. SLAETS, “ Ruling nr. 2010.348 d.d. 7 juni 2011” , TFR 2012, afl. 414, 108 en in Cl. 

DEVOET, “ Les assurances-vie multi-supports” , Act.fisc. 2012, afl. 6, 5-8. 
 
303Circ. nr. Ci.RH.231/610.219 (AAFisc 9/2012), 24 februari 2012. 
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§ 4. {XE "BEVEK"}BEVEK’S {XE "BEVEK MET VAST RENDEMENT"}MET ‘VAST RENDEMENT’ 

1058 
art. 19 § 1 4° WIB92 
De inkomsten van bevek’s met ‘vast rendement’ worden als interesten gekwalificeerd (art. 19 § 1 4° 
WIB92). De wet viseert “de inkomsten uit aandelen betaald of toegekend door beleggingsvennoot-
schappen, en gehaald uit de gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen of bij 
verkrijging van hun eigen aandelen, wanneer bij het openbaar aanbod in België van de aandelen ver-
bintenissen werden aangegaan die, wat het terugbetalingbedrag of de rendementsvoet ervan betreft, 
bepaald waren en wanneer die verbintenissen betrekking hebben op een periode kleiner dan of gelijk 
aan acht jaar”. Deze belastbaarheid treft enkel de vanaf 7 april 1995 uitgegeven aandelen304

§ 5. {XE "CESSIE-RETROCESSIE"}CESSIE-RETROCESSIE 

. 

1058,50 

Circulaire – Circ. nr. Ci.D.19/444.905, 29 augustus 1995. 

Bibliografie – VANHULLE, H., “De fiscale aspecten van de lening en cessie-retrocessie van effecten”, in Liber Amico-
rum Jean-Pierre Lagae, Ced.Samsom, Diegem, 1998, 171-202. 

 

– BIHAIN, M., “Les prêts de titres et les cessions-rétrocessions-aspects fiscaux”, RGF 1996, 162-177. 
– GHERET, D., “La fiscalité des placements collectifs (Sicav, SIC, Sicafi, Pricav)”, RGF 2000, 143. 

art. 19 § 3 WIB92 
Wanneer een partij een som geld afstaat aan de tegenpartij, waarbij deze laatste zich verbindt om op 
een voorafbepaalde datum een hogere som geld terug te geven waarvan het bedrag bij de aanvang is 
overeengekomen, wordt het verschil tussen die twee bedragen beschouwd als ‘inkomen uit {xe "Geld-
deposito’s (inkomsten uit)"}gelddeposito’s’ (art. 19 § 3 WIB92). Onder deze bepaling vallen o.a. ook 
de ‘{xe "Onechte swaps"}onechte’ swaps, de omwisselbare deposito’s305

§ 6. {XE "BONI OBLIGATIEFONDS (RI)"}BONI UITGEKEERD DOOR {XE "OBLIGATIEFONDS 
(RI)"}OBLIGATIEFONDSEN  

. 

1. Algemeen 

1058,60 

Circulaire  – Circ. nr. Ci.RH.231/579.253 (AOIF 33/2009), 30 juni 2009. 
– Circ. nr. Ci.RH.231/629.328 (AAFisc 41/2013), 24 oktober 2013. 

Bibliografie – HERMAND, O., DELACROIX, P. en PROTIN, M., “La taxe belge sur l’épargne”, RGF 2007, afl. 5, 3-20. 
– HERMAND, O., DELACROIX, P. en PROTIN, M., “La taxe belge sur l’épargne: Partie 2. A l’impossible 

nul n’est tenu … le point sur les modifications apportées à partir du 1er janvier 2008 à la taxation des OPC 
obligataires”, RGF 2007, afl. 10, 3-12.  

– VERDONCK, S., “Fiscaal statuut van gemeenschappelijke beleggingsfondsen”, AFT 2010, afl. 11, 4-35.  

                                                           
304Voor een commentaar zie: S. DOUENIAS, “ Bons d’assurance. Sicav ‘à rendement fixe’ et précompte mobilier” , RGF 1996, 269-287. 
 
305Voor een bespreking: Circ. nr. Ci.D.19/444.905, 29 augustus 1995, Bull.Bel., afl. 753, 2619. 
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– COUDRON, Ch., “Over fiscaal transparante fondsen en het doorbreken van fiscale transparantie door de 
wet. Kritische bedenkingen bij artikelen 19bis en 19ter W.I.B.”, T.Fin.R. 2011, afl. 3, 90-94. 

– COUDRON, Ch., “Obligatiefondsen zonder EU-paspoort vallen nu ook onder artikel 19bis: ziet u door de 
bomen nog het bos?”, Fisc.Act. 2013, afl. 34, 7-12. 

– COVELIERS, D., "Uitbreiding heffing tot europese fondsen zonder paspoort - Circulaire", Fiscoloog 2013, 
afl. 1360, p. 9-14.  

Inkoop- en liquidatieboni, uitgekeerd door beleggingsvennootschappen die onderworpen zijn aan een 
belastingregeling die afwijkt van het gemeen recht, zijn in principe vrijgesteld.  

art. 19bis WIB92 

Artikel 19bis WIB92 ingevoerd bij wet voorziet de belastbaarstelling als interest (25 %) van de rente-
component in het bedrag verkregen bij inkoop van eigen rechten van deelneming of bij gehele of 
gedeeltelijke verdeling van het eigen vermogen van een collectieve beleggingsinstelling in effecten 
waarvan meer dan 25 % van het vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks is belegd in schuldvorderin-
gen (te beoordelen per compartiment van de bevek). Deze bepaling geldt voor zover deze 
rentecomponent betrekking heeft op de periode gedurende de welke de genieter houder was van de 
rechten van deelneming (indien de verkrijger de rechten van deelneming vóór 1 juli 2005 heeft 
verworven; indien hij de datum van verwerving niet aantoont, wordt hij geacht houder te zijn geweest 
vanaf 1 juli 2005).  

Het percentage van 25 % wordt bepaald aan de hand van de beleggingspolitiek zoals die in het fonds-
reglement of de statuten van de betrokken instelling is neergelegd en, bij ontstentenis daarvan, op 
basis van de feitelijke samenstelling van de beleggingsportefeuille van de instelling. Bij gebrek aan 
informatie over het voormelde percentage van het vermogen van de collectieve beleggingsinstelling in 
effecten dat is belegd in schuldvorderingen, wordt dit percentage geacht meer dan 25 % te bedragen. 

Er is enkel belastbaarheid indien het gaat om rechten van deelneming van een collectieve beleggings-
instelling in effecten waarvoor de statuten of het fondsreglement geen uitkering van de netto-
opbrengst voorzien.  

Een collectieve beleggingsinstelling waarvan de statuten niet de jaarlijkse uitkering voorzien van alle 
inkomsten die werden verkregen, na aftrek van de bezoldigingen, commissies en kosten, wordt geacht 
geen uitkering van de netto-opbrengst te voorzien. De regeling is zodoende enkel van toepassing op 
aandelen waarvoor de statuten niet voorzien in en jaarlijkse uitkering van alle netto ontvangen rente-
inkomsten, m.a.w. enkel op kapitalisatieaandelen en op partiële distributieaandelen. Binnen een com-
partiment kunnen zich echter zowel distributie- als kapitalisatieaandelen bevinden. De vraag rijst dan 
of het gehele bevek of het gehele compartiment onder de regeling valt. De uitkeringsvoorwaarde moet 
worden beoordeeld per compartiment als het uitsluitend distributieaandelen of -rechten bevat. Is dat 
laatste niet het geval dan moet de voorwaarde zelfs binnen eenzelfde compartiment of per categorie 
van aandelen of rechten beoordeeld worden. Voorwaarde is in beide gevallen dat (1) de statuten van 
de bevek zo zijn opgesteld dat men het compartiment of de categorieën van aandelen of rechten duide-
lijk kan onderscheiden op basis van de rechten die eraan verbonden zijn, en (2) dat de statuten voor-
zien in een jaarlijkse uitkering van alle ontvangen rente-inkomsten die betrekking hebben op de distri-
butieaandelen van het bedoelde compartiment. 

Artikel 19bis WIB92 is ook van toepassing indien transparante fondsen zonder rechtspersoonlijkheid 
meer dan 25 % van hun vermogen beleggen in schuldvorderingen. Dan wordt de fiscale transparantie 
doorbroken voor de in artikel 19bis WIB92 bedoelde inkomsten verkregen door investeerders natuur-
lijke personen. De in artikel 19bis, § 1 WIB92 geviseerde inkomsten zijn dan belastbaar op het ogen-
blik van inkoop van eigen rechten van deelneming, in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van 
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het vermogen van de collectieve beleggingsinstelling, alsook – voor verrichtingen vanaf 20 december 
2012 – bij vervreemding onder bezwarende titel (zie onder)306

Er is enkel belastbaarheid op grond van artikel 19bis WIB92 indien de inkoop- of liquidatieboni wor-
den uitbetaald aan een natuurlijk persoon die Belgisch rijksinwoner is. Op andere belastingplichtigen 
is artikel 19bis WIB92 niet van toepassing.  

.  

Het belastbare gedeelte van de inkoopbonus verschilt al naar gelang het tijdstip van de inkoop. Vóór 
1 januari 2008 is het belastbare bedrag het gedeelte van de inkomsten van schuldvorderingen van de 
collectieve beleggingsinstelling in effecten dat rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van inte-
restbetalingen. Sinds 1 januari 2008 is het belastbaar bedrag van de inkomsten gelijk aan het geheel 
van de inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de vorm van interesten, meerwaarden of 
minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen 
wanneer de beheerder van de collectieve beleggingsinstelling in staat is dat gedeelte vast te stellen in 
het bedrag dat voortvloeit uit het verschil tussen het bij de verrichting verkregen bedrag en de aan-
schaffings- of beleggingswaarde van de aandelen of bewijzen van deelneming. In dit verband moet 
zowel rekening worden gehouden met de gerealiseerde als de niet-gerealiseerde meerwaarden of, 
zonder dat er een onderscheid moet worden gemaakt al naar gelang deze minderwaarden werden op-
gebouwd gedurende de periode vóór of de periode vanaf 1 januari 2008. 

Specifieke regels zijn voorzien voor het geval waarin de collectieve beleggingsinstelling niet in de 
mogelijkheid is om de rentecomponent te bepalen.  
Vóór 1 januari 2008 was dit het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie gedurende de bezitsperi-
ode van de verkrijger van de inkomsten, van de interest berekend tegen een door de Koning bepaald 
percentage per jaar op de inventariswaarde van de rechten van deelneming op de datum van aanschaf-
fing. Aan deze bepaling werd uitvoering gegeven door het KB van 5 augustus 2006307

art. 19bis § 2 WIB92 

, dat artikel 1bis 
KB/WIB92 invoerde.  

Ná 1 januari 2008 is dit het verschil tussen het bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaf-
fings- of beleggingswaarde van de aandelen of bewijzen van deelneming vermenigvuldigd met het 
percentage van het vermogen van de collectieve beleggingsinstelling in effecten, dat belegd is in 
schuldvorderingen. Conform haar doelstelling om een coherente toepassing van belasting op het spa-
ren te verzekeren, stemt de administratie de berekening van dit percentage af op de berekeningswijze 
gebruikt in het kader van de ‘asset test’. Dit betekent dat zowel rekening wordt gehouden met de 
rechtstreekse als de onrechtstreekse beleggingen in schuldvorderingen. Wat het tijdstip betreft waarop 
het percentage moet worden berekend verwijst de circulaire naar de circulaire van 8 juli 2005 inzake 
de spaarrichtlijn308. Het percentage stemt aldus overeen met het gemiddelde van de samenstelling van 
de onderliggende activa die op twee data geregistreerd wordt, namelijk die van het laatste beschikbare 
halfjaarlijkse en jaarlijkse verslag van de ICBE309

                                                           
306Voorafg.Besliss. nr. 600.108, 16 mei 2006, besproken in K. DE HAEN, “ Kaaiman Eilanden LP en GBF zijn fiscaal transparant” , In-

tern.Fisc.Act. 2006, afl. 7, 2. Voor een bespreking van het ‘hybride’ fiscaal regime van transparante fondsen die onder artikel 19bis 
WIB92 vallen, maar ook andere dan inkomsten uit rentedragende vorderingen en effecten genieten, zie Circ. nr. Ci.RH.231/607.572 
(AAFisc 3/2012), 10 januari 2012.  

. Blijkens de circulaire van 8 juli 2005 blijft het 
verkregen percentage gedurende 12 maanden geldig, te rekenen vanaf de eerste dag van de vijfde 
maand die volgt op de afsluiting van het boekjaar van de instelling of entiteit. 

 
307BS 18 augustus 2006. 
 
308Circ. nr. Ci.RH.231/579.253 (AOIF 33/2009), 30 juni 2009, nr. 56. 
 
309Circ. nr. Ci.RH.231/569.168 (AOIF 29/2005), 8 juli 2005, nr. 91. 
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2. Wetten van 13 december 2012 en van 30 juli 2013 

a. Overdrachten onder bezwarende titel 

1058,65 
art. 19bis WIB92 

De wettelijke regels inzake artikel 19bis WIB92 zijn eind vorig jaar op enkele punten bijgestuurd (wet 
van 13 december 2012,  inwerkingtreding op 20 december 2012). De drempel voor in schuldvorderin-
gen belegde activa is toen van 40 % op 25 % gebracht. Naast inkoop- en liquidatieboni is de ‘{xe 
"Overdracht onder bezwarende titel"}overdracht onder bezwarende titel’ als nieuw belastbaar feit 
ingevoerd. Als een obligatiefonds onder artikel 19bis WIB92 valt, leiden dus niet alleen inkopen van 
aandelen door het fonds, of uitkeringen n.a.v. een gehele of gedeeltelijke verdeling van het eigen ver-
mogen, maar ook ‘gewone’ overdrachten onder bezwarende titel (zoals verkopen van en ruilverrich-
tingen m.b.t. aandelen aan een ‘derde’) tot belastbaarheid tegen 25 % in hoofde van natuurlijke perso-
nen met fiscale woonplaats in België ten belope van de ‘rentecomponent’. Bijgevolg is artikel 19bis 
WIB92 voortaan niet enkel een uitzondering op de regel dat {xe "Inkoopboni"}inkoop- en {xe "Liqui-
datieboni"}liquidatieboni die worden uitbetaald door een beleggingsvennootschap met een bijzonder 
fiscaal regime vrijgesteld zijn van personenbelasting, maar ook een uitzondering op het gegeven dat 
meerwaarden op aandelen in de regel niet belastbaar zijn in de personenbelasting indien zij gereali-
seerd worden in het kader van het normaal beheer van een  privévermogen (art. 90 9° WIB92). Het 
gaat immers om fondsen die geen periodieke inkomsten uitkeren maar hun winst kapitaliseren. De 
belegger ontvangt dus gewoon een meerwaarde op het moment dat hij zijn aandelen van de hand doet. 
Die meerwaarde zou normaal gezien niet belastbaar zijn. Maar op basis van artikel 19bis WIB92 
wordt nu toch belasting geheven (25 % RV), weliswaar niet op de volledige meerwaarde maar op de 
‘rentecomponent’ in de meerwaarde, dus het deel van de meerwaarde dat tot stand gekomen is door 
rente en meer- en minderwaarden in zake schuldvorderingen die het fonds ontvangen heeft. 

b. Nu ook belasting voor {xe "Fondsen zonder Europees paspoort"}fondsen zonder Europees 
paspoort 

1058,67 
Tot voor kort was artikel 19bis WIB92 niet van toepassing op in de EU gevestigde obligatiefondsen 
zonder Europees paspoort. Inkoop- en liquidatieboni uitgekeerd door in de EU gevestigde obligatie-
fondsen zonder Europees paspoort  waren onder de voorwaarden van artikel 21, 2° WIB92 dus vrijge-
steld. Sinds de wet van 13 december 2012 gold die speciale vrijstelling voor fondsen zonder Europees 
paspoort overigens niet enkel voor obligatiefondsen in een EU-land, maar ook voor fondsen die ge-
vestigd zijn in een van de andere EER-staten. De Europese Commissie was niet akkoord met het ge-
geven dat de fondsen zonder EU-paspoort gevestigd in de (niet-EU) EER-landen onder artikel 19bis 
WIB92 vielen, terwijl dit destijds niet het geval was voor de fondsen zonder EU-paspoort van de EU-
landen, en werd in deze gevolgd door het Hof van Justitie310

                                                           
310HvJ 10 mei 2012, zaak C-370/1, Commissie t. België, Pb.C. 30 juni 2012, afl. 194, 5 

. Voorheen werd door artikel 19bis, lid 6 
WIB92 bepaald dat, naast de collectieve beleggingsinstellingen in effecten met EU-paspoort (middels 
een verwijzing naar art. 2 § 1 6° KB van 27 september 2009), ook de “collectieve belegginginstellin-
gen gevestigd buiten het grondgebied waarop het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap krachtens zijn artikel 299 van toepassing is” geviseerd zijn door artikel 19bis WIB92. Deze 
tweede verwijzing werd door de wet van 13 december 2012 vervangen door “collectieve beleggings-
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instellingen gevestigd buiten het grondgebied waarop de Associatieovereenkomst tot oprichting van 
de Europese Economische Ruimte krachtens zijn artikel 126 van toepassing is”. Zodoende werd sinds 
20 december 2012 bijvoorbeeld een in IJsland of Noorwegen  gevestigd obligatiefonds niet geviseerd 
indien het niet was erkend “overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's)”, m.a.w. indien het geen Euro-
pees paspoort had. 

De regering heeft bij wijze van begrotingsmaatregel beslist dat ook ICBE’s zonder Europees paspoort 
onder het toepassingsgebied van artikel 19bis WIB92 moeten worden gebracht. Daaraan is uitvoering 
gegeven met de wet van 30 juli 2013. Artikel 19bis, § 1 lid 6 WIB92 werd opgeheven. In de EER 
gevestigde fondsen zonder Europees paspoort vallen slechts voor verrichtingen sinds 1 juli 2013 onder 
artikel 19bis WIB92. Specifiek voor de belastbaarheid van die nieuwe categorie van fondsen geldt dat, 
om de belastbare rentecomponent te bepalen, enkel rekening wordt gehouden met de inkomsten van 
het fonds vanaf 1 juli 2008. Dat geldt ongeacht de wijze waarop de belastbare grondslag wordt be-
paald. Dat neemt echter niet weg dat er een praktisch probleem ontstond voor de fondsen die – omdat 
het niet nodig was – tot dan toe nooit berekend hadden hoe groot de rentecomponent is in het inko-
men. Daarom heeft de wetgever specifiek voor deze fondsen een methode geïntroduceerd om de be-
lastbare basis te bepalen. Specifiek voor in de EER gevestigde fondsen zonder EU-paspoort werd een 
derde mogelijkheid om de belastbare grondslag te bepalen ingevoerd, met name aan de hand van een 
fictief jaarlijks rendement van 3 % (art. 19bis § 3 WIB 92)311

§ 7. UITKERINGEN DOOR {XE "GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS"}GEMEENSCHAPPELIJKE 
BELEGGINGSFONDSEN 

.  

1058,70 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.231/607.572 (AAFisc 3/2012),  10 januari 2012. 

Bibliografie – VAN DUYSE, K., “De fiscaliteit van instellingen voor collectieve beleggingen anno 2006 (en 2007). Over 
transformatie en transparantie”, in TISON, M. (ed.), Belgisch kapitaalmarktrecht op Europese leest, Ox-
ford-Antwerpen, Intersentia, 2007, 167-196. 

 

– VERDONCK, S., “Fiscaal statuut van gemeenschappelijke beleggingsfondsen”, AFT 2010, afl. 11, 4-35.  
– COUDRON, Ch., “Over fiscaal transparante fondsen en het doorbreken van fiscale transparantie door de 

wet. Kritische bedenkingen bij artikelen 19bis en 19ter W.I.B.”, T.Fin.R. 2011, afl. 3, 94-97. 

art. 321bis WIB92 

De beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging bedoeld in artikel 3, 11° van 
de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuil-
les of in analoge bepalingen van buitenlands recht, zijn verplicht om per categorie het bedrag opgeven 
van de toegekende of uitgekeerde inkomsten, en dit overeenkomstig door de Koning vast te stellen 
regels (art. 321bis WIB92). Bij het niet naleven van deze bepaling worden de investeerders van trans-
parante fondsen gesanctioneerd: elke som toegekend of betaalbaar gesteld aan zijn leden door een 
gemeenschappelijk beleggingsfonds, andere dan toegekend naar aanleiding van de inkoop van eigen 
aandelen of de gehele of gedeeltelijke verdeling van zijn maatschappelijk vermogen, wordt dan belast 
aan interest aan het tarief van 25 %. Onder gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verstaan, het 
onverdeeld vermogen dat een beheersvennootschap van instellingen voor collectieve belegging be-
heert voor rekening van de deelnemers overeenkomstig de bepalingen van de wet van 20 juli 2004 
                                                           
311Voor een bespreking, zie: Circ. nr. Ci.RH.231/629.328 (AAFisc 41/2013), 25 oktober 2013.  
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betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles of overeenkomstig 
analoge bepalingen van buitenlands recht (art. 2 § 1 5°bis WIB92). 

art. 19ter WIB92 

Dit vormt een uitzondering op het regime van {xe "Fiscale transparantie"}fiscale transparantie dat tot 
nu toe op gemeenschappelijke beleggingsfondsen van toepassing is. De belastingheffing op grond van 
artikel 19ter WIB92 kan echter worden vermeden mits de beheersvennootschap voldoet aan de venti-
latie-verplichtingen bedoeld in artikel 321bis WIB92.  

Artikel 19bis WIB92 is ook van toepassing indien transparante fondsen zonder rechtspersoonlijkheid 
meer dan 25 % van hun vermogen beleggen in schuldvorderingen. Dan wordt de fiscale transparantie 
doorbroken voor de in artikel 19bis WIB92 bedoelde inkomsten verkregen door investeerders natuur-
lijke personen. De in artikel 19bis, § 1 WIB92 geviseerde inkomsten zijn dan belastbaar op het ogen-
blik van inkoop van eigen rechten van deelneming, of in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling 
van het vermogen van de collectieve beleggingsinstelling, alsook – voor verrichtingen vanaf 
20 december 2012 – bij vervreemding onder bezwarende titel. 

§ 8. VRIJSTELLINGEN 

1059 

Bibliografie – X, “Fiscaal statuut van het gewone spaarboekje nu volledig in de knoop”, Fiskoloog 1993, afl. 425, 1. 
– X, “Heisa rond spaarboekjes”, Fiskoloog 1993, afl. 426, 2. 
– X, “Logistieke blunder inzake inkomsten hoogrentende spaarboekjes al meteen rechtgezet”, -Fiskoloog 

1993, afl. 427, 7. 

Vrijgesteld zijn: 
art. 21 WIB92 

– inkomsten uit Belgische overheidsfondsen en leningen van voormalig Belgisch Congo, uitgegeven 
met vrijstelling van Belgische zakelijke en personele belasting, of van elke belasting; 

– loten van effecten van leningen; 
– de eerste 1 250,00 EUR (te indexeren)312 per jaar van inkomsten uit spaardeposito’s zonder termijn 

bij in België gevestigde kredietinstellingen die vallen onder de wet van 22 maart 1993 op het sta-
tuut van en het toezicht op de kredietinstellingen mits zij voldoen aan de voorwaarden gesteld door 
{xe "Loten van effecten van leningen"}artikel 21, 5° WIB92 en artikel 2 KB/WIB92313. Het Hof 
van Justitie heeft intussen geoordeeld dat deze wetsbepaling een inbreuk vormt op het vrije ver-
keer van kapitaal en het vrije dienstenverkeer, omdat kredietinstellingen van andere lidstaten van 
deze maatregel worden uitgesloten314. Verder zal het Grondwettelijk Hof zich nog moeten uitspre-
ken over de vraag of het onderscheid in fiscale behandeling tussen interesten op spaarboekjes 
(vrijgestelde schijf en tarief van 15 % op het belastbaar gedeelte) al dan niet strijdig is met het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel315

                                                           
312Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 830,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 880,00 EUR. 

.  

 
313Circ. nr. Ci.RH.231/378.183, 10 februari 1987, Bull.Bel., afl. 660, 814. Omtrent de voorwaarden waaraan een spaarrekening moet voldoen, 

zie art. 2 KB/WIB92, zoals gew ijzigd bij KB van 21 september 2013, BS 27 september 2013, ed. 2. 
 
314HvJ 6 juni 2013, zaak C-383/10, Europese Commissie tegen België. Zie K. VAN DUYSE en B. DE COCK, “ Fiscaal stelsel spaarboekjes is 

strijdig met vrij dienstenverkeer” , Fiscoloog 2013, afl. 1344, 4-6. 
 
315Zie hierover: V. VERCAUTEREN, “ Europa plaatst België voor het blok. Vrijstelling voor spaarboekjes uitbreiden of afschaffen?” , Fisc.Act. 

2013, afl. 23, 4-8. 
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 Voor een gehuwd koppel geldt een dubbele vrijstelling van de eerste schijf van spaardeposito’s, 
ook in het geval waarin het spaarboekje op naam van één van beide echtgenoten staat of in het ge-
val waarin slechts één spaarboekje op naam van beide echtgenoten (of wettelijk samenwonenden) 
werd geopend316

 ‘{xe "Rendement-plus-rekeningen"}Rendement-plus’-rekeningen komen niet in aanmerking voor 
de fiscale vrijstelling van de eerste schijf van 1250,00 EUR (te indexeren) per jaar van de inkom-
sten van spaardeposito’s

. 

317. De vrijstelling geldt wel voor spaardeposito’s in ecu die geopend wor-
den vanaf 30 oktober 1997318. Voor de interestberekeningen: zie wijzigingen aangebracht door KB 
van 31 december 1999319

– inkomsten uit effecten van leningen voor de herfinanciering van leningen, gesloten door de Natio-
nale Maatschappij voor de Huisvesting en de Nationale Landmaatschappij of door het Amortisatie-
fonds van de leningen voor de sociale huisvesting. Het betreft enkel de leningen toegestaan bij de 
KB’s van 25 november 1986, 5 december 1986, 9 maart 1987, 27 april 1987 en 18 juni 1987; 

; 

– inkomsten, verleend aan erkende instellingen in het kader van het {xe "Pensioensparen (RI)"}pen-
sioensparen (art. 21 8° WIB92); 

– de eerste schijf van interesten betaald of toegekend door erkende vennootschappen met sociaal oogmerk, 
die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in randnr. 1050, laatste punt. 

Afdeling IV. 
{xe "Verhuur RG (RI)"}Verhuring van roerende goederen 

1060 
art. 17 § 1 3° WIB92 
Inkomsten van verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen zijn belastbaar 
ingevolge artikel 17, § 1, 3° WIB92320

Inkomsten uit de verhuring, concessie enz. van niet-lichamelijke roerende goederen vallen ook onder 
artikel 17, § 1, 3° WIB92. Dergelijke inkomsten kunnen bijgevolg niet als diverse inkomsten worden 
belast

. 

321

De rechtspraak gaat zelden akkoord om inkomsten uit de {xe "Verhuur cliënteel (RI)"}verhuur van cli-
enteel als roerend inkomen te belasten. Doorgaans worden dergelijke inkomsten als beroepsinkomsten 
belast

. 

322. Het Hof van Cassatie oordeelde hierover in voor de belastingplichtige negatieve zin323

                                                           
316Circ. nr. Ci.RH.231/567.570, 5 januari 2005. 

. 

 
317Vr. nr. 258 DE DONNEA 25 januari 1993, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 23 maart 1993, 2242, Bull Bel., afl. 729, 1865. 
 
318KB 13 oktober 1997, BS 30 oktober 1997. 
 
319BS 11 januari 2000, 644. 
 
320Rb. Brussel 14 december 2011, FJF, No. 2012/260 voor een toepassing inzake een jeugdherberg alsook het huisvesten van buitenlandse 

studenten in het kader van het Erasmusprogramma. 
 
321Cass. 22 januari 2010, FJF, No. 2010/187, Fiscoloog 2010, afl. 1194, 14. Voor een bespreking van de fiscale behandeling van inkomsten 

inzake een licentieovereenkomst met betrekking tot een merk, zie: L. BROSENS, “ De kwalificatie van vergoedingen ontvangen 
n.a.v. de overdracht of licentie van intellectuele eigendomsrechten door een natuurlijke persoon: een stand van zaken” , TFR 2013, 
afl. 436, 153-165. 

 
322Gent 9 maart 2010, Fisc.Koer. 2010, 493-495; Bergen 7 maart 2008, FJF, No. 2009/281; J. VAN DYCK, “ Verhuur cliënteel: soms toch een 

roerend inkomen?” , Fiscoloog 2010, afl. 1207, 5; K. JANSSENS, “ Roerende versus beroepsinkomsten” , Fisc.Act. 2010, afl. 19, 1-4; 
Gent 17 november 2009, Fisc.Koer. 2010, 381-385 (een fotograaf heeft met zijn vennootschap een overeenkomst over de verhuring 
van zijn cliënteel gesloten – het hof bevestigt de kwalificatie van inkomsten uit verhuur van cliënteel als roerend inkomen); Rb. Leu-
ven 1 oktober 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1236, 11 (de verhuur van een verzekeringsportefeuille na stopzetting van de activiteit als 
verzekeringsmakelaar genereert roerende inkomsten). 
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1061 
Het netto-inkomen is het brutobedrag, verminderd met de kosten die zijn gedragen om de inkomsten 
te verkrijgen of te behouden; bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden die forfaitair geraamd 
volgens de percentages bepaald in de artikelen 3 tot 5 KB/WIB92. Deze kostenforfaits zijn ook van 
toepassing in de gevallen waarin de roerende voorheffing verschuldigd is324

art. 22 § 2 WIB92 

. 

Betaalde interesten zijn echter niet aftrekbaar (art. 22 § 2 WIB92, zie randnr. 1047). 

1062 
Onder deze inkomsten vallen onder meer: 

1. De verhuring van het meubilair in gemeubelde appartementen en villa’s (over de uitsplitsing van 
een huur over onroerende en roerende goederen: zie randnr. 1016). Een onderscheid moet nochtans 
worden gemaakt: 
– wanneer de verhuring geschiedt ‘bediening inbegrepen’ zal de netto-opbrengst een bedrijfsin-

komen zijn; 
– wanneer de verhuring geschiedt zonder bediening, wordt het kadastraal inkomen belast als een 

inkomen uit onroerend goed en wordt het inkomen uit de verhuring van het meubilair belast als 
een inkomen uit roerend goed. In de praktijk wordt nochtans meestal in een globale huurprijs 
voorzien: in zulk geval wordt aangenomen dat 40 % van de huurprijs betrekking heeft op het 
meubilair (Com.IB 1992, nr. 7/19.2). Van dit gedeelte van 40 % mogen dan de bewezen onkos-
ten afgetrokken worden; bij ontstentenis van bewijs ter zake wordt de aftrek van de helft (dus 
20 % van de totale huurprijs) toegelaten (Com.IB 1992, nr. 22/17325

art. 90 5° WIB92 
); 

– de roerende inkomsten of baten die begrepen zijn in de opbrengst van onderverhuring of de 
huurceelafstand van in België of in het buitenland gelegen gemeubileerde onroerende goederen 
of gedeelten ervan zijn ‘diverse’ inkomsten (art. 90 5° WIB92). Als de installaties onroerend 
van aard zijn, zijn de inkomsten voor hun geheel diverse inkomsten bedoeld in artikel 90, 5° 
WIB92326

2. De verhuring van stoelen, tenten, kramen, barakken en andere roerende voorwerpen. 

. 

 De verhuring door advocaten aan hun vennootschap van (bureau)materialen en voertuigen die ze vóór de oprichting van 
hun professionele vennootschap voor beroepsdoeleinden gebruikten, geeft roerend inkomen, ook al zijn deze verhuringen 
aan de btw onderworpen327. Hetzelfde geldt voor een apotheker die zijn handelsfonds verhuurt aan een vennootschap en 
verder werkt in deze vennootschap328. De verhuring van een verzekeringsportefeuille door een feitelijke vereniging aan een 
vennootschap werd nochtans aangemerkt als beroepsinkomsten329. Hetzelfde geldt voor de vergoeding die een handelaar in 
cosmeticaproducten ontvangt voor de commercialisatie en exploitatie van een octrooi inzake cosmeticaproducten330

                                                                                                                                                                     
323Cass. 19 september 2013, F11.0165.N, kritisch besproken in  J. DE SCHRIJVER, “ Cassatie verwerpt hun cliënteel. (Pyrrus)overwinning voor 

fiscus?” , Fisc.Act. 2013, afl. 35, 1-4. S. VAN CROMBRUGGE, “ Hof van Cassatie sluit verhuring van cliënteel uit” , Fiscoloog 2013, 
afl. 1358, 6-7. 

. 

 
324Vr. nr. 1224 DUPRÉ 23 september 1994, Vr. & Antw. Kamer 1994-1995, nr. 127, 13258, Bull.Bel., afl. 746, 614; cf. Com.IB 1992, 

nr. 164/237. 
 
325Zie ook Cass. 16 februari 1937. 
 
326Mond.Vr. CHABOT 28 november 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, 6, Bull.Bel. 2001, afl. 813, 809. 
 
327Luik 18 september 2002, Fisc.Koer. 2002, 537. 
 
328Luik 8 november 2000, TFR 2001, afl. 211, 1086, noot G. GOYVAERTS. 
 
329Brussel 8 juni 2001, TFR 2001, afl. 211, 1084. 
 
330Antwerpen 12 oktober 2000, Fisc.Koer. 2000, 505. 
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3. De {xe "Concessie octrooien (RI)"}concessie van octrooien, fabrieksmerken, exclusief fabricatie-
recht, enz. 

 Het onderscheid tussen het hier bedoeld roerend inkomen en het bedrijfsinkomen is evenwel vaak 
moeilijk331

 Als roerend inkomen werd beschouwd: 
. 

– de vergoeding voor het beheer van een verzekeringsportefeuille, door een gepensioneerde verzekeringsmakelaar toe-
vertrouwd aan zijn bvba332

– de verhuur van een handelsfonds (café), ook al is dit aan de btw onderworpen
; 

333

 Als beroepsinkomsten werden beschouwd: 
. 

– de concessie van een octrooi van muggenmelk, als de betrokkene een gelijkaardige commerciële structuur opzette voor 
andere uitgevonden producten en als zijn uitvinding in de lijn ligt van de producten die hij verkoopt334

 Valt integendeel niet onder deze categorie, het loon dat de borgstelling bij de bank vergoedt waar-
bij geen enkel kapitaal in waarborg werd gegeven, omdat de borg bestond in een persoonlijke ze-
kerheid

. 

335

4. De verhuur van een stopgezet handelsfonds, maar ook hier is de grens tussen roerend inkomen en 
beroepsinkomen (stopzettingmeerwaarde) doorgaans moeilijk te trekken

. 

336

Afdeling V. 

. 

{xe "Lijfrente (RI)"}Lijfrenten en {xe "Tijdelijke renten"}tijdelijke renten 

1063 

Bibliografie – GHYSELS, R. en KHROUZ, F., “Les évaluations d’acqusitions en rente viagère”, RGF 1993, 180-193. 

Bij lijfrenten wordt 3 % van het afgestane {xe "Afgestaan kapitaal"}kapitaal als roerende inkomsten 
beschouwd, indien: 
– de lijfrente is aangelegd tegen storting met {xe "Prijsgave van kapitaal"}prijsgave van kapitaal; 
art. 34 WIB92 
– de lijfrente geen pensioen is (art. 34 WIB92); 
– zij is aangelegd na 1 januari 1962; 
– ten laste van een rechtspersoon of onderneming. 
Het ‘afgestane kapitaal’ dat in aanmerking moet worden genomen, stemt overeen met de totale inves-
tering die door de verzekeringsnemer wordt gedaan in het kader van het levensverzekeringscontract, 
alle eventuele kosten en taksen (zoals de taks van 1,10 % bedoeld in art. 175/3 WDRT) 
pen337,338

art. 20 WIB92 

. 

                                                           
331Brussel 26 maart 1991, FJF, No. 91/122. 
 
332Gent 28 september 2000, Fiscoloog 2000, afl. 775, 9, FJF, No. 2001/36. 
 
333Antwerpen 21 september 1999, Fisc.Act. 2000, afl. 38, 1 en verdere referenties daar. 
 
334Antwerpen 10 oktober 2000, Fisc.Act. 2000, afl. 37, 4 en verdere referenties daar. 
 
335Cass. 3 februari 1959, Rev.fisc. 1959, 220. 
 
336Belastbaar als roerend inkomen: Luik 17 december 1997, FJF, No. 98/68, 181, Fisc.Koer. 1998, 202; Antwerpen 21 september 1999, 

Fisc.Act. 1999, afl. 38, 1, Fiscoloog 1999, afl. 725, 4. Contra: Luik 15 mei 1991, Fisc.Koer. 1991, 374 (belastbaar als beroepsinkom-
sten); zie ook Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 110, 11480; Rb. Bergen 14 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 913, 5; Bergen 
17 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 913, 5 (belastbaar als beroepsinkomsten) en Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 110, 11480. 

 
337Circ. nr. Ci.RH.231/587.919 (AOIF nr. 33/2010), 20 april 2010. 
 
338Voor een kritische evaluatie van het administratieve standpunt, zie: C. DEVOET, “ Assurance de rente à capital abandonné – Une taxe qui 

produirait des intérêts imposables” , Act.fisc. 2010, afl. 20, 1.  
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Bij lijfrenten die zijn aangelegd tegen afstand van onroerende goederen, blote eigendom of vruchtge-
bruik, wordt de waarde van het kapitaal bepaald zoals inzake registratierechten (art. 20 WIB92). 
Het hof van beroep te Brussel besliste dat, wanneer een fysieke persoon zijn cliënteel overdraagt aan 
een vennootschap tegen lijfrente, de waarde van de lijfrente op dat moment belast wordt als een stop-
zettingsmeerwaarde339

art. 17 § 1 4° en art. 20 WIB92 

. Dit neemt niet weg dat de lijfrente in de jaren die daarop volgen, kan worden 
belast op grond van artikel 17, § 1, 4° en 20 WIB92. Er wordt immers niet aangetoond dat de interes-
ten, begrepen in de lijfrente, in de belastbare stopzettingsmeerwaarde waren begrepen en dus al wer-
den belast.  

Lijfrenten of tijdelijke renten, niet aangelegd met prijsgave van kapitaal, zijn volledig belastbaar als 
roerend inkomen (art. 17 § 1 4° en art. 20 WIB92). Het Hof van Cassatie sprak zich uit over de toepas-
sing van deze bepaling340

Afdeling VI. 

. In casu had een boekhouder-bedrijfsrevisor zijn cliënteel overgedragen aan 
zijn vennootschap tegen betaling van een jaarlijkse rente. Het hof van beroep te Bergen had geoordeeld 
dat de overdracht van cliënteel niet als een afstand van een kapitaal kon worden beschouwd, zodat de 
rente niet belastbaar zou zijn overeenkomstig artikel 17, § 1, 4° WIB92. Met deze zienswijze is het Hof 
van Cassatie echter niet eens: een afstand van kapitaal moet niet noodzakelijk bestaan uit de afstand 
van een geldsom, maar kan ook bestaan in de vorm van afstand van andere in geld waardeerbare roe-
rende zaken. 

Inkomsten van {xe "Auteursrecht (RI)"}auteursrechten 

1066 

Berichten  – Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 
december 2008. 

– Circ. nr. Ci.RH.231/605.842 (AAFisc 21/2012), 21 mei 2012. 

Bibliografie – CORBET, J., Auteursrecht, in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 173 p. 
– VAN DAMME, K., Fiscale behandeling van inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en wettelijke 

licenties na de wet van 16 juli 2008, Vlaamse Uitgeversvereniging. 
– WELLENS, J., “Auteursrechten”, Module Personenbelasting, www.monKEY.be.  

– DEENE, J., “Originaliteit in het auteursrecht”, IRDI 2005, 223. 
– GOOSSENS, G.,  “Een nieuw fiscaal statuut voor auteursrechten: eindelijk op de goede weg?”, Fisc.Act. 

2008, afl. 25, 1-6. 
– X, “Auteursrechten: belastingvrij tot € 11 867”, Fisc.Act. 2008, afl. 27, 11.  
– VAN DYCK, J., “Auteursrechten: is de nieuwe regeling probleemloos?”, Fiscoloog 2008, afl. 1123, 1.  
– VAN DYCK, J., “Roerende voorheffing op auteursrechten: uitstel tot 1 januari 2009”, Fiscoloog 2008, afl. 

1135, 2. 
– VAN DYCK, J., “Kostenforfait: problemen met de communautaire 'en'?”, Fiscoloog 2008, afl. 1136, 1.  
– SCARNA, S., “Nouveau régime fiscal relatif aux droits d'auteur: la fin des controverses?”, C&FP 2008, afl. 

8, 306. 
– PUTZEYS, W., “Nieuwe wet op auteursrechten lost problemen (niet) op”, Juristenkrant 26 november 

2008, 2. 
– X, “Auteursrechten: bericht in het Belgisch Staatsblad”, Fisc.Act. 2008, afl. 44, 8. 
– SABLON, S. (ed.), “Fiscaal Jaaroverzicht”, Fisc.Koer. 2009, afl. 1-2-3, 14-25. 
– VAN DYCK, J., “Auteursrechten: ‘feitelijk’ uitstel inhouding RV tot volgend jaar”, Fiscoloog 2009, afl. 

1141, 1. 
– SPRINGAEL, B. en MASSON, L., “Wat verstaat de fiscus onder ‘auteursrechten’?”, Fiscoloog 2009, afl. 

1144, 2. 

                                                           
339Brussel 20 februari 2008, TFR, afl. 354, 70, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 08/0186. 
 
340Cass. 3 maart 2006, FJF, No. 2006/24. 
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– SPRINGAEL, B., “Auteursrechten: dringende noodzaak aan update uitvoeringsbesluit”, -Fiscoloog 2009, 
afl. 1146, 6. 

– VAN DYCK, J., “Inkomsten uit auteursrechten: aangifteformulier RV gepubliceerd”, Fiscoloog 2009, afl. 
1148, 1. 

– VAN DYCK, J., “Auteursrechten: wanneer vrijstelling inhouding RV?”, Fiscoloog 2009, afl. 1158, 6. 
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§ 1. ALGEMEEN 

1067 
art. 17 § 1 5° WIB92 
Kwalificeren sinds 1 januari 2008 als roerende inkomsten: de inkomsten verkregen uit de cessie of de 
concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties 
bedoeld in de wet van 27 december 2005 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in 
overeenkomstige bepalingen in het buitenlands recht (art. 17 § 1 5° WIB92)341

1068 

.  

Er is een redenering in twee fasen nodig om te bepalen of de inkomsten die aan een auteur of kunste-
naar worden toegekend in de nieuwe wet worden bedoeld: (i) Is het werk waarmee hij inkomsten kon 
behalen een auteursrechtelijk beschermd werk; en (ii) Vloeien deze inkomsten voort uit de cessie of 
concessie van zijn rechten op het werk? 342

Het regime is in de eerste plaats van toepassing op ‘inkomsten uit auteursrechten’. De auteursrechte-
lijke bescherming veronderstelt dat aan een aantal ‘algemene voorwaarden’ voldaan is. Een werk kan 
maar van auteursrechtelijke bescherming genieten als het ‘origineel’ is. Alleen ‘oorspronkelijke’ wer-

.  

                                                           
341Voor een commentaar: G. GOOSSENS, “ Een nieuw fiscaal statuut voor auteursrechten: eindelijk op de goede weg?” , Fisc.Act. 2008, afl. 25, 

1-6 en X, “ Auteursrechten: belastingvrij tot € 11 867” , Fisc.Act. 2007, afl. 27, 11. 
 
342Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65483. 
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ken worden beschermd343

Geviseerd worden de inkomsten die verband houden met ‘cessie of concessie’ van de rechten op het 
werk. Vertaald naar de terminologie van artikel 3 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteurs-
recht en de naburige rechten (hierna ‘auteurswet’) worden hiermee bedoeld inkomsten uit ‘vervreem-
ding’ en uit het verlenen van een ‘gewone of exclusieve licentie’ met betrekking tot auteursrechten en 
naburige rechten

. Om van auteursrechtelijke bescherming te kunnen genieten is verder ook 
vereist dat originele werk in een ‘concrete vorm’ is gegoten zodat het geschikt is voor openbaarma-
king.  

344

De wet bepaalt uitdrukkelijk dat ook de ‘wettelijke of verplichte licenties’ onder het toepassingsge-
bied van de nieuwe regeling vallen. Dergelijke licenties beogen aan de titularissen van auteursrechten 
of naburige rechten een billijke vergoeding te garanderen in die situaties waarin de wet hen verbiedt 
zich te verzetten tegen het gebruik van hun werken (over het algemeen omwille van het bestaan van 
een uitzondering op hun auteursrechten of naburige rechten)

.  

345. De bedragen die aldus worden toege-
kend vergoeden in de praktijk ook het niet toegelaten gebruik van de werken, waarover de titularissen 
in de praktijk geen controle kunnen uitoefenen. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan de thuiskopie, de 
reprografie, de digitale kopie, de openbare uitlening en de billijke vergoeding i.v.m. naburige rech-
ten346

De regeling is niet alleen van toepassing op auteursrechten in strikte zin, maar ook op de ‘{xe "Nabu-
rige rechten"}naburige rechten’. Een specifieke situatie stelt zich met betrekking tot ‘{xe "Software 
(auteursrecht)"}software’. Auteursrechten met betrekking tot software worden geregeld door een af-
zonderlijke wet, met name de wet van 30 juni 1994 betreffende de bescherming van computerpro-
gramma's (hierna ‘softwarewet’). De softwarewet bepaalt dat computerprogramma's auteursrechtelijk 
beschermd worden en gelijkgesteld worden met werken van letterkunde. De softwarewet en de au-
teurswet verhouden zich tegenover elkaar als een lex specialis tegenover een lex generalis. De au-
teurswet is met andere woorden van toepassing op de rechtspositie van de auteur van software, behou-
dens in zover de softwarewet in afwijkende regels voorziet

. 

347. Op grond hiervan moet men er o.i. van 
uitgaan dat de inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechtelijk beschermde software ook 
onder deze regeling vallen348

§ 2. GRENSBEDRAG 

.  

1069 

                                                           
343J. CORBET, Auteursrecht, in APR, Antwerpen, Story-Scientia, 1997, nr. 71; K. VAN DAMME, “Fiscale behandeling van inkomsten uit auteurs-

rechten, naburige rechten en wettelijke licenties na de wet van 16 juli 2008”, Vlaamse Uitgeversvereniging, 31. Volgens de rechtbank 
van koophandel te Luik zijn keukengerechten als zodanig niet auteursrechtelijk beschermd wegens het ontberen van de nodige origi-
naliteit (Kh. Luik 26 november 2009, besproken in J. VAN DYCK, “Zijn keukenrecepten ook auteursrechtelijk beschermd?”, Fiscoloog 
2010, afl. 1229, 1). 

 
344B. SPRINGAEL en L. MASSON, “ Wat verstaat de fiscus onder “ auteursrechten” ?” , Fiscoloog 2009, afl. 1144, 3.  
 
345B. SPRINGAEL en L. MASSON, “ Wat verstaat de fiscus onder “ auteursrechten” ?” , Fiscoloog 2009, afl. 1144, 2. 
 
346Parl.St. Senaat 2007-2008, nr. 4-119/3, 2; K. VAN DAMME, Fiscale behandeling van inkomsten uit auteursrechten, naburige rechten en 

wettelijke licenties na de wet van 16 juli 2008, Vlaamse Uitgeversvereniging, 3. 
 
347H. VANHEES, “ Art. 1-14 Wet Bescherming Computerprogramma’s” , in X, Handels- en economisch recht. Commentaar met overzicht van 

rechtspraak en rechtsleer, in Commentaren met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Mechelen, Kluwer, losbl., 217-218, nr. 4.  
 
348J. VAN DYCK, “ Sprekers: Rulingcommissie aanvaardt 50 % auteursrecht” , Fiscoloog 2012, afl. 1308, 2 en  J. VAN DYCK, “ Computerpro-

gramma’s: Rulingcommissie versus minister van Financiën” , Fiscoloog 2012, afl. 1309, 8-10. 
 



 72  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

De kwalificatie ten aanzien van inkomsten die in beroepsmatige omstandigheden verkregen zijn349, zal 
slechts gelden voor een eerste schrijf van 37 500,00 EUR (te indexeren)350

art. 90 1°, art. 17 § 1 5° en art. 37 lid 2 WIB92 

. Met de invoering van 
voormelde drempel zal de nieuwe wet de vroegere discussies over de juiste kwalificatie van 
auteursrechten niet volledig uit de wereld helpen. Wanneer de drempel overschreden wordt, kan er 
onder de nieuwe regels immers nog discussie ontstaan over een kwa-lificatie als beroepsinkomen ver-
sus roerend inkomen. Verwacht wordt dat deze situatie zich in de praktijk maar in een beperkt aantal 
gevallen zal voordoen. De belastbaarheid van inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten als 
beroepsinkomsten is dan enkel mogelijk op voorwaarde dat de rechten gebruikt worden voor het 
uitoefenen van een beroepswerkzaamheid.  

De kwalificatie als beroepsinkomen heeft tot gevolg dat de inkomsten – in de mate van de overschrij-
ding – niet belast worden tegen het vast tarief van 15 %, maar dat ze samengevoegd worden met de 
andere inkomsten die aan het progressief tarief worden belast. De fiscale druk kan dus oplopen tot 
50 %. De kwalificatie van inkomsten van auteursrechten en naburige rechten als ‘divers inkomen’ (art. 
90 1° WIB92) is o.i. niet langer mogelijk onder de nieuwe regeling, ook niet indien voormelde drem-
pel overschreden wordt. Dit volgt uit het feit dat inkomsten uit auteursrechten voortaan uitdrukkelijk 
als roerende inkomen worden aangemerkt (art. 17 § 1 5° WIB92) en dat de nieuwe wettelijke regeling 
enkel één alternatieve kwalificatie voorziet, met name als beroepsinkomen, in de mate dat de drempel 
overschreden wordt en dat de auteursrechten worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroeps-
werkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten (art. 37 lid 2 WIB92)351

§ 3. ROERENDE VOORHEFFING EN TARIEF 

.  

1070 
art. 261 lid 1 4° WIB92 

De bedoeling is dat de auteursrechten onderworpen worden aan de inhouding van roerende voorhef-
fing die voor inkomsten ontvangen tot en met 2011 ‘bevrijdend’ werkte. In de kamer werd hiertoe een 
amendement goedgekeurd dat preciseert wie de roerende voorheffing dient in te houden. Dat zijn de 
“rijksinwoners, binnenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen, inrichtingen en lichamen, 
alsook aan de rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen en aan de belasting van niet-
inwoners onderworpen belastingplichtigen die inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 5° WIB92 
verschuldigd zijn” (art. 261 lid 1 4° WIB92). Problematisch was het feit dat deze verplichting tot 
inhouding van de roerende voorheffing retroactief werd ingevoerd met ingang op 1 januari 2008. 
Commentatoren merkten terecht op dat de wetgever zich hiermee bezondigde aan dezelfde vergissing 
als met de retroactieve invoering van de liquidatieheffing door de wet van 24 december 2002352. Om 
problemen te vermijden werd in het ‘Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten’353

                                                           
349Met betrekking tot de implicaties van de nieuwe regeling op de sociale bijdragen voor zelfstandigen, zie: J. VAN DYCK, “ Auteursrechten: 

welke invloed op het betalen van sociale bijdragen?” , Fiscoloog 2010, afl. 1212, 1.  

 bepaald dat 

 
350Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 54 890,00 EUR, en voor aj. 2014: 56 450,00 EUR. 
 
351Zie ook Rb. Leuven 10 september 2010, besproken in J. VAN DYCK, “ Inkomsten van naburige rechten: roerend tot bewijs van het tegen-

deel” , Fiscoloog, afl. 1221, 3 (inkomsten van naburige rechten onder het regime van vóór de invoering van een specifieke regeling 
voor auteursrechten zijn belastbaar als roerend inkomen tot bewijs van het tegendeel). Deze rechtspraak kan onder de huidige rege-
ling nog relevant zijn in de gevallen waar het limietbedrag wordt overschreden. Voor een toepassing van de professionaliseringsregel 
van artikel 37 WIB92 onder de oude regels: Gent 8 februari 2011, Fisc.Act. 2011, afl. 29, 9-11. 

 
352J. VAN DYCK, “ Auteursrechten: is de nieuwe regeling probleemloos?” , Fiscoloog 2008, afl. 1123, 1. 
 
353Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65483. 
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schuldenaars die in 2008 geen roerende voorheffing hadden ingehouden, niet zouden worden gestraft. 
Tegelijk werd echter gevraagd om voor de bedragen die worden uitbetaald met ingang van 1 januari 
2009 stelselmatig roerende voorheffing in te houden. 

art. 313 WIB92 

Sinds de wet van 28 december 2011 werkt de roerende voorheffing echter niet meer bevrijdend voor 
wat roerende inkomsten (bv. auteursrechten) betreft betaald of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 
2012. Dit geldt ook voor de inkomstenjaren 2013 en volgende (art. 313 WIB92). Dit heeft tot gevolg 
dat op door rijksinwoners ontvangen auteursrechten gemeentelijke opcentiemen zijn verschuldigd. 

Inkomsten als bedoeld in artikel 17, § 1, 5° WIB92 worden altijd aan 15 % belast, voor zover ook het 
gedeelte dat het grensbedrag van (te indexeren) 37 500,00 EUR overschrijdt als roerende inkomen en 
niet als beroepsinkomen wordt belast. De overschrijding van het grensbedrag van 37 500,00 EUR leidt 
er echter toe dat het tarief in de roerende voorheffing verhoogt van 15 % naar 25 %, ongeacht of het 
inkomen dat het grensbedrag overschrijdt uiteindelijk als roerende inkomen dan wel als beroepsinko-
men wordt belast. 

§ 4. FORMALITEITEN 

1071 

Met het oog op de toepassing van de regeling werd door de administratie een, specifiek formulier 
“Aangifte in de roerende voorheffing. Roerende inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten” 
(formulier nr. {xe "Individuele fiche 273S"}273S) uitgevaardigd. Dit formulier moest door de schulde-
naars van auteursrechten worden ingediend ter verantwoording van de ingehouden en naar de Schatkist 
door te storten roerende voorheffing. Specifiek is dat op de aangifte ook een lijst met alle genieters van 
de betrokken inkomsten moet worden vermeld. Deze formaliteit gold enkel voor inkomsten toegekend 
sinds 1 januari 2009. Verondersteld kan worden dat deze maatregel ertoe strekt een adequate controle 
van de toepassing van de nieuwe wettelijke regeling mogelijk te maken en om eventueel oneigenlijk 
gebruik ervan op te sporen.  
Voor inkomsten toegekend in 2008 voorziet het ‘Bericht aan de schuldenaars’ het volgende: “De 
controlemaatregelen en de toestand van de verkrijgers van de inkomsten. Zoals hierboven aangegeven, 
is het jaar 2008 een bijzonder jaar en vereist het, zoals werd benadrukt tijdens de werkzaamheden ter 
voorbereiding op de wet, de uitvoering van bijzondere controlemaatregelen. Teneinde zich ervan te 
vergewissen dat geen misbruik van de bovengenoemde wet van 16 juli 2008 wordt gemaakt en ten-
einde dientengevolge de gelijke behandeling van de burgers in zake belastingheffing te waarborgen, 
zal men alle in 2008 toegekende inkomsten opnemen in een individuele {xe "Individuele fiche 281"}fi-
che 281 en een {xe "Samenvattende opgave 325"}samenvattende opgave 325 (die door de adminis-
tratie zullen worden aangepast en tijdig aan de betrokken inkomstenschuldenaars meegedeeld), waar-
door het meer bepaald mogelijk zal worden de inkomstenschuldenaar, de verkrijger van de inkomsten, 
het toegekende bedrag en het bedrag van de aangemerkte forfaitaire kosten te identificeren.” (eigen 
cursivering).  
Intussen heeft de administratie laten weten dat ze het indienen van {xe "Individuele fiche 281.45"}fi-
ches 281.45 (auteursrechten) niet langer als een verplichting beschouwt354

                                                                                                                                                                     
 

. Het bericht in het Belgisch 
Staatsblad van 9 december 2008 heeft bijgevolg alleen betrekking op de inkomsten van 2008. Voor 
inkomsten van 2009, 2010, enz. is er tot nader order geen wettelijke bepaling of ministeriële beslissing 

354X, “ Auteursrechten: fiches niet meer verplicht” , Fisc.Act. 2011, afl. 22, 10. 
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die het indienen van fiches en samenvattende opgaven voor auteursrechten verplicht maakt, al staat 
het iedereen vrij om alsnog fiches in te dienen. Dit doet geen afbreuk aan de verplichting om fiches 
273 S op te maken n.a.v. de ingehouden roerende voorheffing. 

§ 5. VRIJGESTELD VAN RV 

1072 

Tijdens de parlementaire voorbereiding werd een vrijstelling van roerende voorheffing in het vooruit-
zicht gesteld voor auteursrechten die betaald worden aan binnenlandse vennootschappen, aan beheers-
vennootschappen van rechten (om een dubbele belastingheffing (zowel bij uitbetaling aan de beheers-
vennootschap als bij de uitbetaling door deze laatste aan de auteur) te vermijden) en aan belasting-
plichtigen, inwoners of niet inwoners die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting355

De staatssecretaris heeft laten weten in welke gevallen geen roerende voorheffing moet worden inge-
houden op auteursrechten

. De 
uitvoeringsbesluiten die hieraan uitvoering moeten geven, zijn er niet gekomen. 

356

– inkomsten toegekend of toegewezen aan Belgische vennootschappen; 
:  

– inkomsten toegekend of toegewezen aan ‘beheersvennootschappen van rechten’ (vereist wordt dat 
het gaat om een “erkende beheersvennootschap bedoeld in artikel 65 en volgende van de Auteurs-
wet van 30 juni 1994”); 

– inkomsten toegekend of toegewezen aan internationale of supranationale instellingen als vermeld 
in artikel 105, 2°, c) KB/WIB92; en 

– inkomsten toegekend of toegewezen aan in artikel 105, 6°, a) KB/WIB92 vermelde vennootschap-
pen van een lidstaat, andere dan binnenlandse vennootschappen, op voorwaarde dat de schuldenaar 
en de gerechtigde verbonden vennootschappen zijn in de zin van artikel 105, 6°, b) KB/WIB92. 

In het aangifteformulier 273 S wordt niettemin naar deze vrijstellingen verwezen met als formele bron 
de mededeling van de staatssecretaris op 22 april 2009357

§ 6. KOSTENAFTREK 

. Hieraan wordt de volgende mededeling 
toegevoegd: “Aan desbetreffende aangifte moet een document worden toegevoegd waarin een over-
zicht wordt gegeven van de elementen die zijn opgenomen in de identificatie-attesten die door de 
hiervoor vermelde verkrijgers werden afgeleverd met het oog op de verzaking aan de inning van de 
RV (volledige gegevens van de verkrijgers en het bedrag van de inkomsten dat aan elk van hen werd 
toegekend)”. 

1073 
art. 22 WIB92 

De kostenaftrek voor inkomsten uit roerende goederen is in de regel beperkt. In principe wordt enkel 
de aftrek van “{xe "Innings- en bewaringskosten"}innings- en bewaringskosten en andere soortgelijke 

                                                           
355Parl.St. Kamer, 52-1188/0022; Senaat 4-119/003, 5. 
 
356Integraal Verslag 22 april 2009, nr. 52 COM 531, 26; zie ook VR. nr. 2 WOUTERS 7 maart 2013, Vr. & Antw. Kamer 2012-2013, nr. 53-130, 

484. 
 
357Mond.Vr. nr. 12716 VAN BESIEN 22 april 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 531, 23-24. 
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kosten” toegestaan, op voorwaarde dat de roerende inkomsten niet aan een afzonderlijk en vast tarief, 
maar aan het progressief tarief worden belast (art. 22 § 1 WIB92)358. De aftrek van interest op schul-
den aangegaan om roerende inkomsten te behalen of te behouden wordt uitdrukkelijk uitgesloten 
(art. 22 § 2 WIB92). Een ruimere aftrekmogelijkheid wordt wel voorzien voor de “inkomsten van 
verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten” (art. 22 § 3 
WIB). Binnen deze categorie van roerende inkomsten kunnen “alle kosten die zijn gedragen om die 
inkomsten te verkrijgen of te behouden” worden afgetrokken, uitgezonderd de kosten bedoeld in 
artikel 22, § 2 WIB92 (interesten op schulden aangegaan om de inkomsten te behalen of te behouden). 
Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden de kosten forfaitair geraamd volgens percentages 
bepaald bij KB. Er was onduidelijkheid over de vraag in welke mate de ruimere aftrekmogelijkheid 
voorzien door artikel 22, § 3 WIB92 van toepassing is op de nieuwe inkomstencategorie, zoals deze 
omschreven wordt in het nieuwe artikel 17, § 1, 5° WIB92359. Op grond van (voornamelijk) de Frans-
talige versie van de wettekst werd afgeleid dat de kostenaftrek op alle ‘auteursrechten’ slaat waarop de 
nieuwe regeling van toepassing is (zowel ‘cessie’ als ‘concessie’ van auteursrechten). De rechtsleer 
ging ervan uit dat de kostenaftrek (art. 22 § 3 WIB92) enkel van toepassing is op inkomsten uit au-
teursrechten, maar niet op inkomsten uit de cessie of concessie van ‘naburige rechten’360. In het ‘Be-
richt aan de schuldenaars’ heeft de minister van Financiën deze discussie inmiddels beslecht door te 
stellen dat de kostenaftrek mogelijk is voor alle in artikel 17, § 1, 5° WIB92 bedoelde inkomsten361

art. 3  
KB/WIB92 

. 

De wet voorziet een bijzonder ‘{xe "Degressief kostenforfait (auteursrechten)"}degressief kostenfor-
fait’ waarop de belastingplichtige zich kan beroepen bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens. De wet 
bepaalt de kostenaftrek op de bruto ontvangen inkomsten aan de hand van een vast percentage, onge-
acht kosten die de genieter in werkelijkheid heeft moeten dragen om zijn inkomsten te behalen. Een 
kostenaftrek van 50 % wordt toegestaan op de eerste schijf van 10 000, EUR362 en van 25 % op de 
volgende schijf tot 20 000,00 EUR363

                                                           
358Roerende inkomsten worden niet aan het afzonderlijke, vast tarief belast wanneer de aldus berekende belasting, vermeerderd met de 

belasting betreffende de andere inkomsten, meer bedraagt dan die welke voortvloeit uit de toepassing van het geglobaliseerde tarief 
op alle inkomsten.  

. Het maximum kostenforfait bedraagt 11 290,00 EUR voor aj. 
2014. 

 
359J. VAN DYCK, “ Kostenforfait: problemen met de communautaire ‘en’?” , Fiscoloog 2008, afl. 1136, 1. 
 
360J. VAN DYCK, “ Kostenforfait: problemen met de communautaire ‘en’?” , Fiscoloog 2008, afl. 1136, 3. 
 
361Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65484: “ 3. Het 

aanmerken van de forfaitaire kosten 
 Overeenkomstig artikel 22, § 3, WIB92 wordt onder het netto-inkomen uit de roerende goederen en voortaan ook uit de cessie of de 

concessie van de auteursrechten bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, nieuw, van dit Wetboek verstaan: “ het brutobedrag verminderd met 
de kosten die zijn gedragen om die inkomsten te verkrijgen of te behouden; bij gebrek aan bew ijskrachtige gegevens worden die 
kosten forfaitair geraamd volgens percentages die de Koning bepaalt.”  

 De voormelde wet van 16 juli 2008 heeft eveneens zelf de forfaitaire kosten bepaald die van toepassing zijn op de inkomsten 
verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rechten, alsook van de wettelijke of verplichte licenties, be-
doeld in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het bui-
tenlands recht. 

 Voor alle roerende inkomsten die voortaan in het nieuwe artikel 17, § 1, 5°, WIB92, worden bedoeld, zijn, bij gebrek aan bewijskrach-
tige gegevens over de reële kosten, twee schijven van forfaitaire kosten ingevoerd. De eerste schijf van forfaitaire kosten is vastge-
steld op 50 % van de verkregen bruto-inkomsten tot een bedrag van 10.000 euro (bedrag vóór indexering) en de tweede schijf op 
25 % van de verkregen bruto-inkomsten van 10.000 tot 20.000 euro (bedragen vóór indexering). Boven 20.000 euro is geen forfaitai-
re kost in aftrek gebracht.”  

 
362In de veronderstelling dat de bedragen van het kostenforfait moeten worden geïndexeerd, bedraagt de grens voor aj. 2013: 14 640,00 EUR, 

en voor aj. 2014: 15 050,00 EUR. 
 
363In de veronderstelling dat de bedragen van het kostenforfait moeten worden geïndexeerd, bedraagt de grens voor aj. 2013: 29 280,00 EUR, 

en voor aj. 2014: 30 110,00 EUR. 
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De forfaitaire regeling, vervat in artikel 3 KB/WIB92, werd bij wet ingevoerd en niet bij KB. Dit heeft 
tot gevolg dat er discussie gerezen is over de vraag of de bedragen van het kostenforfait al dan niet 
moeten worden geïndexeerd364. In het ‘Bericht aan de schuldenaars’ werd door de minister van Finan-
ciën bevestigd dat indexatie mogelijk is365. Dit werd herbevestigd in de ‘voetnoten’ op het aangifte-
formulier 273S366. Voor de toepassing van de roerende voorheffing lijkt de minister van Financiën 
ervan uit te gaan dat alleen het kostenforfait (en niet de werkelijke kost) kan worden afgetrokken367. 
Merkwaardig is echter dat dit in strijd lijkt te zijn met het nieuwe aangifteformulier368

art. 4 2° b) 
en c)  

KB/WIB92 

. 

De minister van Financiën369 en de administratie370 zijn van oordeel dat boven de schijf van 20 000,00 
EUR in principe geen forfaitaire kost aftrek kan worden ingebracht371

In bepaalde gevallen geldt echter een specifiek, hoger kostenforfait (art. 4 2° b) en c) KB/WIB
.  

372

De toepassing van het kostenforfait als één belastingplichtige inkomsten uit auteursrechten geniet van 
verschillende debiteurs kan problematisch zijn. De minister van Financiën stelt in het ‘Bericht aan de 
schuldenaars’ dat de roerende voorheffing alleen bevrijdend kan werken als het forfait juist werd toege-
past

: 
“Het in artikel 3 vermelde forfait wordt gebracht op: (…) 3° 85 % wanneer het gaat om: (…) b) con-
cessie van het recht handelsgrammofoonplaten te persen; c) concessie van het recht om bioscoopfilms 
en gelijksoortige audiovisuele werken te distribueren of te vertonen en concessie van het recht om 
radio- en televisieprogramma’s uit te zenden of gelijktijdig en onverkort door te geven”).  

373

                                                           
364J. VAN DYCK, “ Roerende voorheffing op auteursrechten: uitstel tot 1 januari 2009” , Fiscoloog 2008, afl. 1135, 2. 

: “artikel 313, WIB92, voorziet weliswaar voor de natuurlijke personen de mogelijkheid om be-
paalde roerende inkomsten waarvoor de RV werd voldaan niet aan te geven. De desbetreffende aangif-
tevrijstelling betreft echter alleszins niet de inkomsten waarvoor de inning van de voorheffing werd 
verzaakt of waarop geen enkele of onvoldoende voorheffing werd ingehouden” (eigen cursivering). In de 
optiek van de minister van Financiën moeten de inkomsten in geval van ‘dubbel’ gebruik van de kosten-
aftrek door de genieter worden opgenomen in de personenbelasting. Dit standpunt heeft dan tot gevolg 
dat gemeentelijke opcentiemen verschuldigd worden, met een hogere globale fiscale druk tot gevolg. 

 
365Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65484: “ De bedra-

gen die in het KB/WIB92 voorkomen, worden doorgaans niet geïndexeerd. Toch bepaalt artikel 178 WIB92, dat de bedragen die in 
Titel II van dit Wetboek (bepalingen van toepassing op de personenbelasting) en in de desbetreffende bijzondere wetsbepalingen 
zijn uitgedrukt in euro, met betrekking tot de inkomstengrenzen en -schijven, vrijstellingen, verminderingen, aftrekken of begrenzin-
gen ervan, jaarlijks en gelijktijdig worden aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk. De bovenvermelde 
grensbedragen van 10 000,00 en 20 0001,00 worden vermeld in de bijzondere wetsbepalingen en worden bijgevolg eveneens geïn-
dexeerd. Dit is trouwens volstrekt logisch.”  

 
366J. VAN DYCK, “ Inkomsten uit auteursrechten: aangifteformulier RV gepubliceerd” , Fiscoloog 2009, afl. 1148, 1. 
 
367Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65488: “ De inkom-

sten uit auteursrechten die aan de RV onderworpen zijn, zijn dit voor hun toegekende of betaalbaar gestelde bedrag, verminderd met 
de forfaitaire kosten zoals hierboven toegelicht.”  (eigen cursivering). 

 
368Zie onder meer voetnoot 4 van het formulier 273S: “ Het belastbaar bedrag stemt in principe overeen met het verschil tussen het brutobe-

drag van de inkomsten en de aftrekbare kosten (werkelijke of forfaitaire); (…).”  
 
369Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65484: “ Boven 

20.000 euro is geen forfaitaire kost in aftrek gebracht” .  
 
370Dit blijkt uit voetnoot 4 van het formulier 273S: “ Boven 20 000,00 (te indexeren) kunnen geen forfaitaire kosten worden afgetrokken.”  
 
371Voor kritiek op dit standpunt, zie B. SPRINGAEL, “ Auteursrechten: dringende noodzaak aan update uitvoeringsbesluit” , Fiscoloog 2009, afl. 

1146, 6, die stelt dat boven de drempel van 20 000,00 EUR een forfaitaire aftrek van 15 % mogelijk is.  
 
372Lex specialis generali derogat.  
 
373Bericht aan de schuldenaars van auteursrechten en naburige rechten in de loop van het jaar 2008, BS 9 december 2008, 65488. 
 



nr.   77 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

Volledigheidshalve kan worden vermeld dat in de literatuur werd opgemerkt dat er misschien argu-
menten voor te vinden zijn om te stellen dat de roerende voorheffing voor auteursrechten op grond 
van artikel 313 WIB92 bevrijdend werkt, ook al werd er door ‘dubbel’ gebruik van het degressief 
kostenforfait te weinig roerende voorheffing ingehouden374

§ 7. KWALIFICATIE ALS AUTEURSRECHTEN VS. KWALIFICATIE ALS BEZOLDIGINGEN OF WINSTEN 

. 

1. Principes 

1073,50 

In een bericht in het Staatsblad stelt de minister van Financiën “dat er op basis van de nieuwe wet 
geen sprake kan van zijn om inkomsten die vandaag uit bezoldigingen of winsten uit vrije beroepen 
bestaan, morgen in auteursrechten om te zetten”375. Die stelling impliceert niet dat inkomsten die vóór 
de inwerkingtreding van de nieuwe wet als beroepsinkomsten werden belast, ipso iure niet in aanmer-
king komen om onder de nieuwe wet als roerende inkomsten te worden belast376

Men moet het dus zo zien dat de minister alleen duidelijk heeft willen maken dat de wet niet mag 
worden misbruikt om vergoedingen voor de professionele prestaties van een werknemer of zelfstandi-
ge – andere dan de cessie of concessie van auteursrechten – onder de nieuwe regeling te laten vallen. 
Dit blijkt o.i. onder meer uit het voorbeeld dat onmiddellijk aansluitend in het bericht staat: de werk-
nemer die door zijn werkgever (bv. een uitgever) wordt betaald om teksten op te stellen, krijgt een 
bezoldiging. Als deze tekst wordt gepubliceerd en de publicatie recht geeft op auteursrechten, zijn 
enkel de laatstgenoemde rechten auteursrechten. Er is geen wijziging mogelijk wat de bezoldiging van 
de verkrijger betreft. De door deze werknemer geïnde bezoldiging wordt “geherkwalificeerd” noch 
“herkwalificeerbaar” als auteursrecht”

. Als het effectief gaat 
om inkomsten m.b.t. de cessie of concessie van auteursrechten of naburige rechten, moeten inkomsten 
de nieuwe regeling kunnen genieten, ook indien ze onder de oude regeling als beroepsinkomsten wer-
den belast op grond van het (scharnier-)artikel 37 WIB92. Er anders over oordelen zou er op neerko-
men dat een nieuwe wet niet kan worden toegepast alleen maar omdat het regime vóór de nieuwe wet 
verschillend was. Dat zou een totaal onlogische veronderstelling zijn. 

377

Blijkens het antwoord van de minister op een parlementaire vraag zijn zowel de bewoordingen van de 
overeenkomst als de feitelijke elementen belangrijk om te weten of inkomsten de nieuwe regeling 
kunnen genieten

. 

378

                                                           
374S. SCARNA, “ Nouveau régime fiscal relatif aux droits d'auteur: la fin des controverses?” , C&FP 2008, afl. 8, 306; J. VAN DYCK, “ Auteurs-

rechten: is de nieuwe regeling probleemloos?” , Fiscoloog 2008, afl. 1123, 2. 

. De toepassing van de nieuwe regeling moet dus geval per geval worden beoor-
deeld. 

 
375BS 9 december 2008, 65483. 
 
376Zie ook K. SPAGNOLI, “ Nieuwe fiches 281.45 - Geen RV op auteursrechten aan vennootschappen” , Fisc.Act. 2009, afl. 19, 5. 
 
377Zie ook Mond.Vr. nr. 15306 HAMAL 28 oktober 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 687, 5-6. 
 
378Mond.Vr. nr. 10534 GILKINET 4 maart 2009, Kamercomm.Fin., Criv 52 COM 482, 20, besproken in Fisc.Act. 2009, afl. 19, 5. 
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2. Rulingpraktijk inzake de nieuwe fiscale regeling voor auteursrechten 

1073,75 

Ondertussen zijn een aantal voorafgaande beslissingen beschikbaar m.b.t. situaties waarin zelfstandi-
gen een vergoeding ontvangen voor de cessie of concessie van auteursrechten. 

Als een zelfstandige vergoedingen ontvangt die niet uitsluitend betrekking hebben op de cessie (of 
concessie) van auteursrechten maar ook op materiële prestaties, moet volgens de dienst voorafgaande 
beslissingen bij overeenkomst een opdeling worden gemaakt tussen de vergoedingen die betrekking 
hebben op die twee componenten. Bij gebrek aan zo’n opdeling gaat de dienst ervan uit dat de cessie 
(of concessie) van auteursrechten gratis gebeurt en dat de vergoedingen uitsluitend op de materiële 
prestaties betrekking hebben379

Enkele specifieke toepassingsgevallen: Een freelance fotograaf, wiens klanten bestaat uit uitgevers en bedrijven maakt foto's 
ofwel in opdracht van een klant, ofwel op eigen initiatief. Vervolgens verkoopt hij het recht om die foto's te publiceren en 
ontvangt een forfaitaire vergoeding voor de foto's die effectief worden gepubliceerd. 

. Strikt genomen voegt de dienst voorafgaande beslissingen met de 
vereiste van contractueel bepaalde ventilatie een voorwaarde toe aan de wet. Dat de dienst die voor-
waarde stelt om een positieve ruling af te leveren, mag niet tot gevolg hebben dat het bestaan van een 
contractueel vastgelegde ventilatie door de fiscus en/of de hoven en rechtbanken als noodzakelijke 
voorwaarde wordt gesteld om de nieuwe fiscale regeling toe te passen op belastingplichtigen die geen 
rulingaanvraag hebben ingediend. 

De dienst oordeelt dat in geval van overdracht voor eenmalige publicatie van de publicatierechten van foto's/reportages die zijn 
gemaakt in opdracht van een klant, “x %” van de voor die overdracht ontvangen vergoeding als een beroepsinkomen en de rest 
(100 – x %) als een roerend inkomen aangemerkt. In geval van overdracht voor uitgebreidere publicatie van de publicatierech-
ten van foto's/reportages die zijn gemaakt in opdracht van een klant, wordt de meerprijs die bovenop de vergoeding voor een-
malige publicatie moet worden betaald, volledig als een roerend inkomen aangemerkt. De dienst geeft niet vrij hoe de vergoe-
ding voor de materiële prestaties (“x”) werd gewaardeerd. In geval van overdracht voor eenmalige of uitgebreidere publicatie 
van de publicatierechten van foto's/reportages “uit stock” daarentegen, wordt de volledige vergoeding als een roerend inkomen 
aangemerkt380

Een docent schrijft handboeken en cursussen en laat publiceren en exploiteren door zijn eigen vennootschap

. 
381

1073,80 

. De vennoot-
schap betaalt hem een vergoeding, uitgedrukt als een percentage van de omzet gerealiseerd met die boeken en cursussen. Een 
auteurscontract bepaalt dat de auteur het volledige auteursrecht bezit op de teksten en dat hij aan de uitgever het exploitatierecht 
geeft om de boeken en cursussen te publiceren in om het even welke vorm. Daarnaast ontvangt de docent ook een vergoeding 
voor zijn prestaties als zaakvoerder en als docent. De dienst bevestigt dat de vergoeding als auteur als een roerend inkomen 
belastbaar is.  

De dienst voorafgaande beslissingen besliste dat vergoedingen voor morele schade die een auteur lijdt, 
niet binnen het toepassingsgebied van de bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten vallen, en 
evenmin als beroepsinkomen worden belast. Hieraan wordt door de dienst echter de voorwaarde ge-
koppeld dat de morele schadevergoeding haar oorsprong vindt in een rechterlijke beslissing382

                                                           
379Voorafg.Besliss. nr. 900.053, 10 november 2009 (persfotografe) en Voorafg.Besliss. nr. 900.052, 10 november 2009, (zelfstandig journalist), 

beiden besproken in C. COUDRON, “ Auteursrechten - Contract met opdeling vergoeding is vaak noodzakelijk” , Fisc.Act. 2010, 
afl. 11, 1-6 en B. SPRINGAEL, “ Inkomsten uit auteursrechten: het langverwachte oordeel van de DVB” , Fiscoloog 2010, afl. 1194, 1. 

. 

 
380Voorafg.Besliss. nr. 900.413, 1 december 2009, besproken in C. COUDRON, “ Auteursrechten - Contract met opdeling vergoeding is vaak 

noodzakelijk” , Fisc.Act. 2010, afl. 11, 1-6 en J. VAN DYCK , “ Vergoeding freelance fotograaf: kan soms 100 % auteursrecht zijn” , 
Fiscoloog 2010, afl. 1196, 10 

 
381Voorafg.Besliss. nr. 900.415, 22 december 2009, besproken in J. VAN DYCK, “ Ook ‘auteursrechten’ voor bedrijfsleider professionele 

vennootschap” , Fiscoloog 2010, afl. 1199, 7.  
 
382Voorafg.Besliss. nr. 2010.094, 4 mei 2010. Voor een kritische bespreking: B. SPRINGAEL, “ Morele schadevergoeding aan auteur: wanneer 

belastingvrij?” , Fiscoloog 2010, afl. 1218, 3. 
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De dienst voorafgaande beslissingen besliste ook dat vergoedingen uitbetaald aan sprekers voor het 
geven van een seminarie onder bepaalde voorwaarden ten dele als een tegenprestatie voor de cessie of 
concessie van auteursrechten kan gelden383

1074 

. 

In rulings wordt aangegeven – onder verwijzing naar rechtspraak – dat de drempel voor auteursrechte-
lijke bescherming laag is. De dienst verwijst hiervoor naar rechtspraak van het Hof van Cassatie384, 
waaruit volgens de dienst blijkt dat de artistieke waarde van de foto geen noodzakelijke vereiste is 
voor auteursrechtelijke bescherming. De beslissing verwijst ook naar een arrest van het hof van be-
roep van Brussel waarin geoordeeld werd dat het banale karakter van het onderwerp niet in aanmer-
king mag worden genomen bij de beoordeling van de originaliteit385

3. De regeling voor auteursrechten in de praktijk 

. 

1080 

Niets belet dat de nieuwe regeling inzake auteursrechten wordt toegepast op iemand die in dienstver-
band prestaties verricht, (i) als hij in het kader van zijn arbeidsprestaties iets creëert dat auteursrech-
telijk beschermd wordt en (ii) als de inkomsten verband houden met een contractueel overeengeko-
men cessie of concessie van auteursrechten386

Een werknemer is in de eerste plaats met zijn werkgever overeengekomen om tegen loon onder gezag 
van de werkgever arbeid te verrichten (art. 2 en 3 wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkom-
sten). De prestaties van de werknemer/auteur vertonen een dualiteit: arbeidsprestaties (loon) en cessie 
of concessie van auteursrechten. De totale vergoeding die de werknemer ontvangt, moet dus worden 
opgedeeld tussen de component ‘loon’ en de component ‘auteursvergoeding’. Alvorens de fiscale 
regeling voor auteursrechten te kunnen toepassen, moet daarom een ‘waarderingsvraag’ worden be-
antwoord. Bij gebrek aan wettelijk vastgelegde waarderingsregels moeten de partijen – minstens van-
uit pragmatisch oogpunt – bij overeenkomst een opdeling bepalen als ze de regeling met succes willen 
toepassen. 

 (art. 3 § 3 auteurswet). 

Met betrekking tot het uitbetalen van auteursrechtvergoedingen bepaalt een circulaire dat “indien is 
aangetoond dat men zich bevindt in het geval van een overeenkomst die een clausule bevat met be-
trekking tot de cessie of de concessie van auteursrechten of naburige rechten, en indien daarvoor uit-
drukkelijk een specifieke vergoeding is voorzien, die verschillend is van de bezoldiging als werkne-
mer (hetgeen betekent dat de auteursrechten of naburige rechten niet gratis zijn overgedragen), deze 
vergoeding op het principiële vlak belastbaar op basis van artikel 17, § 1, 5°, WIB92 is”387

                                                           
383Voorafg.Besliss. nr. 2012.102, 24 april 2012. Voor een bespreking: J. VAN DYCK, “ Sprekers: rulingcommissie aanvaardt 50 % auteursrecht” , 

Fiscoloog 2012, afl. 1308, 1-3. Voor een bespreking van beslissingen van de dienst voorafgaande beslissingen inzake gerechtsdeur-
waarders en architecten, zie: X, “ Waar liggen de grenzen van de laag belaste auteursrechten?” , Fiscoloog 2013, afl. 1342, 5. 

. 

 
384Cass. 11 maart 2005, AM 2005, afl. 5, 396, Juristenkrant 2005, afl. 109, 12, IRDI 2005, afl. 3, 238; “ om bescherming van de auteurswet van 

30 juni 1994 te genieten, het nodig maar voldoende is dat bewezen wordt dat het werk de uitdrukking is van de intellectuele inspan-
ning van de maker, wat onontbeerlijk is om aan het werk het vereiste individuele karakter te geven waardoor een schepping ont-
staat” . 

 
385Brussel 13 april 1995, Pas. 1995, II, 17. 
 
386A. RAYET en Cl. KATZ, “ Les droits d'auteur et les droits voisins dans l'article 17 du CIR1992” , RGCF 2009, afl. 5, 384-389; voor de auteurs-

rechtelijke bescherming van creaties door werknemers: F. GOTZEN en M.C. JANSSENS, Wegwijs in het intellectueel eigendoms-
recht, Brugge, Vanden Broele, 2008, 270 e.v. 

 
387Circ. nr. Ci.RH.231/605.842 (AAFisc 21/2012), 21 mei 2012. Voor een bespreking: J. VAN DYCK, “ Ook werknemers kunnen fiscaal gunstige 

auteursrechten genieten” , Fiscoloog 2012, afl. 1298, 4-5. 
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Bij zelfstandige dienstverstrekkers is die dualiteit van prestaties niet noodzakelijk aanwezig. In dat 
verband zijn eerst en vooral de bewoordingen van de overeenkomst maar ook de feitelijke omstandig-
heden belangrijk. 
Een auteur die teksten, foto’s enz. ‘op voorraad’ heeft of ze op eigen initiatief aanmaakt, en daarmee 
naar een uitgever stapt, draagt in principe enkel en alleen auteursrechten over en ontvangt geen ver-
goeding voor materiële prestaties. Zijn vergoeding zal dus volledig een roerend inkomen zijn.  
In het geval van een auteur die ermee belast wordt door zijn opdrachtgever om iets te -creëren, zullen 
de formulering van het contract en eventueel de feitelijke omstandigheden van belang zijn voor de 
kwalificatie van de vergoeding o.m. de wijze waarop de vergoeding is bepaald kan indicatief zijn.  

Als de vergoeding zowel betrekking heeft op de materiële prestaties als op een cessie of concessie van 
auteursrechten (of naburige rechten), bevindt de zelfstandige zich in een vergelijkbare situatie als de 
‘werknemer/auteur’, en stelt zich de waarderingsvraag m.b.t. het gedeelte van de vergoeding dat op de 
cessie van auteursrechten betrekking heeft. Minstens vanuit praktische overwegingen is het dan aan-
gewezen om bij overeenkomst een opdeling te maken tussen de component van de vergoeding die 
betrekking heeft op de cessie (of concessie) van auteursrechten enerzijds en de materiële prestaties 
anderzijds, als men zijn kansen wil maximaliseren om de nieuwe fiscale regeling voor auteursrechten 
met succes toe te passen. 

Hoofdstuk III 

{xe "Beroepsinkomen"}Beroepsinkomen 

Afdeling I. 
Belastbare inkomsten 

§ 1. ALGEMEENHEDEN 

1. Bepaling 

1092 
art. 23 § 1 WIB92 

Beroepsinkomsten zijn inkomsten die rechtstreeks of onrechtstreeks voortkomen uit werkzaamheden 
van alle aard. 

De belastbare beroepsinkomsten zijn alle definitieve nettoverrijkingen die door of in het kader van 
gelijk welke beroepswerkzaamheid zijn ontstaan. Deze omschrijving is niet volledig waterdicht. Ze 
kan gebruikt worden als middel om de algemene principes van de belastbaarheid van de beroepsin-
komsten te omschrijven: 
– het moet gaan om een werkzaamheid die voldoende intensief is om als beroepsmatig te worden 

beschouwd; 
– belastbaar zijn niet alleen de inkomsten die rechtstreeks door de beroepswerkzaamheid zijn ver-

oorzaakt, maar ook degene die in het kader van die werkzaamheid ontstaan zijn; 
– er is maar een belastbaar inkomen als er een verrijking is: die verrijking kan echter op verschillen-

de momenten plaatsvinden naargelang van de categorie van het inkomen; 
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– enkel het netto-inkomen is belastbaar. 
Vanzelfsprekend geldt deze omschrijving slechts in de mate dat de wet er niet van afwijkt. Zo zijn de 
beroepsinkomsten van werknemers, bedrijfsleiders en vrije beroepen gelijk aan het verschil tussen 
ontvangsten en uitgaven. 

2. Indeling 

1093 
De beroepsinkomsten worden verdeeld in vijf categorieën: 
1. winst; 
2. baten; 
3. winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid; 
4. bezoldigingen; 
5. pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen. 
Voor elke categorie zijn speciale regels voorzien. 

§ 2. NETTO-INKOMEN 

1. Bepaling 

1094 
art. 23 § 2 WIB92 
Onder het ‘{xe "Nettobedrag beroepsinkomsten"}nettobedrag van beroepsinkomsten’ wordt het totale 
bedrag van die inkomsten verstaan, met uitsluiting van de vrijgestelde inkomsten, en na uitvoering van 
volgende bewerkingen: 
– het brutobedrag van de inkomsten van iedere beroepswerkzaamheid wordt verminderd met de 

beroepskosten die op die inkomsten betrekking hebben; 
– beroepsverliezen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn geleden uit hoofde van enige beroepswerk-

zaamheid, worden afgetrokken van de inkomsten van andere beroepswerkzaamheden; 
– van de beroepsinkomsten worden de beroepsverliezen van vorige belastbare tijdperken afgetrok-

ken (art. 23 § 2 WIB92). 

art. 6-11  
KB/WIB92 
De Koning bepaalt de wijze waarop en de volgorde waarin de vrijstellingen en aftrekken worden aange-
rekend (art. 6 tot 11 KB/WIB92). Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de aanrekening van Belgische 
verliezen op bij verdrag vrijgestelde inkomsten (art. 8 KB/WIB92) een niet te rechtvaardigen belemme-
ring vormt van het vrij verkeer van werknemers388

2. {xe "Beroepskarakter inkomsten"}Beroepskarakter van de belastbare inkomsten 

. 

1095 

Rechtspraak – Cass. 30 september 1958, Bull.Bel. 1958, 489. 

                                                           
388HvJ 12 september 2002, zaak C-431/01, Mertens/Belgische Staat, Fiscoloog 2003, afl. 880, 10. 
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– Cass. 26 januari 1960, Bull.Bel. 1960, 594. 
– Cass. 25 april 1961, Bull.Bel. 1961, 1439. 
– Cass. 7 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 722, 3. 

Bibliografie – DRION DU CHAPOIS, E., “Occupation lucrative et gestion du patrimoine privé”, Journ.prat.dr.fisc.fin. 
1961, 5. 

– LAUWERS, P., “Het begrip beroepswerkzaamheid in de inkomstenbelastingen”, TFR 1992, afl. 109, 95-
122. 

– ROSOUX, R., “Location d’un fonds de commerce ou de clientèle/patientèle: revenus mobiliers ou profes-
sionnels?”, LFB 2012, afl. 152, 7. 

– TAGHON, C., “De taxatie van inkomsten uit nevenactiviteiten”, NFM 2000, afl. 1, 6. 

1096 
Beroepsinkomsten vereisen het bestaan van een ‘beroepsactiviteit’. Een beroepsactiviteit houdt een 
geheel van verrichtingen in die zich vaak genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een 
voortdurende en gewone bedrijvigheid op te leveren389

Volgende criteria kunnen determinerend zijn om te besluiten tot de kwalificatie als beroeps-inkomen: 

. Indien er sprake is van alleenstaande verrich-
tingen die niet plaatsvinden in het kader van een dergelijke beroepswerkzaamheid, moet er worden 
nagegaan of zij niet belastbaar zijn op grond van een andere wettelijke bepaling. Zo is de afbakening 
van het onderscheid tussen beroepsinkomsten en diverse inkomsten uiterst moeilijk (zie randnrs. 1293 
e.v.). 

– financiering van de activiteit met belangrijke kredieten; 
– toekenning van krediet ter bevordering van de activiteit; 
– aanwenden van hulpmiddelen zoals publiciteit, tussenpersonen, adviseurs390

– inzet van specifieke bedrijfsmiddelen; 
; 

– activiteit ligt in het verlengde van of houdt verband met de beroepsactiviteit391

– activiteit vereist een constante intellectuele bedrijvigheid en kennis van de sector; 
; 

– onderlinge verbondenheid van de diverse verrichtingen; 
– aantal en frequentie van de verrichtingen en de vergoedingen; 
– de bewuste keuze van de belastingplichtige om mee te werken aan praktijkgerichte publicaties die 

op ruime schaal worden verspreid392

Algemeen gesteld: als de verrichtingen gepaard gaan met het ontvangen van een vergoeding als te-
genprestatie voor de geleverde arbeid of met bepaalde methoden die door beroepsmensen worden 
aangewend, zullen zij doorgaans als beroepsmatig worden beschouwd. 

. 

Bij toepassing van dit beginsel worden niet als een beroepswerkzaamheid of als beroepsinkomsten beschouwd: 
– de aankoop en verkoop van openbare fondsen door een persoon die als privépersoon handelt. De herhaling van deze hande-

lingen zal de aard van de winsten niet wijzigen393

– de aan- en verkoop van andere roerende zaken, bv. de afstand van een octrooi door een particulier; 
; 

– de aan- en verkoop van een of meer onroerende goederen door een particulier is niet als een winstgevende bezigheid te 
beschouwen394

– de moratoire interesten toegekend ingevolge de terugbetaling van belastingen, zijn geen belastbare inkomsten
; 

395

                                                           
389Cass. 27 oktober 1983, Bull.Bel., afl. 637, 471; Gent 21 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 855, 9; Rb. Brussel 22 februari 2002, Fiscoloog 2002, 

afl. 851, 9. 

; 

 
390Rb. Namen 27 november 2002, FJF, No. 2003/40. 
 
391Circ. nr. Ci.RH.241/467.430, 8 augustus 1997, Bull.Bel., afl. 775, 2069. 
 
392Brussel 20 april 2005, Fiscoloog 2005, afl. 983, 7-8. 
 
393Circ. nr. Ci.RH.241/467.430, 8 augustus 1997, Bull.Bel., afl. 775, 2069. 
 
394Brussel 23 januari 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 11, 1. 
 
395Com.IB 1992, nr. 20/210. 
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– de stakingsvergoeding betaald door de vakbond, is geen bezoldiging maar een hulp en is derhalve geen beroepsinkomen396

– de vergoeding die een vrijwilliger ontvangt uit een verzekering lichamelijke ongevallen gesloten door de gemeente waar hij 
zijn activiteit uitoefent, vormt geen rechtstreekse tegenprestatie voor de geleverde arbeid

; 

397

– de vergoeding die een {xe "Proefpersoon"}proefpersoon die deelneemt aan klinische onderzoeken ontvangt in het kader van 
het testen van een nieuw geneesmiddel

; 

398

Er is wél sprake van een beroepswerkzaamheid wanneer de belastingplichtige door het groot aantal verrichtingen of door de 
aangewende methoden, kan worden beschouwd als ‘hebbende een beroep uitgeoefend’: 

. 

– winst gerealiseerd naar aanleiding van veelvuldige aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen; 
– winst uit onroerend goed-activiteiten waarbij de onroerende goederen worden aangekocht met het oog op de snelle verkoop 

of ruil, dan wel met het oog op de afbraak en oprichting van nieuwe appartementsgebouwen waarvan een aantal werden 
verkocht en de overige verhuurd399

– zitpenningen verkregen door een gepensioneerde vastgoedmakelaar die verkozen werd als plaatsvervangend lid van de 
uitvoerende kamer van het Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars. In totaal verrichtte hij 43 prestaties van een halve dag 
op een jaar tijd. Dat de prestaties op onregelmatige basis verspreid over het jaar werden verricht was van geen belang

;  

400

– een persoon die systematisch optreedt als tussenpersoon bij de verkoop van tweedehandswagens op een ‘automarkt’, treedt 
beroepsmatig op

; 

401

– de inkomsten uit een {xe "Licentieovereenkomst"}licentieovereenkomst zijn beroepsinkomsten als ze worden verworven 
door een professioneel muzikant en ze werden gerealiseerd door de professionele inzet en omkadering

; 

402

– realisatie van meerwaarden, door een bestuurder, op diverse onderling verbonden aandelentransacties binnen dezelfde 
sector. 

; 

3. Oorsprong van de inkomsten 

1098,20 

Bibliografie – HUYSMAN, S., “Het fiscale regime van ontvangsten uit onverschuldigde betaling en van opbrengsten uit 
strafbare of andere ongeoorloofde verrichtingen”, TFR 1996, afl. 146, 316-332. 

Zodra inkomsten voortkomen uit een beroepswerkzaamheid, zijn ze aan belasting onderworpen, zon-
der dat andere voorwaarden moeten vervuld zijn. Men hoeft zich dus niet de vraag te stellen of de 
inkomsten voortkomen uit spel, sport, bedrog, zwarte handel of andere immorele of ongeoorloofde 
handelingen403. Het enige criterium voor de fiscus is het feit dat de bedoelde werkzaamheid als beroep 
wordt uitgeoefend404

Omdat {xe "Onverschuldigde betaling"}onverschuldigde betalingen niet worden geacht voort te ko-
men uit een hier bedoelde beroepswerkzaamheid, zijn ze niet als beroepsinkomsten belastbaar. Aan 
een onverschuldigde betaling is immers van rechtswege een vordering tot terugbetaling gekoppeld, 
zodat het bedrag ab initio geacht moet worden nooit verschuldigd te zijn geweest

.  

405

                                                           
396P. LAUWERS, “ Het begrip beroepswerkzaamheid in de inkomstenbelastingen” , TFR 1992, afl. 109, 95-122. In antwoord op een parlemen-

taire vraag stelde de minister echter dat de circulaire in elk geval van toepassing blijft, Vr. nr. 1351 DIDDEN 4 mei 1998, Vr. & Antw. 
Kamer 1997-1998, nr. 138, 19087. 

. Een bij vergis-

 
397Cass. 15 januari 2004, AFT 2004, afl. 10, 38 e.v. 
 
398Voorafg.Besliss. nr. 2010.091, 25 mei 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1215, 3. 
 
399Cass. 7 december 2000, Fiscoloog 2001, afl. 789, 6; Antwerpen 10 mei 1999, FJF, No. 99/225. 
 
400Luik 13 januari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1219, 12. 
 
401Antwerpen 10 mei 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1267, 10. 
 
402Antwerpen 20 december 2011, TFR 2012, afl. 421. 
 
403Zie bv. Antwerpen 16 juni 2009, FJF, No. 2010/99; Antwerpen 26 oktober 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1228, 12; Gent 2 februari 2010, Fisco-

loog 2010, afl. 1219, 12. 
 
404Com.IB 1992, nr. 24/25; Cass. 21 mei 1982, T.Not. 1984, 272. 
 
405Antwerpen 17 november 2009, FJF, No. 2011/244. 
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sing gedane betaling waarover de werkgever en de werknemer het eens zijn dat zij ten onrechte ge-
beurde en die, zelfs in een daaropvolgend aanslagjaar, wordt terugbetaald, kan derhalve geen bezoldi-
ging vormen406. De regularisatie moet plaatsvinden in het jaar van de oorspronkelijke betaling, en niet 
in het jaar van terugbetaling407. Een ontheffing van ambtswege kan worden gevraagd wanneer de 
belasting reeds geheven is voor het jaar waarin de sommen per vergissing werden betaald408

4. Inkomsten behaald op een andere wijze dan in geld 

. 

1099 
Om belastbaar te zijn, is het niet noodzakelijk dat het inkomen in geld wordt geïnd. De wet bepaalt 
uitdrukkelijk dat de anders dan in geld verkregen {xe "Voordelen van alle aard"}voordelen van alle 
aard “behaald uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid” als 
beroeps-inkomsten worden beschouwd (zie randnrs. 1166 e.v.). 

1102 
art. 38 § 1 lid 1 11° WIB92 

De voordelen van alle aard mogen niet worden verward met de sociale voordelen (art. 38 § 1 lid 1 11° 
WIB92, zie randnr. 1169 e.v.), noch met de eigen kosten van de werkgever (zie randnr. 1152). De 
regels voor de raming van het voordeel van alle aard kunnen ook niet zonder meer worden toegepast 
voor de raming van een {xe "Sociaal voordeel"}sociaal voordeel409

5. {xe "Beroepsverliezen"}Verliezen 

. 

1104 
De beginselen in verband met de bepaling van de belastbare inkomsten gelden ook ten aanzien van de 
verliezen. Waar winst te belasten is, zal ook verlies kunnen worden afgetrokken. Waar winst aan be-
lasting ontsnapt, zal ook het eventuele verlies niet kunnen worden afgetrokken (van de belastbare 
winst). 

6. Eenheid van het {xe "Globalisatie inkomen"}beroepsinkomen 

1107 
art. 23 § 2, 126, 127 en 360 WIB92 

Algemene regel is dat alle beroepsinkomsten van de belastingplichtige worden samengeteld (art. 23 
§ 2 WIB92) en het belastbare inkomen van iedere partner afzonderlijk wordt vastgesteld (art. 126 en 
127 WIB92). 

art. 171 WIB92 
Er bestaan uitzonderingen hierop, zij het enkel in de gevallen waar de wet dit uitdrukkelijk bepaalt. Zo 
belast artikel 171 WIB92 (zie randnr. 1373) bepaalde beroepsinkomsten afzonderlijk (bv. pensioenen 
en opzeggingsvergoedingen). 
                                                           
406Cass. 20 juni 2002, FJF, No. 2002/216, Fiscoloog 2002, afl. 856, 9, AFT 2002, 510 en Fisc.Act. 2002, afl. 35, 10, TFR 2003, afl. 139, 310, 

noot. 
 
407Circ. nr. Ci.RH.241/268.529, 19 september 1975 (openbare sector) en Circ. nr. Ci.RH.244/588.835 (AOIF 4/2008), 7 februari 2008 (privésector). 
 
408Circ. nr. Ci.RH.241/268.529, 3 september 1986. 
 
409Cass. 28 september 2001, TFR 2002, 7, RGF 2002, 85. 
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Er moet ook rekening worden gehouden met de bijzondere regels die gelden voor de verschillende 
soorten van inkomsten, bv. de mogelijke toepassing van een kostenforfait dat enkel voor bepaalde 
inkomsten mogelijk is. 

7. Moment waarop het beroepsinkomen verkregen wordt 

1108 
Het beroepsinkomen kan worden verkregen op drie verschillende momenten: 
– het ogenblik van de werkelijke verrijking. 
 Dat is het geval voor meerwaarden op het ogenblik van de realisatie (bij ondernemingen) (zie rand-

nr. 1109). Dat is eveneens het geval op het moment waarop zij eenvoudig ‘vastgesteld’ worden wan-
neer het inkomsten van een vorige beroepswerkzaamheid betreft (zie randnr. 1133); 

– het ogenblik van het ontstaan van een vordering.  
 Dat is veelal het geval voor ondernemingen met winst (de methode van vergelijking van twee 

balansen). Bepalend is het ogenblik dat de vordering zeker is, ongeacht het ogenblik van beta-
ling410. Uit het feit dat aan de belastingplichtige toekomende winsten werden aangewend ter com-
pensatie van een schuld, volgt dat de winst verworven was, een zeker en vaststaand karakter had 
en bijgevolg belastbaar was411

– het ogenblik van de werkelijke inning.  
; 

 Dat is het geval voor de baten en bezoldigingen. Voor die categorieën moet men dus geen rekening 
houden met de niet-geïnde vorderingen (zie randnrs. 1130 en 1139)412

De uitdrukking ‘werkelijke inning’ mag niet letterlijk worden opgevat. ‘Inning’ impliceert dat de 
schuldeiser de beschikking krijgt over het bedrag van de schuldvordering. Zo wordt de boeking op een 
beschikbare lopende rekening beschouwd als een werkelijke inning

. 

413

Dezelfde regel is mutatis mutandis van toepassing op de verliezen en de uitgaven. Voor ondernemin-
gen (met winst) is er verlies of een aftrekbare uitgave vanaf het ogenblik dat de schuld ontstaat of het 
actief verdwijnt of vermindert

. 

414

Voor baten en bezoldigingen is er een verlies of een aftrekbare uitgave op het ogenblik van betaling, 
zonder dat men rekening mag houden met schulden. Voor inkomsten uit een vorige beroepswerk-
zaamheid lijkt het dat men dezelfde regels zou moeten volgen als voor de inkomsten van de eerste en 
tweede categorie, naargelang de vorige beroepswerkzaamheid waarop die inkomsten betrekking heb-
ben (zie randnr. 1133). 

. 

art. 27 WIB92 
Vanzelfsprekend voorziet de wet in talrijke uitzonderingen op dit principe. Zo mogen bv. degenen die 
baten verkrijgen (zie randnr. 1130), de kostprijs van hun vaste activa slechts aftrekken naargelang de 
afschrijving ervan (art. 27 WIB92). 

                                                           
410Gent 20 november 2001, Fiscoloog 2002, afl. 831, 11. 
 
411Gent 4 oktober 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1275, 13. 
 
412Bergen 20 april 2001, FJF, No. 2002/6. 
 
413Wat de toepassing van deze definitie betreft, zie Brussel 9 maart 1982, FJF, No. 82/89. In verband met de inschrijving van de bezoldiging op 

een rekening-courant, zie Luik 5 maart 1997, FJF, No. 97/158. 
 
414Brussel 20 januari 1981, JDF 1982, 160 (het verlies is aftrekbaar op het ogenblik waarop het zeker wordt). 
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§ 3. BIJZONDERE REGELS VOOR DE WINSTEN VAN NIJVERHEIDS-, HANDELS- OF 
LANDBOUWONDERNEMINGEN 

1. Algemene begrippen 

1109 
De specifieke bepalingen voor de nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen zijn vermeld 
onder artikel 24 tot 26, 48 en 361 tot 364 WIB92. 

1110 
art. 24 WIB92 
Artikel 24 WIB92 bepaalt dat de {xe "Winst nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven"}winst van 
nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven de inkomsten zijn die voortkomen: 
– uit alle verrichtingen gedaan door de inrichtingen van die ondernemingen of door toedoen daarvan; 
– uit enige waardevermeerdering van activa die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 

worden gebruikt en uit enige uit die werkzaamheid volgende waardevermindering van passiva, 
wanneer de desbetreffende meerwaarden of minderwaarden zijn verwezenlijkt of in de boekhou-
ding of jaarrekening zijn uitgedrukt415

– uit enige, zelfs niet-uitgedrukte of zelfs niet-verwezenlijkte meerwaarde op financiële vaste activa 
en andere effecten in portefeuille die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden ge-
bruikt, indien de waarde daarvan op het einde van het belastbaar tijdperk is toegenomen en in zover 
ze niet hoger is dan de aanschaffings- of beleggingswaarde; 

; 

– uit onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva, in zover de onderwaardering 
of de overwaardering niet samenvalt met een al dan niet uitgedrukte vermeerdering of verminde-
ring, naar het geval, noch met afschrijvingen die voor de toepassing van de belasting in aanmer-
king zijn genomen416. Schuldvorderingen die door de belastingplichtige niet werden geboekt, vor-
men op zich geen onderwaardering van activa die voortvloeit uit een niet-correcte waarderingswij-
ze417

De activa omvatten alle vermogensbestanddelen, met inbegrip van voorraden en bestellingen in uit-
voering. 

. 

Meerwaarden op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen (en op de overeenkomstig 
artikel 4, § 3 WIGB hiermee gelijkgestelde lichte vrachtauto’s), uitgezonderd taxi’s en voertuigen die 
uitsluitend worden gebruikt in erkende autorijscholen of voor uitsluitende verhuring aan derden, wor-
den (in de personenbelasting) slechts tot 75 % in aanmerking genomen. 

art. 25, 26 en 48 WIB92 

Artikelen 25 en 26 WIB92 sommen een aantal elementen op die als winst worden beschouwd. Arti-
kel 48 WIB92 somt een aantal elementen op die niet als winst worden beschouwd. 

                                                           
415Luik 15 december 2001, TFR 2002, afl. 223, 02/46. 
 
416Rb. Brussel 26 oktober 2001, TFR 2002, afl. 220, 421, Fiscoloog 2002, afl. 866, 9. 
 
417Rb. Gent 22 februari 2011, FJF, No. 2012/76. 
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2. {xe "Winstbegrip"}Winstbegrip 

a. Algemeen 

1113 

Com.IB – Com.IB 1992, nrs. 44/327 tot 44/363. 

Bibliografie – KIRKPATRICK, J., “Le patrimoine affecté à l’entreprise individuelle en droit comptable et en droit fiscal”, 
Liber Amicorum Frédéric Dumon, II, Antwerpen, Kluwer, 1983, 1017-1030. 

– VAN CROMBRUGGE, S., “Het winstbegrip”, Vennootschap en belastingen, Mechelen, Kluwer, losbl., 
deel III, 3-100. 

– HUYSMAN, S., Fiscale winst. Theorie en praktijk van het fiscaal winstbegrip in België, Kalmt-hout, Bi-
blo, 1994, 408 p. 

– BEGHIN, P., HUYSMAN, S. en VAN CROMBRUGGE, S., “Uitstel en anticipatie van winstneming in het 
fiscaal recht”, in Gentse Geschriften, Kalmthout, Biblo, 1997, 134 p.  

– BATS, G., “Raakvlakken tussen de boekhoudkundige verwerking en de fiscale herkenning van opbreng-
sten”, in Fiscaal Praktijkboek 1997-1998 – Directe Belastingen, Diegem, Ced.Samsom, 1997, 149-207. 

 

– VANDENEEDE, R., “Boekhouding en directe belastingen”, AFT 1978, 192. 
– GELDERS, G., “Boekhoudrecht en fiscaliteit”, Bull.Bel., afl. 628, 1298-1320.  
– KIRKPATRICK, J., “L’influence du nouveau droit comptable sur le droit fiscal des sociétés en Belgique”, 

JT 1982, 193-197. 
– VAN CROMBRUGGE, S., “Bemerkingen nopens het begrip bedrijfswinst in het fiscaal recht”, RW 1983-

1984, 2119-2234. 
– VAN CROMBRUGGE, S., “Het boekhoudkundig en fiscaal regime van de in schuldvorderingen, voorraad-

toenamen en toenamen van de bestellingen in uitvoering gematerialiseerde opbrengsten bij kleine bedrij-
ven”, RW 1983-1984, 2939-2948. 

– VANDENDAEL, E., “De waardering van handelsvorderingen en fiscale winstbepaling”, Fiskofoon 1984, 
193-198. 

– LIEVENS, S., “Overeenstemming van de inkomstenbelastingen met boekhoudkundige imperatieven”, AFT 
1985, 89-94 en 112-115. 

– AUTENNE, J., “Dix ans de droit comptable belge: problèmes actuels et perspectives d’avenir. Neutralité 
fiscale du droit comptable”, JDF 1985, 7-59. 

– MOERMAN, J., “Het fiscaal winstbegrip in vergelijkend perspectief”, Fiskofoon, afl. 62, 127-147. 
– BEGHIN, P., “Vergelijking tussen het fiscaal en het boekhoudkundig winstbegrip”, AFT 1986, 151-156. 
– TIBERGHIEN, A., “De speciale behandeling van de landbouw”, AFT 1993, 265. 
– VAN CROMBRUGGE, S., “De wijziging van waarderingsregels om fiscale redenen”, TRV 1997, 24-27. 
– HUYSMAN, S., “Investering versus kost”, TRV 1997, 51-64. 
– CHÉRUY, C. en DHAENE, M., “Fiscale implicaties van de adviezen 126/17 en 126/18 van de Commissie 

voor Boekhoudkundige Normen. Deel 1: Fiscale implicaties van het advies 126/17”, TFR 2002, afl. 216, 
169. 

– VAN ERMENGEN, O., “Winsterkenning bij verkrijgingen (gedeeltelijk) om niet. Kritiek op het C.B.N.-
advies 126/17”, AFT 2002, 94. 

– MUYLDERMANS, J. en DE HAEN, K., “Wat bedoelt de C.B.N. met ‘werkelijke waarde’ in haar advies 
126/18 inzake de aanschaffingswaarde bij inbreng in natura?”, AFT 2002, 43. 

– SPEECKE, J., “Het fiscaal winstbegrip en het getrouwe beeld ter discussie”, TFR 2003, afl. 236, 178-180 
(noot onder Rb. Gent 14 november 2002). 

– VAN DE WOESTEYNE, I., “Verwerving van activa tegen een lage prijs. Boeking tegen aanschaffings-
waarde of werkelijke waarde?”, TFR 2012, afl. 426, 706 (noot onder Antwerpen 27 maart 2012 en Rb. 
Leuven 10 februari 2012). 

– PINTE, L., “Des acquisitions à titre (quasi) gratuit au principe de l’image fidèle: aspects comptables et fis-
caux”, JDF 2012, afl. 5-6, 134. 

1114 
art. 41 WIB92 

Het begrip ‘winst’ wordt niet gedefinieerd in de fiscale wet. Daarom moet de definitie gezocht worden 
in het gemeen recht, volgens het beginsel dat het gemeen recht het fiscale recht beheerst zolang niet 



 88  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

uitdrukkelijk anders is bepaald. Voor de meeste ondernemingen zijn het W.Venn. en de bepalingen 
inzake de jaarrekening het gemeen recht. Met andere woorden, deze wet en haar uitvoeringsbesluiten 
zijn bindend voor de fiscus en de belastingplichtige, en de belastbare winst wordt overeenkomstig 
deze bepalingen vastgesteld, tenzij in de gevallen waarin de fiscale wet daarvan uitdrukkelijk afwijkt. 
De administratie gaat met dit principe akkoord418

Een voorbeeld is de techniek van de {xe "Overlopende rekening"}overlopende rekening. Reeds ont-
vangen opbrengsten die gedeeltelijk betrekking hebben op een later boekjaar worden als over te dra-
gen opbrengsten proportioneel toegerekend aan het resultaat van een later boekjaar. Aldus worden de 
opbrengsten gespreid over de boekjaren waarop ze economisch betrekking hebben. Vooruitbetaalde 
inkomsten worden bijgevolg belast in het jaar waarop ze betrekking hebben, en niet in het jaar van de 
effectieve betaling

. 

419. Aangezien de fiscale wet hierover niets bepaalt, werkt dit principe van het 
boekhoudrecht door op fiscaal vlak420,421

De vraag blijft welke regels moeten of mogen worden gevolgd door ondernemingen die niet onder 
voormelde wet vallen (bv. de kleine ondernemingen). O.i. zullen respectievelijk de algemene bepalin-
gen van het W.Kh. en de speciale bepalingen die gelden van toepassing zijn, wat echter tot een onge-
lijke behandeling zou kunnen leiden. 

. 

Het boekhoudrecht geeft geen antwoord op de vraag wanneer het vermogen moet worden geacht be-
stemd te zijn voor een onderneming beheerd door een natuurlijk persoon422

b. Waardering van activa 

. Artikel 41 WIB92 heeft 
deze leemte opgevuld. 

1115 
Wat de waardering van de activa betreft geeft de rechtspraak volgende toelichting: “Een wijs beheer 
gedoogt geen willekeurige raming van de in de exploitatie belegde waarden”423

art. 52 6° WIB92 

. 

Die interpretatie is in overeenstemming met de interpretatie die uit artikel 52, 6° WIB92 voortvloeit 
inzake eigenlijke afschrijvingen. 

CBN-advies 126/17 en 126/18 

Overeenkomstig artikel 35 KB/W.Venn. wordt elk actief in principe gewaardeerd tegen aanschaf-
fingswaarde. Het betreft meer bepaald de {xe "Aanschaffingsprijs"}aanschaffingsprijs, de {xe "Ver-
vaardigingsprijs"}vervaardigingsprijs of de {xe "Inbrengwaarde"}inbrengwaarde. De Commissie voor 

                                                           
418Circ. nr. Ci.RH.421/290.379, 31 maart 1978, Bull.Bel., afl. 562, 716. 
 
419Gent 7 februari 2012, Fisc.Act. 2012, afl. 12, 1, Fisc.Koer. 2012, afl. 8, 383. 
 
420S. VAN CROMBRUGGE, Beginselen van de vennootschapsbelasting, Kalmthout, Biblo, 1994, nr. 53. Deze doorwerking wordt aanvaard in 

Brussel 22 juni 1995, JDF 1995, 182 en bevestigd door Cass. 20 februari 1997, TRV 1997, afl. 3, 149, noot C. CHEVALIER, RGF 
1997, 203, Fisc.Koer. 1997, 264. Zie ook: Gent 9 januari 1997, FJF, No. 97/211, Fisc.Koer. 1997, 200 (belastingplichtige die een ver-
eenvoudigde boekhouding voert). 

 
421X, “ Vooruit ontvangen huur: fiscus volgt boekhoudwet” , Fiscoloog 1999, afl. 734, 6, met verwijzing naar Vr. nr. 1087 HATRY 10 augustus 

1998, Vr. & Antw. Senaat 1998-1999, nr. 1-85, 4525, Bull.Bel., afl. 795, 2253 en Vr. nr. 17 VAN DE CASTEELE 2 september 1999, 
Vr. & Antw. Kamer 1999-2000, nr. 4, 363, Bull.Bel., afl. 801, 438. Zie ook Rb. Luik 13 november 2003, TFR 2004, afl. 264, 617. 

 
422J. KIRKPATRICK, Liber Amicorum Frédéric Dumon, Antwerpen, Kluwer, 1983 (bibliografie). 
 
423Brussel 12 december 1934, “ S.A de téléphonie et d’installations électriques” , Bull.Bel., afl. 92, 52. 
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Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft met betrekking tot de waardering van activa twee adviezen 
uitgevaardigd. Een eerste betrof de “bepaling van de {xe "Aanschaffingswaarde"}aanschaffingswaarde 
van activa verkregen onder bezwarende titel of om niet”(CBN-advies 126/17), een tweede de “bepa-
ling van de aanschaffingswaarde van activa bij inbreng in natura” (CBN-advies nr. 126/18). In advies 
nr. 126/17 maakt de CBN een onderscheid tussen ‘verkrijgingen om niet’ en ‘verkrijgingen gedeelte-
lijk om niet’. Een actief ‘verkregen om niet’ is een actief dat verkregen wordt zonder een aanwijsbare 
tegenprestatie. Een actief ‘verkregen gedeeltelijk om niet’ is een actief dat wordt verkregen tegen een 
te lage prijs (objectief element), waarbij bovendien vaststaat dat er een intentie was van de ene partij 
om de andere te bevoordelen (subjectief element). De CBN is van oordeel dat activa die geheel of 
gedeeltelijk om niet worden verkregen, niet kunnen worden opgenomen tegen de historische aanschaf-
fingswaarde, aangezien dit zou ingaan tegen de vereiste van het getrouw beeld. Voor activa gedeelte-
lijk om niet verkregen, werd in de rechtsleer evenwel verdedigd dat deze benadering enkel kan wor-
den gevolgd indien er effectief een begiftigingsinzicht, en dus simulatie, voorligt424

De administratie heeft vaak beroep gedaan op het CBN-advies, al dan niet in combinatie met de af-
wijkende functie van het {xe "Getrouw beeld"}getrouw beeld, om de waardering van (gedeeltelijk) om 
niet verkregen activa tegen historische kostprijs aan te vechten. Over de doorwerking van het CBN-
advies nr. 126/17 in fiscale zaken bestaat in de rechtspraak evenwel geen eensgezindheid. 

. 

Casuïstiek 
– Tegen advies nr. 126/17 werd door {xe "Artwork Systems"}Artwork Systems Group (ASG) een verzoek tot vernietiging 

ingediend bij de Raad van State. Het geschil had te maken met de waardering van aandelen die ASG had verworven tegen 
een, zo bleek achteraf, beduidend lage prijs. De bij de beursnotering vastgestelde waarde van diezelfde aandelen bleek im-
mers aanzienlijk hoger dan de waardering op het ogenblik van hun verwerving. Dit verzoekschrift bleef evenwel zonder 
gevolg daar de eerste auditeur in zijn advies had gesteld dat de Raad van State zich niet kon uitspreken over de gevraagde 
vernietiging; een CBN-advies is immers geen akte of reglement in de zin van artikel 14 RvS-wet. 

– De rechtbank van eerste aanleg te Gent vonniste in het voordeel van de fiscus. De rechtbank stelde dat, in geval van de 
verwerving en de boeking van aandelen beneden de werkelijke waarde van deze aandelen, het verschil tussen de boekwaar-
de en de werkelijke waarde bij de belastbare winst moet worden gevoegd425. ASG tekende beroep aan tegen het vonnis, wat 
uiteindelijk leidde tot een dading met de fiscus, die werd bekrachtigd door het hof van beroep te Gent426

– Het hof van beroep te Brussel heeft geoordeeld dat in het Belgische boekhoudrecht het principe van de boeking tegen 
aanschaffingswaarde geldt. De fiscus kan dit principe niet zonder meer negeren en de boeking tegen werkelijke waarde 
verplicht stellen. Een aandelenpakket verworven voor ‘een symbolische frank’ mocht gewaardeerd worden tegen aanschaf-
fingswaarde, hoewel het enkele weken nadien voor een zeer hoog bedrag werd verkocht. Het CBN-advies is volgens het 
hof in strijd met de huidige Belgische boekhoudregels

. 

427

– Het hof van beroep te Antwerpen stelt dat, bij een gedeeltelijke verkrijging om niet, het inzicht om te schenken niet wordt 
vermoed. In casu was het hof van oordeel dat dit oogmerk bij de verkoper van de aandelen niet aanwezig was, zodat het 
CBN-advies niet kon worden toegepast. Bovendien kan enkel in uitzonderingsgevallen worden afgeweken van de gebruike-
lijke waarderingsregels

. 

428

– De rechtbank van eerste aanleg te Leuven stelt in een zaak m.b.t. verkrijging van aandelen tegen een lage prijs, dat aan de 
vereiste van het getrouw beeld van de financiële toestand kan worden voldaan door de vermelding in de boekhouding van 
bijkomende gegevens (aanvullende functie van het getrouw beeld). Een herwaardering van de actiefbestanddelen op zich is 
dan niet vereist

. Het hof verwerpt het advies bijgevolg niet, zoals het hof te Brussel dit deed. 

429

                                                           
424S. VAN CROMBRUGGE, Beginselen van de vennootschapsbelasting, Kalmthout, Biblo, 2010, nr. 81. 

. 

 
425Rb. Gent 14 november 2002, Fiscoloog 2002, afl. 868, 1, Fisc.Act. 2002, afl. 41, 1, TFR 2003, afl. 236, 169. Noteer dat de feiten in deze zaak 

zich afspeelden vóór de uitvaardiging van advies nr. 126/17. 
 
426Gent 14 september 2004, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 04/10. 
 
427Brussel 29 oktober 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 40, 5, Acc. & Fisc. 2009, afl. 13, 4, C&FP 2009, afl. 3, 1. Ook in deze zin: Brussel 31 maart 

2010, Fiscoloog 2011, afl. 1265, 13, FJF, No. 2012/75 (bevestiging van Rb. Brussel 6 maart 2008, Fisc.Act. 2009, afl. 28, 13). 
 
428Antwerpen 27 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1291, 11, Fisc.Koer. 2012, afl. 13, 490. 
 
429Rb. Leuven 10 februari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 7, 364, TFR 2012, afl. 426, 704, noot I. VAN DE WOESTEYNE. 
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– Ook de rechtbank van eerste aanleg te Namen heeft zich bij deze strekking aangesloten, en ziet deze geen reden om af te 
stappen van de waardering tegen de werkelijk betaalde prijs. Het CBN-advies is slechts een referentie aan een toekomstig 
boekhoudrecht, maar niet aan het positief boekhoudrecht, aldus de rechtbank430

– De minister van financiën heeft bevestigd dat CBN-advies nr. 126/17 gekend is bij de fiscus, en dat deze “de passende 
fiscale bepalingen toepast”. Meer bepaald stelde de minister dat het arrest van het hof van beroep te Brussel van 29 oktober 
2008 zijn standpunt niet heeft beïnvloed, aangezien het arrest “berust op rechtsleer die geen ruimere draagwijdte heeft dan 
het CBN-advies”

.  

431

– Tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 31 maart 2010 werd door de administratie een cassatieberoep inge-
steld. Het Hof van Cassatie heeft naar aanleiding van deze voorziening een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justi-
tie, om te vernemen of een manifeste discrepantie tussen de aanschaffingsprijs en de werkelijke waarde op zich voldoende 
uitzonderlijk is om een afwijking toe te staan op het beginsel van de historische kostprijs, waarbij het geven van aanvullen-
de informatie in de toelichting bij de jaarrekening onvoldoende is om een getrouw beeld te geven van het vermogen, de fi-
nanciële positie en het resultaat van de onderneming

. 

432. Het Hof van Justitie antwoordde dat het vereiste van het getrouw 
beeld niet toelaat af te wijken van de boeking aan historische kostprijs wanneer activa zijn verkregen tegen een prijs die 
duidelijk lager ligt dan de werkelijke waarde433

– Ook het hof van beroep te Gent heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie, met betrekking tot de boe-
kingswijze van een gehele verkrijging om niet

. 

434

– Wat de verkrijging ten kosteloze titel van gebouwen bij de beëindiging van een opstalrecht betreft, is de rechtbank van 
eerste aanleg te Leuven van oordeel dat dit geen belastbare winst doet ontstaan, althans wanneer de verkrijging zuiver om 
niet gebeurt en dus geen deel uitmaakt van een commerciële verrichting waarbij bij het vaststellen van de door de opstal-
houder te betalen canon al rekening werd gehouden met de kosteloosheid van de verkrijging van de gebouwen. De recht-
bank past het principe van de historische kostprijs toe en verwerpt het CBN-advies nr. 126/17

. 

435

– Het hof van beroep te Gent is dan weer van oordeel dat de gratis verkrijging van een gebouw door het recht van natrekking 
als een exploitatiewinst in de zin van artikel 24, lid 1, 1° WIB92 moet worden beschouwd. De boeking aan historische 
kostprijs was niet aan de orde volgens de rechtbank

.  

436

{xe "Waardering OG"}Waardering van onroerend goed 

. In dergelijke gevallen dringt zich immers, gelet op de aard van 
ruil/tegenprestatie, een waardering aan marktwaarde op. 

1115,50 
De waardering van een grond met een gebouwd onroerend goed moet gebeuren aan de hand van een 
schatting waarbij tezelfdertijd de waarde van de grond en van de gebouwen wordt geschat. Een bere-
kening die erop neerkomt dat van de werkelijke verkoopprijs de geschatte waarde van één van die 
elementen wordt afgetrokken, is niet bewijskrachtig437

{xe "Waardering goederenvoorraad"}Waardering van de goederenvoorraad 

. 

1115,60 
Opdat ze niet door de fiscus zou kunnen worden betwist, volstaat het niet dat op het einde van het 
boekjaar de waarde van de goederenvoorraad wordt geraamd met oprechtheid, voorzichtigheid, goede 
trouw en zonder bedoeling inbreuk te plegen op de wetten van openbare orde die de belastingen vesti-

                                                           
430Rb. Namen 17 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1264, 2, RGCF 2011, afl. 4, 320. 
 
431Vr. nr. 258 MARGHEM 6 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 90, 320. 
 
432Zie voor een bespreking: M. DELANOTE, “ (Bijna) gratis verkrijging van activa: hoe getrouw is het getrouw beeld?” , Fisc.Act. 2012, afl. 27, 1. 
 
433HvJ 3 oktober 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1356, 1, Acc. & Fisc. 2013, afl. 35, 1, Fisc.Act. 2013, afl. 34, 1. 
 
434Gent 30 oktober 2012, TFR 2013, afl. 441, 411. 
 
435Rb. Leuven 11 september 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1184, 7. 
 
436Gent 12 oktober 2010, FJF, No. 2012/49, Fisc.Act. 2011, afl. 28, 6 (bevestigt Rb. Gent 13 januari 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, 

nr. G1 09/0035). 
 
437Rb. Brugge 7 oktober 2002, Fisc.Act. 2003, afl. 11, 9. 
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gen. Die raming moet ook juist zijn, rekening houdend met de objectieve omstandigheden zoals bv. de 
kostprijs van de goederen, hun verkoopwaarde, de mogelijkheid ze te verwezenlijken binnen een min 
of meer lange termijn en met de risico’s verbonden aan hun aard, de prijsschommelingen en de eco-
nomische toestand438

1116 

. 

De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of tegen marktwaarde op de datum van 
de jaarafsluiting indien die lager is. 

Onder ‘{xe "Aanschaffingswaarde"}aanschaffingswaarde’ wordt naargelang van het geval de aan-
schaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of de inbrengwaarde verstaan439

De ‘marktwaarde’ is in de praktijk de {xe "Aanschaffingsprijs"}aanschaffingsprijs die normaal op de 
datum van de jaarafsluiting zou moeten worden betaald aan de leverancier. 

.  

Dit is: 
– voor een kleinhandelaar : de prijs is waartegen hij op de datum van de inventaris het artikel bij zijn 

groothandelaar zou kunnen aankopen; 
– voor een groothandelaar, de prijs in aanmerking moet worden genomen waartegen hij het artikel 

bij zijn fabrikant zou kunnen aankopen; 
– voor een fabrikant : 

a. wat de grondstoffen, hulpstoffen en verbruiksgoederen betreft, de prijs waartegen hij ze bij de 
producent of de leverancier zou kunnen aankopen; 

b. wat het gereed product betreft, de prijs van de bestanddelen vastgesteld zoals sub a, verhoogd 
met een percent voor productiekosten440

Als de belastingplichtige kan bewijzen dat koopwaren, die hij op het einde van het beschouwde boek-
jaar in magazijn heeft, nog steeds die zijn die werkelijk voortkomen van aankopen bv. tien of twintig 
jaar gedaan, die koopwaren mogen worden geïnventariseerd tegen de inkoop- of de kostprijs die tien 
of twintig jaar geleden werd betaald. 

. 

Nochtans aanvaardt de administratie de {xe "LIFO"}LIFO-methode (last in, first out) in het kader van 
de boekhoudwetgeving. De beschadigde, verflenste, verouderde of minderwaardige koopwaren, waar-
voor het niet mogelijk is rekening te houden met een aankoopprijs bij de leverancier op de datum van 
de balans, mogen worden geïnventariseerd tegen de prijs die men ervoor zou verkrijgen in geval van 
massale verkoop, d.w.z. tegen de prijs van overdracht van de gehele voorraad aan bv. een concurre-
rende firma. Daarbij mag de waardering gebeuren rekening houdend met de rotatiesnelheid van goe-
deren met langzame rotatie441

{xe "Werken in uitvoering"}Werken in uitvoering 

. 

1117 

                                                           
438Cass. 12 november 1957, nv Etablissements F. Graindorge, Pas. 1958, I, 254. 
 
439Adv. 132/6, Bull.CBN, nr. 36, 11/96 inzake boeking en waardering van voorraden. 
 
440Zie eveneens Vr. nr. 119 DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 22 maart 1983, 896. 
 
441Vr. nr. 206 HAVELANGE, Vr. & Antw. Kamer 1977-1978, 27 juni 1978, 2647. 
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De werken in uitvoering blijven tot op de dag van de levering eigendom van de aannemer. De opeen-
volgende stortingen die zonder voorlopige goedkeuring op zicht van de staten van vordering van de 
werken worden gedaan, zijn slechts voorschotten op de totale prijs van de werken in uitvoering442

De aannemer heeft geen enkel verworven recht op de overeengekomen prijs, en bijgevolg op de erin 
begrepen winst, zolang de werken niet zijn aanvaard door de bouwheer volgens de regels en in de 
vormen die in de overeenkomst zijn bepaald

. 

443. Wanneer de vorderingsstaten werken betreffen die per 
gedeelte worden afgewerkt en afzonderlijk genomen op zichzelf een geheel vormen (bv. het bouwen 
van een reeks woningen), omvatten die staten reeds de winst uit de beëindigde werken en is die winst 
belastbaar voor het jaar of boekjaar tijdens hetwelk die staten werden voorgelegd, ongeacht het tijdstip 
van betaling444

{xe "Vordering (BI)"}Vorderingen 

. 

1118 
Omdat vorderingen en waarden niet onderhevig zijn aan depreciatie, kunnen zij niet worden afge-
schreven. Zij moeten wel jaarlijks in de inventaris opgenomen worden volgens hun aankoop- of ver-
wezenlijkingswaarde445

Het aannemen van waardeverminderingen en minderwaarden op vorderingen is afhankelijk van het 
voorleggen (door de belastingplichtige) van voldoende gegevens betreffende de graad van insolventie 
van zijn schuldenaars. De belangrijkheid van de aanneembare waardeverminderingen en minderwaar-
den moet worden geraamd op grond van feiten en omstandigheden die bestonden op het einde van het 
jaar of boekjaar waarvoor de aftrek wordt gevraagd. 

. 

Bij ontstentenis van een wettelijke definitie van het begrip ‘verlies’, moet worden aanvaard dat er 
verlies van een vordering is zodra er vermindering is van het actief of vermeerdering van het pas-
sief446

Het verlies van een vordering kan worden vastgesteld met alle middelen van recht
. 

447. Het verlies is 
zeker en vaststaand, ook al is het faillissement nog niet afgesloten, als op grond van redelijke en voor-
zichtige verwachtingen mag aangenomen worden dat de vordering zo goed als oninbaar is gewor-
den448. De verliezen mogen niet steunen op een algemeen risico. De minderwaarde moet afgetrokken 
worden zodra ze definitief is geworden449

1119 
art. 363 WIB92 

. 

Artikel 363 WIB92 staat toe dat een disconto wordt geboekt op een vordering niet vanwege de insol-
vabiliteit van de schuldenaar maar vanwege de eisbaarheid op lange termijn zonder rente of door mid-

                                                           
442G. VAN DE VELDE, Acc. & Bedr. 2003, afl. 2, 21. 
 
443Luik 3 maart 1969, Naamloze ondernemingsmaatschappij, voorheen Dumon en Vandervin. 
 
444Luik 5 oktober 1960, Ritzen. 
 
445Zie voor de vorderingen: M.D., nr. 29.781, 12 oktober 1940; voor de portefeuille: M .D., nr. 27, september 1940. 
 
446Antwerpen 18 juni 1985, FJF, No. 86/75, 113. 
 
447Bergen 13 februari 2009, FJF, No. 2011/284. 
 
448Gent 26 juni 1984, FJF, No. 85/93, 167. 
 
449Gent 11 januari 1985, FJF, No. 86/24, 42. Wat het tijdstip van de aftrek van het bedrijfsverlies betreft: Brussel 16 november 1982, FJF, No. 

83/22, 39; Bergen 28 juni 1984, FJF, No. 85/27, 51), zie eveneens H. SIEBENS, “ Evolutie van het waarderingsvraagstuk inzake vor-
deringen” , AFT 1985, 36-45. 
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del van een verlaagde rente. De vorderingen zonder rente die slechts eisbaar zijn na een termijn van 
ten minste één jaar, worden bij hun ontstaan slechts in aanmerking genomen onder aftrek van het 
geboekte disconto, voor zover dat disconto wordt berekend tegen een rentevoet die niet hoger is dan 
het discontotarief op de datum dat de vordering is ontstaan. Wanneer die vorderingen een rente geven 
tegen een rentevoet die lager is dan het discontotarief op de datum dat de vordering is ontstaan, mag 
de aftrek van het geboekte verschil tussen het disconto en de rente niet meer bedragen dan het bedrag 
dat wordt verkregen door op die vorderingen een rentevoet toe te passen die gelijk is aan het verschil 
tussen het discontotarief en de bedongen rentevoet. Het disconto of het verschil tussen het disconto en 
de rente is belastbaar in verhouding tot de reeds verlopen termijn van de vorderingen450

1120 

. Voor de 
toepassing van deze regeling wordt verstaan onder discontotarief, het rentetarief van de depositofacili-
teit van de Europese Centrale Bank (ECB), verhoogd met 0,75 punten. 

Een verlies wegens inflatie op een vordering is niet aftrekbaar451

c. {xe "Brutowinst (begrip)"}Brutowinst 

; een verlies wegens inflatie mag 
echter niet worden verward met het verlies dat voortvloeit uit een waardevermindering van de vorde-
ring in vreemde munt. Dat laatste verlies is aftrekbaar. 

1121 
Hoewel de term ‘brutowinst’ niet wordt gedefinieerd in de wet, wordt de term vaak gebruikt, bv. om 
de winst te berekenen in vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen (zie randnr. 1726). In voor-
komend geval moet hij in boekhoudkundige termen worden bepaald. Dat wil zeggen dat hij het resul-
taat vormt van verschillende activiteiten van de onderneming, rekening houdend met de voorraadwij-
zigingen, maar vóór de aftrek van de beroepskosten452

3. Bezoldiging en voordelen voor de ondernemer 

. 

1122 
art. 25 WIB92 

Het spreekt voor zich dat het loon dat de ondernemer zich voor zijn persoonlijke arbeid toekent, een 
element van de winst is. 
Hetzelfde geldt voor de {xe "Voordelen van alle aard"}voordelen van alle aard die de ondernemer 
behaalt uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid. Die voorde-
len worden als volgt belast: 
– uit de algemene kosten moeten onder andere verworpen worden: de kosten van een wagen voor 

persoonlijk gebruik, het persoonlijk gebruik van een woning, de afname van brandstof of verf, het 
privégebruik van arbeid van een arbeider van de onderneming, enz; 

– bij de resultaten moeten gevoegd worden: de voordelen verkregen van derden anders dan in geld, 
bv. de kosteloze reizen die een grossier mag maken ten laste van de fabrikant. 

                                                           
450Circ. nr. Ci.RH.421/376.581, 6 juni 1986, Bull.Bel., afl. 652, 1379. 
 
451Cass. 19 februari 1981, Pas. 1981, I, 685. 
 
452Vr. nr. 153 BONNEL, Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 13 maart 1984, 1743. 
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4. {xe "Speculatie"}Speculatie 

1123 
art. 25 3° WIB92 

Artikel 25, 3° WIB92 vermeldt uitdrukkelijk als winst de baten van de speculatie van de ondernemer 
in het kader van een exploitatie. De baten van de speculatie behaald buiten het kader van een exploita-
tie worden belast in de categorie van de diverse inkomsten (zie randnr. 1293). 

5. Terugbetaling van geleende kapitalen, uitbreiding van de onderneming, verhoging van de waarde 
van de activa 

1124 
art. 25 4° WIB92 

Zijn eveneens winst, de sommen gebruikt om geleende kapitalen geheel of gedeeltelijk terug te beta-
len, om de onderneming uit te breiden of om de waarde van de activa te verhogen (art. 25 4° WIB92). 
Dit principe is van toepassing zelfs als de betaalde sommen meer bedragen dan de waarde van de 
werkelijke uitbreiding453

Niet elke uitgave kwalificeert als een uitbreiding van de onderneming. Een onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang de sommen worden aangewend om activa te onderhouden of in goede staat te 
houden, dan wel de waarde van de activa te verhogen

. 

454. Onderhouds- en herstellingskosten worden 
immers als beroepskosten beschouwd, en mogen in één keer ten laste worden genomen. De bewijslast 
van de waardevermeerdering of de uitbreiding ligt bij de fiscus455

Ook een waardevermindering van het passief kan kwalificeren als een uitbreiding van de onderne-
ming

. 

456

De bijkomende kosten bij aankoop van een grond zijn geen sommen aangewend ter uitbreiding van de 
onderneming

. 

457

6. {xe "Reserves"}Reserves en {xe "Voorzieningen risico’s en kosten"}voorzieningen 

.  

1125 
art. 25 5° WIB92 
Belastbaar zijn alle reserves, voorzorgfondsen of voorzieningen, het naar het volgende jaar overge-
brachte resultaat en alle sommen waaraan een soortgelijke bestemming is gegeven (art. 25 5° WIB92). 
De rechtspraak interpreteert deze beschikking zeer ruim. Zo is bv. de opname in het kapitaal van de 
afschrijvingen belastbaar458

                                                           
453Cass. 8 juni 1965, Pas. 1965, I, 1086; J. COUGNON, “ De fiscale behandeling van verwervingen met overprijs” , AFT 1980, 223. 

. Alle minderwaarden op het actief die niet zeker of actueel zijn, worden 

 
454Luik 26 april 2000, FJF, No. 2000/246 (m.b.t. de grote herstelling van een betonnen vloer). 
 
455Gent 26 februari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 843, 9 (m.b.t. waardevermeerdering ten gevolge van verbeteringswerken aan een gebouw). 
 
456Antwerpen 13 mei 2003, Fiscoloog 2003, afl. 898, 9 (m.b.t. de kwijtschelding van een vaststaande schuld). 
 
457In de vennootschapsbelasting: Cass. 8 juni 2000, Fiscoloog, afl. 760, 4; Cass. 22 juni 2000, Fisc.Act. 2000, afl. 28, 1, Fiscoloog, afl. 765, 1 en 

TFR, afl. 188, 883; Cass. 2 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 6, Fisc.Act. 2003, afl. 37, 1. Contra: Cass. 7 oktober 1982, JDF 
1984, 153, met kritische noot T. AFSCHRIFT; Cass. 7 oktober 1982, Bull.Bel., afl. 635, 58; Antwerpen 13 februari 1984, FJF, No. 
84/125. In de personenbelasting: Cass. 12 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 903, 6. 

 
458Cass. 13 juli 1937, Pas. 1937, I, 224. 
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eveneens als reserves beschouwd. Op deze algemene regel bestaan belangrijke uitzonderingen (zie 
randnr. 1189). 

7. Verkregen vergoedingen 

1126 
art. 25 6° WIB92 
Als winst wordt aangemerkt, de vergoedingen van alle aard die de ondernemer gedurende de exploita-
tie verkrijgt, hetzij ter compensatie of naar aanleiding van enige handeling die een vermindering van 
de beroepswerkzaamheid of van de winst van de onderneming tot gevolg kan hebben, hetzij tot volle-
dig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke winstderving (art. 25 6° WIB92). 

Deze bepaling is logisch. Zij betekent dat indien de herstellingen en wedersamenstellingen van be-
schadigde of verdwenen activa aftrekbaar zijn als kosten en afschrijvingen, de verkregen vergoedin-
gen ook belastbare inkomsten zijn, die niet mogen worden uitgeschakeld onder voorwendsel dat zij 
verliezen dekken. De ontvangen sommen dekken immers niet noodzakelijk werkelijke verliezen459

8. Verkregen {xe "Subsidie"}subsidies 

. 

1127 
art. 362 lid 1 WIB92 
Artikel 362, lid 1 WIB92 luidt als volgt: “Kapitaalsubsidies die van overheidswege worden verkregen om 
immateriële en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen, worden als winst van het 
belastbaar tijdperk waarin ze zijn toegekend en van ieder volgend belastbaar tijdperk aangemerkt in ver-
houding tot de afschrijvingen en waardeverminderingen op die activa die onderscheidenlijk tot op het einde 
van dat belastbaar tijdperk en tijdens ieder volgend belastbaar tijdperk als beroepskosten in aanmerking 
zijn genomen en, in voorkomend geval, tot het bedrag van het saldo bij de vervreemding of de buitenge-
bruikstelling van die activa”460

Met betrekking tot rentesubsidies voorziet het WIB92 niet in een dergelijke uitdrukkelijke bepaling. 
Artikel 362 WIB92 is daarop niet van toepassing. Daarom moet worden teruggegrepen naar de alge-
mene regels van het boekhoudrecht. Indien een rentetoelage die betrekking heeft op een over meerde-
re boekjaren gespreide investering ineens wordt uitbetaald, is de meerderheid in de rechtspraak van 
oordeel dat deze volgens het principe van het getrouw beeld van de boekhouding parallel met de ren-
tekosten als opbrengst dient te worden geboekt in het boekjaar waarop zij betrekking heeft, ongeacht 
de datum van ontvangst{xe "Rentesubsidie"}

. 

461

                                                           
459Circ. nr. Ci.RH.241/257.908, 17 januari 1983, Bull.Bel., afl. 615, 606 (landbouwers, tuinbouwers); Antwerpen 7 september 1999, TFR 2000, 

afl. 173, 30, noot (inzake vergoeding wegens uitzetting handelshuurwet). 

. De rentesubsidie zal op dezelfde wijze gespreid be-
lastbaar zijn. Als dat niet gebeurd is, mag de belastingplichtige zijn boekhouding in een later jaar 

 
460Circ. nr. Ci.RH.421/357.517, 3 mei 1985, Bull.Bel., afl. 640, 1234. Voor de boekhoudkundige verwerking, zie: CBN-advies 2013/14, 

23 oktober 2013 inzake de boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de 
uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies. 

 
461Antwerpen 14 februari 2006, Fisc.Act. 2006, afl. 10, 1; Gent 17 februari 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1160, 12, Fisc.Act. 2009, afl. 17, 9; Rb. 

Gent 13 juli 2005, Fiscoloog 2005, afl. 1003, 14; Rb. Hasselt 23 juli 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 29, 5, Fisc.Koer. 2003, 647. Contra: Rb. 
Leuven 6 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 881, 9 (op grond van dezelfde principes maar met toepassing van een verouderd 
CBN-advies). 
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rechtzetten, volgens het hof van beroep te Gent. Het Hof van Cassatie is echter van mening dat dit niet 
meer mag worden rechtgezet, en heeft het arrest van het hof van beroep op dit punt verbroken462

9. {xe "Abnormaal en goedgunstig voordeel"}Abnormale of goedgunstige voordelen 

. 

a. Algemeen 

1128 

Bibliografie – JANS, P., Les transferts indirects de bénéfices entre sociétés interdépendantes, Brussel, Bruylant, 1976, 
335 p. 

– CAUWENBERGH, P., International transfer pricing. De fiscale behandeling van de prijsbepaling van 
grensoverschrijdende intragroepscontracten, Antwerpen, Intersentia, 1998, 405 p. 

– VAN LAERE, D. en DE BROECK, L., “De toepassing van artikel 26 W.I.B. 1992 op de verrichtingen tus-
sen een hoofdvestiging en haar buitenlandse inrichting”, in Fiscaal Praktijkboek 1998-1999 – Directe be-
lastingen, Diegem, Ced.Samsom, 1998, 283-312. 

 

– SIBILLE, P., “Les relations d’affaires internationales et l’application de l’article 24 du C.LR.”, Rép.Fisc. 
1973, 261-281. 

– HINNEKENS, L., “De toepassingsvoorwaarden van artikel 24 W.I.B. volgens het Castrol-arrest”, AFT 
1982, 221-227 ({xe "Castrol (Cass.)"}Castrol-arrest: Antwerpen 30 juni 1981, AFT 1982, 229).  

– HINNEKENS, L., “De basis- en brievenbusvennootschap in het Belgische belastingrecht”, AFT 1983, 85-
98. 

– BIZAC, R., “Les avantages anormaux et bénévoles dans le cadre de l’application de l’article 26 CIR 92”, 
RGF 1993, 313-330. 

– FORESTINI, R., “Les prix de transfert en droit fiscal belge et en droit international”, C&FP 1994, 259-267 
en 327-345. 

– HUYSMAN, S., “De fiscale behandeling van verwervingen tegen overprijs”, T.Not. 1994, 59-72. 
– VAN DE WOESTEYNE, I., “De rulingcommissie en haar interpretatie van de artikelen 26, 46 en 211 

WIB92”, AFT 1995, 157-176. 
– VANDEBERGH, H., “Over de waarde van aandelen en het belasten van liberaliteiten of goedgunstige 

voordelen”, TFR 1997, 307. 
– VERLINDEN, I. en VERBIST, H., “{xe "Transfer pricing"}Transferpricing en de aandeelhouders-

bedrijfsleiders – Transferpricing is niet alleen een zaak van multinationals”, Fisc.Act. 2001, afl. 31, 4. 
– VAN CROMBRUGGE, S., “Financiële hulp in vennootschapsgroep weer aanvaard”, -Fiscoloog, afl. 929, 

5-7.  
– HUYGHE, A., “Nieuw coördinatiecentra krijgt EU-fiat”, Fiscoloog, afl. 936, 6-7.  
– VAN CROMBRUGGE, S. “Financiële hulp in multinationale groep en verliesrekening”, -Fiscoloog, 

afl. 975, 1-4. 
– CAUWENBERGH, P., “Nieuwe regels inzake verrekenprijzen gewikt en gewogen”, Fiscoloog (I.) 2004, 

afl. 251, 1-3. 
– NIEMEGEERS, W., “Blijvende rechtsonzekerheid met betrekking tot de fiscale behandeling van meer-

waarden op aandelen”, AFT 2005, afl. 1, 4-14. 
– VAN CROMBRUGGE, S., “Art. 26 versus 49 W.I.B. 1992 op het vlak van dubbele belasting”, Fiscoloog 

2006, afl. 1031, 1-4. 
– CAUWENBERGH, P. en GAUBLOMME A., “Over abnormale en goedgunstige voordelen en de gelijktij-

dige toepassing van artikelen 26 en 49 WIB 1992”, TFR 2009, afl. 359, 299.  
– HUYSMAN, S., “De autonomie van de artikelen 49 en 26 WIB 1992”, TFR 2009, afl. 357, 216. 

1129 
art. 26 en 54 WIB92 
Artikel 26 WIB92 vormt de wettelijke grondslag voor de correctie van abnormale of goedgunstige 
voordelen die door in België gevestigde ondernemingen worden toegekend. Dit artikel bestaat in es-
sentie uit drie afzonderlijke delen: 
                                                           
462Cass. 10 juni 2010, F.09.0086.N, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 10/0826, RABG 2010, afl. 19, 1242, noot F. KRANSFELD, Fiscoloog 

2010, afl. 1214, 1. 
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– als beginsel geldt dat abnormale of goedgunstige voordelen bij de eigen winst van de Belgische 
onderneming worden gevoegd; 

– de onderneming kan evenwel aan deze correctie ontsnappen wanneer de abnormale of goedgunsti-
ge voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrij-
ger (de zgn. ‘ontsnappingsclausule’); 

– bij wijze van uitzondering op deze ontsnappingsclausule zullen de voordelen in welomschreven 
gevallen (art. 26 lid 2 WIB92) toch bij de winst van de verlener worden gevoegd ongeacht het feit 
dat ze in aanmerking komen voor het bepalen van de belastbare inkomsten van de verkrijger. 

art. 26 en 49 WIB92 

Uit een wijziging van artikel 26 WIB92463 blijkt dat artikel 49 WIB92 onverminderd van toepassing 
is. Hiermee komt een einde aan de discussie464

De rechtbank van eerste aanleg te Luik is van mening dat de wijziging van artikel 26 door de pro-
grammawet van 27 april 2007 precies aantoont dat het vóór aanslagjaar 2008 artikel 26 (verbod van 
dubbele belasting) wel voorrang had op artikel 49 WIB92

 welk van beide artikelen voorrang moet krijgen. Ook 
al gaat het om abnormale of goedgunstige voordelen die in hoofde van de genieter van het voordeel 
zijn belast, toch mag de aftrek van de betaalde kosten in hoofde van de verstrekker van het voordeel 
nog worden verworpen. Deze wetswijziging geldt met ingang van aanslagjaar 2008. 

465

In antwoord op een prejudiciële vraag bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de wetswijziging geen 
onredelijke discriminatie veroorzaakt

. 

466. In een later arrest bevestigt dit Hof dat de tekst van artikel 26 
WIB92 ook vóór de wetswijziging het gelijkheidsbeginsel niet schendt467. Deze beslissing, in combi-
natie met uitgebreide rechtspraak van het Hof van Cassatie468, brengt een einde aan de discussie in het 
voordeel van de administratie469

b. Basisbeginsel 

. 

Het begrip ‘{xe "Abnormaal en goedgunstig voordeel"}abnormaal en goedgunstig voordeel’ 

1129,10 
Vooreerst moet er een voordeel zijn. Een voordeel is “ce qui est utile, profitable, ce qui sert, ce qui 
profite”470

                                                           
463Ingevoerd bij art. 81 programmawet 27 april 2007, BS 8 mei 2007, ed. 3, 25172. Zie Fiscoloog 2007, afl. 1067, 9 en afl. 1070, 6, en X, 

“ Regering steekt stokje voor voorrang van artikel 26 op 49 WIB92” , Fisc.Act. 2007, afl. 12,15. 

. Deze omschrijving maakt meteen duidelijk dat het verlenen van een voordeel op verschil-
lende wijzen kan gebeuren (nl. een te hoge aankoopprijs, een te lage verkoopprijs, een te hoog betaal-
de kost, een te laag aangerekende opbrengst). 

 
464S. VAN CROMBRUGGE, “ Art. 26 versus 49 W.I.B. 1992 op het vlak van dubbele belasting” , Fiscoloog 2006, afl. 1031, 1-4. 
 
465Rb. Luik 14 april 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1125, 9. 
 
466GwH 6 november 2008, nr. 151/2008. 
 
467GwH 22 december 2010, nr. 160/2010, Fisc.Act. 2011, afl. 1, 15-16, FJF, No. 2011/190, TFR 2011, afl. 403, 535. 
 
468Bv. Cass. 22 september 2011, FJF, No. 2012/98. 
 
469J. VANDEN BRANDE, “ Definitief geen voorrang van artikel 26 op 49” , Fisc.Act. 2008, afl. 41, 1 en T. JANSEN, “ Definitief geen voorrang van 

artikel 26 op 49 ?” , Fisc.Act. 2009, afl. 29, 1. 
 
470Brussel 24 februari 1964, Rev.fisc. 1965, 83. 
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1129,11 

Vervolgens moet dit voordeel abnormaal of goedgunstig zijn. Hoewel de wet spreekt over abnormale 
of goedgunstige voordelen, vallen deze begrippen doorgaans samen471

‘Abnormaal’ is wat in strijd is met de normale gang van zaken, met de gevestigde gebruiken of met wat 
in soortgelijke gevallen gebruikelijk is

. 

472. Het gaat derhalve om voordelen die in strijd zijn met de han-
delsgebruiken. Een voordeel kan abnormaal zijn omwille van de ongebruikelijke of ongewone aard van 
het procedé of van de economische omstandigheden waaronder een verrichting heeft plaatsgevonden. 
Het is daarbij niet noodzakelijk dat de in België gevestigde onderneming de bedoeling had om belastba-
re winst in België aan belasting te onttrekken473

Een ‘goedgunstig’ voordeel is een voordeel dat wordt verleend zonder dat dit de uitvoering van een 
verbintenis vormt, of dat wordt verleend zonder enige tegenprestatie

. 

474

1129,12 
art. 79 en 207 WIB92 

. 

In het arrest {xe "Craft (Cass.)"}Craft475 besliste het Hof van Cassatie dat er sprake was van een abnor-
maal of goedgunstig voordeel in de zin van artikel 79 WIB92 ondanks het feit dat de inbreng door de 
toekenning van aandelen vergoed werd. Het betrof een inbreng, onder economisch abnormale omstandig-
heden van een rendabele tak van werkzaamheid in een verliesvennootschap476. In dezelfde lijn besliste het 
Hof van Cassatie (m.b.t. art. 207 WIB92) in een situatie waarbij onroerende goederen werden ingebracht 
in een verliesvennootschap477

1129,13 

. Het Hof besloot dat de verliesvennootschap een abnormaal voordeel krijgt 
door de inbreng wanneer het enige doel van de verrichting bestaat in een recuperatie van de vorige verlie-
zen van deze verliesvennootschap.  

                                                           
471Gent 21 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 883, 9, Fisc.Act. 2003, afl. 5, 7. 
 
472Bergen 1 maart 1978, JDF 1978, 227; Cass. 31 oktober 1979, Bull.Bel. 1980, afl. 590, 235; Antwerpen 30 juni 1981, AFT 1981, 284; Bergen 

4 juni 1987, FJF, No. 87/186. 
 
473Cass. 31 oktober 1979, Bull.Bel. 1980, 2353. 
 
474Cass. 31 oktober 1979, Bull.Bel. 1980, 2356; Antwerpen 10 mei 1994, AFT 1994, 292; Gedr.St. Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 444/9, 107. 
 
475Cass. 26 april 1966, Bull.Bel. 1967, 1073. Zie eveneens Cass. 23 februari 1995, FJF, No. 95/63. 
 
476Voor kritiek: zie S. HUYSMAN, “ De toepassing van art. 79 op fusieverrichtingen” , TRV 1994, 14. 
 
477Cass. 29 april 2005, Fisc.Koer. 2005, 444, noot W. DEFOOR, TFR 2005, afl. 286, 703, noot P. CAUWENBERGH en A. GAUBLOMME. 
 



nr.   99 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

In een circulaire478 met betrekking tot de verrekenprijzen stelt de administratie dat het ‘{xe "Arm’s 
length-principe"}arm’s length’-principe vervat ligt in het begrip ‘abnormale of goedgunstige voorde-
len’. Het ‘arm’s length’-principe houdt in dat de prijs, die voor een bepaalde handeling tussen verbon-
den ondernemingen is bedongen, overeenstemt met de prijs die onafhankelijke ondernemingen voor 
dezelfde of vergelijkbare verrichtingen onder dezelfde voorwaarden zouden hebben bedongen. Som-
mige rechtspraak past (o.i. ten onrechte) het ‘arm’s length’-criterium toe, zonder rekening te houden 
met de omstandigheden eigen aan de verrichting die haar als normaal kunnen doen beschouwen. Er 
moet evenwel rekening worden gehouden met het geheel der verrichtingen van de groep om uit te 
maken of er sprake is van een abnormaal of goedgunstig voordeel479,480

De OESO heeft wat betreft het ‘{xe "Arm’s length-principe"}arm’s length’-principe richtlijnen uitge-
vaardigd

. 

481

Het beoordelen van de vraag of er sprake is van een ‘abnormaal en goedgunstig voordeel’ is een fei-
tenkwestie die aan de soevereine beoordeling van de feitenrechter wordt overgelaten

. 

482

– de handelsgebruiken in een bepaalde sector; 

. De beoorde-
ling in concreto zal derhalve steeds een feitelijke appreciatie vergen. Deze appreciatie kan daarenbo-
ven niet beperkt worden tot een afweging van het verstrekte voordeel ten opzichte van de verkregen 
tegenprestatie. De aan elke verrichting eigen omstandigheden moeten in ogenschouw worden geno-
men. Deze eigen omstandigheden kunnen immers een afwijking van de normale gang van zaken ver-
antwoorden. Daarbij moet o.m. rekening worden gehouden met volgende elementen: 

– de specifieke economische situatie waarin de partijen zich bevinden op het moment dat de feiten 
plaatsvinden483

– het algemeen economisch klimaat
; 

484

Bij de toepassing van het ‘arm’s length’-criterium moet men rekening houden met de omstandigheden 
eigen aan de verrichting. Een verrichting is niet noodzakelijk abnormaal of goedgunstig louter omwil-
le van de band van afhankelijkheid tussen de verstrekker en de genieter. Bijzondere omstandigheden 
kunnen aan de verrichting een normaal karakter geven. 

. 

In de rechtspraak bestaat een tendens om aan te nemen dat ook het {xe "Groepsbelang"}groepsbelang 
kan spelen. Een verrichting die a priori als abnormaal beschouwd kan worden, kan, gelet op de situa-
tie binnen een groep van ondernemingen, toch als normaal beschouwd worden.  
Het hof van beroep te Brussel aanvaardt dat het niet abnormaal of goedgunstig is dat een moedermaatschappij een schuld 
kwijtscheldt ten voordele van haar dochteronderneming. Door deze kwijtschelding wordt het faillissement van de dochteron-
derneming afgewend, worden toekomstige inkomsten veilig gesteld en wordt de reputatie van de groep gevrijwaard485

                                                           
478Circ. nr. Ci.RH.421/580.456, AOIF 40/2006, 14 november 2006. 

. Het hof 
van beroep te Gent stelt dat de vennootschap die de schuld kwijtscheldt moet bewijzen dat de kwijtschelding nuttig of noodza-

 
479Luik 21 mei 1997, FJF, No. 98/16, AFT 1998, 47 en Fisc.Koer. 1997, 436 (i.c. indirecte compensatie van de voordelen); F. DESTERBECK, 

“ Beoordeling abnormaal of goedgunstig karakter voordeel blijft feitenkwestie” , Fisc.Act. 1999, afl. 19, 6. 
 
480Brussel 29 mei 2008, TFR 2009, afl. 353, 23, noot BELLAERT, S. en Fisc.Act. 2009, afl. 12, 5. 
 
481OECD, Transfer pricing guidelines for multinational Enterprises and tax administration-report of the OECD Committee of Fiscal Affairs, 

OECD. 
 
482Cass. 20 september 1972, Arr.Cass. 1973, 78; Cass. 31 oktober 1979, Arr.Cass. 1979-80, 278. 
 
483Bergen 3 november 1989, AFT 1990, 135; Gent 20 mei 2003, Fiscoloog 2003, afl. 899, 9, Fisc.Act. 2003, afl. 27, 7. 
 
484Brussel 11 februari 1977, JDF 1978, 187. 
 
485Brussel 17 september 2009, besproken in J. PIETERS, “ Groepsbelang telt mee bij kwalificatie voordeel als ‘abnormaal’” , Fisc.Act. 2010, afl. 

16, 3-5; voor een zeer gedetailleerde analyse van de ontwikkelingen in de rechtspraak en in de rulingpraktijk: P. CAUWENBERGH en 
A. GAUBLOMME, “ Financiële hulp in een multinationale groep – Wel 'normaal'  maar niet arm's length? Of toch…?” , TFR 2010, afl. 
384, 587-599. 
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kelijk is om het faillissement te voorkomen486. De groepsvennootschap die de schuld kwijtscheldt, heeft op die manier dus ook 
een voordeel bij de verrichting. Dit standpunt wordt bijgetreden door de rechtbank van eerste aanleg van Luik487. De dienst 
voorafgaande beslissingen aanvaardt eveneens dat het instemmen met de deficitaire vereffening van een dochteronderneming 
niet noodzakelijk inhoudt dat deze onderneming een abnormaal of goedgunstig voordeel zou hebben ontvangen488

Het bewijs 

.  

1129,14 
Het is de administratie die het bewijs van het bestaan van (i) het voordeel en van (ii) zijn abnormaal of 
goedgunstig karakter moet leveren. Het volstaat niet alleen het bestaan van het voordeel te bewij-
zen489. In voorkomend geval moet de administratie ook het bewijs leveren van de band van wederzijd-
se afhankelijkheid490

Voorbeelden 

. 

1129,16 
Als abnormale of goedgunstige voordelen in de zin van artikel 26 WIB92 werden o.m. beschouwd: 
– het toestaan van een renteloze lening491. Het voordeel is dan te berekenen op grond van een normale interestvoet492. Wan-

neer de administratie de mening toegedaan is dat in een – aan een verbonden buitenlandse vennootschap – toegestane le-
ning een te lage interest bedongen werd, zodat van een ‘abnormaal en goedgunstig voordeel’ sprake is, moet zij hiervan het 
bewijs leveren op grond van de feitelijke situatie eigen aan de transactie. Zij kan zich bijgevolg niet beroepen op forfaitaire 
ramingen van het KB/WIB betreffende de normale rentevoet voor leningen toegestaan door een vennootschap aan werkne-
mers. Hoewel de draagwijdte van wetsbepalingen inzake inkomstenbelastingen niet bij analogie kan worden uitgebreid493, 
aanvaardt sommige rechtspraak dat de forfaitaire ramingen uit het KB/WIB toch kunnen worden gehanteerd als vermoeden 
voor de berekening van het toegekende voordeel494. Het moet evenwel worden opgemerkt dat er rechtspraak is die stelt dat 
de gederfde rente met betrekking tot een renteloze lening en het toestaan van renteloze betalingsfaciliteiten aan een buiten-
landse dochtervennootschap in financiële moeilijkheden geen abnormaal of goedgunstig voordeel is. Door deze renteloze 
lening heeft de Belgische moedervennootschap immers haar initiële investering gevrijwaard en haar buitenlandse belangen 
veilig gesteld495

– het gedeelte van de winst boven een contractueel vastgesteld cijfer, dat een Belgische onderneming jaarlijks aan een buiten-
landse holding afdraagt: het gaat om een contrac-tuele toekenning van een deel van de winst en niet om de betaling van een 
exploitatieschuld of om aftrekbare bedrijfslasten

; 

496

                                                           
486Gent 31 januari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1289, 13 (in casu wordt de kwijtschelding als een abnormaal of goedgunstig voordeel beschouwd 

vermits de moedermaatschappij niet kon aantonen dat de kwijtschelding nuttig of noodzakelijk was om het faillissement van de 
dochteronderneming te vermijden). 

; 

 
487Rb. Luik 6 september 2010, Fisc.Koer. 2011, 247. 
 
488Voorafg.Besliss. nr. 900.481, 21 december 2010. 
 
489Bergen 1 maart 1978, JDF 1978, 227; Rb. Luik 6 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 859, 9. 
 
490Rb. Namen 25 september 2002, FJF, No. 2003/12 (het loutere feit dat converteerbare obligaties worden gehouden is niet van die aard om 

een band van wederzijdse afhankelijkheid te doen ontstaan). 
 
491Gent 20 mei 2003, Fiscoloog 2003, afl. 901, 9; Gent 21 januari 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 5, 7. 
 
492Antwerpen 28 juni 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1265, 11; Brussel 5 maart 1951, nv Agence économique et financière, en 22 juni 1955, nv 

Société belge de Roulements à Aiguilles Nadella; zie Com.IB 1992, nr. 26/12. 
 
493Antwerpen 29 juni 1999, TFR 2000, 27-34, noot, FJF, No. 99/226; Gent 21 oktober 2003, Fisc.Koer. 2003, 655. 
 
494Antwerpen 28 juni 2011, FJF, No. 2012/223. 
 
495Bergen 19 maart 2004, TFR 2004, 265. Zie ook Bergen 13 oktober 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1049, 12-13. Contra: Gent 31 januari 2012, 

Fisc.Koer, 2012, afl. 11, 447; Gent 15 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1308, 13. 
 
496Brussel 21 januari 1953, nv Benzina. 
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– de inbreng, door een Belgische onderneming, van effecten die deel uitmaken van haar vermogen, in een buitenlandse 
onderneming tegen een lagere waarde dan de beurswaarde, wat de buitenlandse onderneming in de mogelijkheid stelde een 
geheime reserve aan te leggen, gelijk aan het verschil tussen beide waarden497

– de afstand van een schuldvordering
; 

498

– de inbreng door een Belgische moedervennootschap in een verlieslatende dochteronderneming van een schuldvordering die 
zij op de dochteronderneming heeft

; 

499

– het toestaan van een buitensporige commerciële korting
; 

500

– de kosteloze afstand van een optierecht om op het einde van de leasingtermijn het voertuig tegen een vooraf bepaalde 
overnameprijs – beneden de werkelijke waarde – aan te kopen

; 

501

– aankoop tegen overprijs die blijkt uit de winstmarge die een buitenlandse tussenpersoon realiseert
; 

502

– de verkoop van aandelen tegen onderprijs of de aankoop tegen overprijs
; 

503. De marktwaarde van aandelen is gelijk aan de 
prijs die een onafhankelijke derde bereid is te betalen op hetzelfde ogenblik en onder dezelfde omstandigheden. Die prijs is 
niet noodzakelijk gelijk aan een gewogen gemiddelde van de intrinsieke waarde, de rendementswaarde en de cashflow-
methode504

– de aankoop van aandelen tegen overprijs. De intrinsieke waarde van de aandelen wordt berekend aan de hand van de ba-
lanswaarde, vermeerderd met niet-uitgedrukte meerwaarden op gebouwen, terreinen en installaties en verminderd met de 
latente belastingen op die meerwaarden. In casu bedroeg de meerprijs 25 % meer dan die intrinsieke waarde

; 

505

– de verkoop van een wagen na afloop van de leasingtermijn, met een impliciete verzaking van de aankoopoptie
; 
506

– het verwerven, tegen een te hoge prijs, van een vruchtgebruik op onroerend goed waarvan de zaakvoerder(s) de naakte 
eigenaars zijn

; 

507

– het uitvoeren van belangrijke verbeteringswerken aan een vruchtgebruik dat voor negen jaar loopt zonder enige vergoeding 
door de zaakvoerders/blote eigenaars

. 

508

Er kan daarentegen geen sprake van zijn om de in België exploiterende ondernemingen te belasten op 
commissielonen, restorno’s, bonificaties, vergoedingen, royalty’s, interesten, enz., die ondernemingen 
aan buitenlandse ondernemingen toekennen, wanneer die toekenningen, volgens de handelsgebruiken 

. 

                                                           
497Cass. 2 mei 1962, Compagnie d’Afrique pour l’Industrie et la Finance, Bull.Bel., afl. 390, 1655. 
 
498Antwerpen 13 mei 1991, FJF, No. 91/149; Brussel 10 april 1998, FJF, No. 2000/282, Fiscoloog 2002, 839, 10; Bergen 1 december 2000, 

FJF, No. 2001/15, Fiscoloog 2002, afl. 844, 9; Brussel 12 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 850, 9; Brussel 29 mei 2008, Fisc.Act. 2009, 
afl. 12, 5; Rb. Namen 26 februari 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 13, 5. Inzake kwijtschelding van schulden kan eveneens worden verwe-
zen naar het vroegere ‘standpunt’ van de dienst, voorafgaande beslissingen (te raadplegen op www.ruling.be) besproken in Fisco-
loog 2006, 1035, 7-9 en in R. WILLEMS, Fiscaal Zakboekje rulings.be, Kluwer, Mechelen, 2009, 219-262. De dienst haalde in de loop 
van 2009 haar ‘standpunten’ van haar website en publiceerde eind juni 2009 vijf nieuwe ‘adviezen’, waaronder één over de kwijt-
schelding van schulden. Dit nieuwe advies verschilt echter weinig van het oude standpunt. Zie K. JANSSENS, “ Nieuws van de fis-
cus” , Fisc.Act. 2009, afl. 25, 11. 

 
499Brussel 18 januari 2001, Fiscoloog 2001, afl. 791, 11. 
 
500Luik 18 november 1999, FJF, No. 2000/277, Fiscoloog 2002, afl. 839, 10. 
 
501Rb. Brussel 4 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 835, 3. 
 
502Rb. Namen 25 september 2002, FJF, No. 2003/12. 
 
503Antwerpen 18 november 1997, FJF, No. 98/78; Brussel 1 oktober 1998, TFR 1999, 126, noot J. WERBROUCK; L. PINTE, “ Achat d’actions 

pour un prix surfait entre sociétés belges: application de l’article 26, § 1er du C.I.R. 92?” , RGF 1999, 3-11; Antwerpen 19 februari 
2002, Fiscoloog 2002, afl. 841, 10; Rb. Antwerpen 25 oktober 2002, Fiscoloog 2002, afl. 870, 9; Rb. Leuven 9 september 2005, 
Fisc.Koer. 2005, 16 (indien een overprijs betaald wordt die op grond van artikel 25, 4° WIB92 reeds deel uitmaakt van het fiscaal re-
sultaat, dan kan deze niet nogmaals bij toepassing van artikel 26 WIB92 bij de belastbare grondslag worden gevoegd). over de pro-
blematiek inzake overprijzen, zie onder meer: W. VAN DEN BERGHE, Van ontbinding tot fusie, Mechelen, Kluwer, 2006, 348. 

 
504Antwerpen 19 februari 2002, TFR 2003, afl. 240, 386, noot A. GAUBLOMME, “ Overdracht van aandelen tussen verbonden ondernemingen: 

belang van een juiste waardering” ; Luik 20 maart 2002, FJF, No. 2003/75; Rb. Antwerpen 25 oktober 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 11, 
11, Fisc.Koer. 2003, 250. 

 
505Gent 4 november 2008, TFR 2009, afl. 364, 554, noot H. VANDEBERGH, “ Aankoop van aandelen aan een te hoge prijs: een belastbaar 

abnormaal en goedgunstig voordeel?” . 
 
506Gent 28 september 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 40, 13; Antwerpen 17 januari 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1018, 11. 
 
507Antwerpen 2 november 2010, Fisc.Koer. 2011, 174 (het hof komt tot de conclusie dat het vruchtgebruik correct gewaardeerd werd in een 

revisorverslag op basis van de huurwaarde die door een landmeter-expert werd vastgesteld). Zie ook K. VERHEYDEN, “ Waardebe-
paling van vruchtgebruik op onroerende goederen” , AFT 2011, afl. 3, 18-26. 

 
508Rb. Bergen 26 mei 2011, FJF, No. 2013/44; zie ook Bergen 21 november 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1321, 9. 
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en overeenkomstig de economische omstandigheden van het ogenblik, kunnen worden beschouwd als 
de normale bezoldiging of vergoeding van werkelijke diensten of prestaties, werkelijk berokkende 
schade, kredietverlening, concessie of cessie van brevetten, octrooien, fabrieksmerken enz.509. Arti-
kel 26 WIB92 is niet toepasselijk op de verkoop van producten aan een Britse dochter die zelf geen 
winst realiseert op deze producten510

Toevoeging aan de winst 

. 

1129,19 
Indien geoordeeld wordt dat er een voordeel bestaat conform artikel 26 WIB92, wordt dit voordeel 
aan de winst van de voordeelverstrekker toegevoegd. Het voordeel ‘wordt aan de winst toegevoegd’ 
(opname als verworpen uitgave) maar ondergaat niet het belastingregime van de winsten. Dit heeft tot 
gevolg dat de fiscale vrijstellingen die eventueel op de winsten kunnen worden toegepast (bijvoor-
beeld bepaalde vrijstellingen op meerwaarden) niet van toepassing zijn op de abnormale of goedgun-
stige voordelen. 

c. {xe "Ontsnappingsclausule"}Ontsnappingsclausule 

1129,20 
art. 26 WIB92 

De toevoeging aan de eigen winst vindt geen toepassing wanneer de verkrijger van het abnormale of 
goedgunstige voordeel een binnenlandse vennootschap is en indien de abnormale of goedgunstige 
voordelen in hoofde van de genieter in aanmerking komen voor het bepalen van zijn belastbare in-
komsten511. Dit betekent niet dat de genieter op de genoten inkomsten effectief belasting moet betalen. 
Het volstaat dat het voordeel in hoofde van de genieter in aanmerking kan komen om in zijn hoofde de 
belastbare grondslag te bepalen512. Indien de ontvanger van het voordeel onderworpen is aan de 
rechtspersonenbelasting, wordt met het verkregen abnormale of goedgunstige voordeel geen rekening 
gehouden bij het bepalen van de belastbare basis513. In de administratieve richtlijnen wordt gesteld dat 
het moet gaan om in België belastbare inkomsten514

                                                           
509Com.IB 1992, nrs. 26/12 en 26/14; Bergen 1 december 2000, FJF, No. 2001/14, Fiscoloog 2002, afl. 844, 9. 

. De minister heeft meermaals verklaard dat de 
bepalingen van artikel 26 WIB92 niet van toepassing zijn wanneer de voordelen worden verleend 

 
510Luik 8 februari 1984, FJF, No. 85/8. 
 
511Bergen 1 december 2000, FJF, No. 2001/14, Fiscoloog 2002, 844, 9; Rb. Antwerpen 24 juni 2005, FJF, No. 2006/95 (belast als divers 

inkomen bij natuurlijk persoon); Gent 25 maart 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1132 (over het uitvoeren van marktstudies in het buitenland 
zonder een bewijs dat er effectief een prestatie werd geleverd). 

 
512Antwerpen 15 juni 1999, Fisc.Koer. 1999, 598-602; G. POPPE, “ Abnormale en goedgunstige voordelen” , Fisc.Act. 1999, afl. 29, 4; Rb. Luik 

1 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 898, 10 (inkomsten die vallen binnen het normale beheer van een privévermogen en dus buiten de 
categorie van de diverse inkomsten vallen, zijn geen vrijgestelde, maar onbelaste inkomsten. Ze zijn niet in aanmerking gekomen om 
de belastbare grondslag te bepalen); Rb. Luik 1 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 898, 10 (het is niet vereist dat de voordelen in aan-
merking zijn gekomen. De uitsluiting speelt wanneer de voordelen in aanmerking kunnen komen. Dit moet worden beoordeeld op 
ogenblik dat het voordeel aan de belastbare basis van de onderneming kan worden toegevoegd). Volgens de minister van Financiën 
kan een voordeel dat wordt toegekend door een Belgische vennootschap aan een andere Belgische vennootschap, belastbaar zijn 
wanneer de toekenning aanleiding zou geven tot een onrechtmatige vrijstelling of aftrek, zonder dat daar – rechtstreeks of onrecht-
streeks – een effectieve aanslag tegenover staat bij de vennootschap die het voordeel verkrijgt: Vr. & Antw. Senaat, 12 maart 1996, 
nr. 1-12, 559; voor een verhelderend voorbeeld: Fiscoloog 1996, afl. 564, 1-2. 

 
513Antwerpen 31 mei 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1271, 4. 
 
514Com.IB 1992, nr. 26/12: artikel 26 WIB92 beoogt de abnormale of goedgunstige voordelen die door de onderneming zijn verleend aan 

natuurlijke personen of rechtspersonen, behalve wanneer die voordelen in aanmerking komen voor het bepalen van de in België be-
lastbare inkomsten van de verkrijgers. 
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tussen Belgische vennootschappen515. Na kritiek in de rechtsleer heeft de minister de ontsnappings-
clausule ook uitgebreid tot buitenlandse vennootschappen, met dien verstande dat de buitenlandse 
vennootschap zich niet mag bevinden in een situatie zoals omschreven in artikel 26, lid 2 WIB92516

d. Uitzondering op de ontsnappingsclausule 

. 

1129,50 
art. 26 lid 2 WIB92 

Artikel 26, lid 2 WIB92 somt drie gevallen op waar de verleende abnormale voordelen steeds bij de 
winst worden gevoegd, dus ook wanneer de verkrijger reeds op de voordelen wordt belast. Het betreft 
steeds gevallen waar voordelen worden verleend aan buitenlandse belastingplichtigen. Dit is met na-
me het geval indien de voordelen worden verleend aan: 
– een buitenlandse belastingplichtige ten aanzien waarvan de in België gevestigde onderneming zich 

rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt517

– een buitenlandse belastingplichtige of aan een buitenlandse inrichting die krachtens de bepalingen 
van de wetgeving van het land waar zij gevestigd zijn, aldaar niet aan een inkomstenbelasting zijn 
onderworpen of aan een aanzienlijk gunstiger belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan 
de in België gevestigde onderneming is onderworpen. Teneinde te bepalen of een belastingplichti-
ge gevestigd is in een land met een aanzienlijk gunstiger belastingregime, mag de lijst van ver-
dachte landen die is opgemaakt in het kader van de dbi-regeling, gehanteerd worden

; 

518

– een buitenlandse belastingplichtige die belangen gemeen heeft met de hiervoor vermelde belas-
tingplichtige of inrichting

 (zie rand-
nr. 1509); 

519

De vraag kan worden gesteld of dit voor intracommunautaire situaties wel in overeenstemming is met 
het Europees recht. Indien een voordeel aan een Belgische verbonden onderneming wordt toegekend, 
en dit voordeel in aanmerking kan komen voor het bepalen van de belastbare grondslag van de ver-
krijger, wordt het toegekende abnormale of goedgunstige voordeel immers niet toegevoegd aan de 
belastbare basis van de verstrekker van het voordeel. Als het voordeel daarentegen wordt toegekend 
aan een buitenlandse gelieerde onderneming, wordt het voordeel in alle gevallen toegevoegd aan de 
belastbare basis van de verstrekker. Er is in deze hypothese immers geen uitzondering voorzien in 
artikel 26 WIB92.  

. 

De rechtbank van eerste aanleg te Bergen520

Het Hof oordeelt dat dit verschil in behandeling een belemmering vormt van het vrij vestigingsrecht, 
maar dat de belemmering gerechtvaardigd is, gelet op de noodzaak om een evenwichtige verdeling 

 legde deze vraag voor aan het Hof van Justitie. 

                                                           
515Vr. nr. 174 COOREMAN 26 april 1990, Bull.Bel., afl. 700, 3383; Vr. nr. 302 COOREMAN 9 maart 1993, Bull.Bel., afl. 729, 1904; Vr. nr. 916 

DE SENY 9 december 1994, Bull.Bel., afl. 749, 1332. 
 
516Vr. nr. 472 EERDEKENS 6 oktober 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 62, 6988, Bull.Bel., afl. 817, 1613-1614. 
 
517Wat betreft de banden van wederzijdse afhankelijkheid, zie Com.IB 1992, nr. 26/4-6. 
 
518Mond.Vr. nr. 407 en 408 LETERME 21 oktober 2003, Kamercommissie Financiën. 
 
519Die bepaling strekt ertoe te beletten dat de in België gevestigde onderneming die de abnormale of goedgunstige voordelen verleent, een 

beroep zou doen op een bij voorkeur in verlies zijnde buitenlandse natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee er een niet direct 
aanwijsbare band van afhankelijkheid bestaat om op die manier toch te ontsnappen aan de toevoeging van de verleende abnormale 
of goedgunstige voordelen bij haar eigen winst, door te steunen op het bestaan van gemeenschappelijke belangen in de gevallen 
waarin de band van wederzijdse afhankelijkheid moeilijk kan worden vastgesteld (zie Kamer, B.Z. 1991-1992, 444/1, 5 en 6). De be-
wijslast inzake het bestaan van gemeenschappelijke belangen tussen de voormelde belastingplichtigen berust bij de administratie 
(Com.IB 1992, nr. 26/34). 

 
520Rb. Bergen 19 juni 2007, Fiscoloog (I.) 2008, afl. 296, 8. 
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van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten te handhaven en op het voorkomen van belastingont-
wijking. De Belgische regeling streeft dus “rechtmatige doelstellingen na die verenigbaar zijn met het 
verdrag en die dwingende redenen van algemeen belang uitmaken”. Zij is bovendien geschikt “om 
deze doelstellingen te verwezenlijken”. 
Er moet dan nog worden onderzocht of de regeling niet verder gaat dan wat nodig is om de nage-
streefde doelstellingen te bereiken. Volgens het Hof is aan deze voorwaarde voldaan als (i) de belas-
tingplichtige de mogelijkheid heeft om, indien er een vermoeden is dat een verrichting abnormaal of 
goedgunstig is, zonder buitensporige administratieve moeite het bewijs kan aanbrengen van de even-
tuele commerciële redenen voor de transactie; en (ii) wanneer een eventuele correctie niet verder gaat 
dan het toevoegen van het niet at arm’s length gedeelte. Het Hof spreekt er zich niet over uit of aan 
beide voorwaarden is voldaan, vermits een antwoord op deze vragen een uitleggen en toepassing van 
het Belgische recht betreft. 
In beginsel maakt het verschil in werking van artikel 26 WIB92 tussen nationale en grensoverschrij-
dende situaties (binnen de EU) dus geen schending uit van het vrije vestigingsrecht521

§ 4. BIJZONDERE REGELS VOOR DE {XE "BATEN"}BATEN 

. 

1130 

Bibliografie – SABLON, S. en LIEVENS, S., “De evolutie van het begrip winstgevende bezigheden”, AFT 1983, 68-74. 
– X, “Geen controle door Brussel 4 voor provincieraadsleden. Geen aftrek partijbijdragen meer voor leden 

van bestendige deputatie”, Fisc.Act. 2002, afl. 15, 3-4. 
– CHEVALIER, C., “Belastingheffing van naburige rechten: de hamvraag blijft onbeantwoord”, TFR 2005, 

17-18 (noot onder Rb. Antwerpen 8 maart 2004). 

1131 
art. 27 WIB92 

‘Baten’ zijn alle inkomsten uit een vrij beroep, een ambt of post en alle niet als winst of als bezoldi-
gingen aan te merken inkomsten uit een winstgevende bezigheid (art. 27 WIB92). 

Het betreft o.a. de inkomsten uit ‘{xe "Vrije beroepen (baten)"}vrije beroepen’, nl. de beroepen van 
geneesheer, advocaat, fiscaal raadgever, expert, boekhouder, notaris, kunstenaar522, {xe "Architect 
(baten)"}architect523, ingenieur-raadgever, vroedvrouw, sportman, enz., uitgeoefend als zelfstandige. 
De personen die in het kader van een zelfstandige beroepsactiviteit, verrichtingen stellen (die geen 
handelskarakter vertonen) van louter of hoofdzakelijk intellectuele aard worden geacht een vrij beroep 
uit te oefenen524

Onder deze categorie vallen ook de inkomsten uit ‘{xe "Ambten en posten (baten)"}ambten en pos-
ten’, nl. de mandaten en speciale functies, uitgeoefend als zelfstandige en dikwijls tijdelijk, maar met 
uitsluiting van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, enz. bij een vennootschap. Tot deze groep 
behoren de {xe "Politiek mandaat"}‘politieke mandaten’ (bv. commissaris in een intercommunale, 
maar niet burgemeester (ambtenaar en dus werknemer

. 

525

                                                           
521HvJ 21 januari 2010, zaak C-311/08, SGI, FJF, No. 2010/127, Fiscoloog 2010, afl. 1190, 9, JDE 2010, afl. 167, 91, NJB 2010, afl. 7, 421, RW 

2010-2011, afl. 8, 339, TFR 2010, afl. 388, 815, noot S. BELLAERT, Fisc.Act. 2010, afl. 8, 1-5, en Intern.Fisc.Act. 2010, afl. 5, 1-2. 

)), de functies van zelfstandige leraar, de 
speciale mandaten (bv. koninklijk commissaris). 

 
522Com.IB 1992, nr. 23/269. 
 
523Rb. Brussel 20 oktober 2011, FJF, No. 2012/190. 
 
524Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 31 juli 1984, 1682. 
 
525Vr. nr. 244 JEROME (burgemeester), Vr. & Antw. Kamer 1979-1980, 17 juni 1980, 2755; Brussel 11 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 

880, 10 (commissaris in een intercommunale). 
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De opsomming “vrij beroep, ambt of post en (…) winstgevende bezigheid” is onnodig lang. Het zou 
duidelijker geweest zijn indien ze was vervangen door ‘elke andere winstgevende bezigheid’526

Casuïstiek 

, want 
deze tweede categorie bevat alle andere werkzaamheden die niet vernoemd werden in de eerste en de 
vierde categorie. 

– De kwalificatie als ‘baten’ dan wel als ‘bezoldigingen’ van de vergoeding van een OCMW-geneesheer moet bepaald 
worden op grond van de juridische verhouding tussen het OCMW en de geneesheer. Om de vergoedingen als ‘bezoldigin-
gen’ te kwalificeren, is het vereist dat er een band van ondergeschiktheid bestaat in hoofde van de geneesheer ten aanzien 
van het OCMW527

– De architect van een stad, een provincie of een aannemingsbedrijf is ambtenaar of bediende en behoort aldus tot de catego-
rie van personen (werknemers) bezoldigd door derden. 

. 

– ‘Winstgevende bezigheden’ omvatten o.a. de {xe "Verhuur gemeubelde kamers (BI)"}verhuur van gemeubelde kamers met 
bijkomende dienstverlening528 en kinderopvang529

– Vallen hier eveneens onder de vennoten of leden in burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijk-
heid die baten ontvangen. 

. 

– Volgens de administratie moeten de financiële tegemoetkomingen die de Vlaamse overheid betaalt aan {xe "Zelfstandige 
opvangvoorzieningen"}zelfstandige opvangvoorzieningen ({xe "Onthaalouder"}onthaalouders, {xe "Kinderdagverblij-
ven"}kinderdagverblijven) beschouwd worden als baten530

art. 17 § 1 5° en 37 WIB92 
. 

– De {xe "Naburige rechten"}naburige rechten (of {xe "Nevenrechten"}nevenrechten) van uitvoerende {xe "Artiest"}artiesten 
werden gekwalificeerd als baat531. Zo werden in het verleden de nevenrechten die een dirigent behaalde in de uitoefening 
van zijn beroepswerkzaamheid niet als roerende inkomsten belast, maar als beroepsinkomsten (art. 37 WIB92)532. Met in-
gang vanaf aj. 2009 worden deze rechten, tot een te indexeren grensbedrag van 37 500,00 EUR, wettelijk geacht belastbaar 
te zijn als roerende inkomsten (art. 17 § 1 5° WIB92)533

– {xe "Presentiegeld politieraad"}Presentiegelden die worden toegekend aan de leden van de politieraden van de verschillen-
de politiezones

 (zie randnr. 1066 e.v.). 

534, aan de provincie- en gemeenteraadsleden en de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn535

– De opbrengsten van een verkoop van een vruchtgebruik op een medische praktijk vormen baten, indien de wil om de 
professionele activiteiten definitief te willen stopzetten niet voldoende kan worden aangetoond

, zijn 
baten. 

536

1132 
art. 27 WIB92 

. 

Naast eerder besproken regels voor alle bedrijfsinkomsten, zijn er nog specifieke regels voor deze 
categorie (art. 27 WIB92): 
                                                                                                                                                                     
 
526Onder winstgevende bezigheid wordt verstaan, wanneer ze door een natuurlijke persoon wordt uitgeoefend, een geheel van verrichtingen 

die voldoende talrijk en onderling verbonden zijn om een gewone en voortgezette bezigheid uit te maken en die, vallend buiten de 
grenzen van het normale beheer van een privévermogen, een beroepskarakter hebben. Om te beoordelen of winstgevende verrich-
tingen de voormelde kenmerken vertonen, o.m. of ze een beroepskarakter hebben, d.w.z. als beroepsdaden gesteld zijn, mag reke-
ning worden gehouden met het geheel van de verrichtingen wanneer deze zich over verscheidene jaren uitstrekken (Com.IB 1992, 
nr. 23/35). 

 
527Brussel 2 december 1998, TFR 1999, 41. Voor een gelijkaardig geval: zie Gent 28 november 2006, Fiscoloog 2007, afl. 1073, 9-10. 
 
528Gent 11 mei 1984, FJF, No. 85/71; Cass. 16 januari 1997, FJF, No. 97/129; Antwerpen 20 januari 1998, FJF, No. 98/69. Zie ook Bergen 7 juni 

1996, FJF, No. 96/228 (verhuur van stacaravans op een camping). 
 
529Vr. nr. 4344 DE BLOCK 17 april 2001, Beknopt verslag, Kamercommissie Financiën, COM 445, 1, Bull.Bel., afl. 823, 835. 
 
530Circ. nr. Ci.RH.241/595.309 (AOIF nr. 12/2009), 5 maart 2009. 
 
531Circ. nr. Ci.RH.241/519.702, 14 maart 2001, Bull.Bel., afl. 813, 753. 
 
532Rb. Leuven 20 februari 2004, Fiscoloog, afl. 928, 2. 
 
533Wet 16 juli 2008, BS 30 juli 2008. 
 
534Vr. nr. 1036 LETERME 21 juni 2002, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 153, 19606. 
 
535Com.IB 1992, nr. 23/169.6. 
 
536Antwerpen 9 december 2008, Fisc.Act. 2009, afl. 37, 8.  
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– Het belastbare inkomen wordt vastgesteld door van het totale bedrag van de ontvangsten de uitga-
ven af te trekken537,538. Een honorarium of een andere bezoldiging die niet effectief ontvangen 
werd, is niet belastbaar, behalve indien de genieter zelf uitstel tot betaling verleende. Dat in het 
verleden prestaties werden belast in het belastbaar tijdperk waarin zij werden verricht is irrele-
vant539. Honoraria ontvangen door een inrichting of pool voor rekening van zelfstandige geneeshe-
ren is belastbaar in hoofde van deze laatste op het ogenblik dat de inrichting of pool deze inkom-
sten ontvangt en niet bij latere uitkering aan de geneesheer540

art. 27 1° en 2° WIB92 
. 

– Niet alleen de ontvangsten in geld, maar ook de voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of 
naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid moeten als belastbare baten be-
schouwd worden541

art. 27 3° WIB92 
 (art. 27 1° en 2° WIB92). 

– Het belastbare inkomen omvat alle verwezenlijkte meerwaarden op activa die voor het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt (art. 27 3° WIB92). Maar deze meerwaarden zijn 
vrijgesteld onder de voorwaarden en in de gevallen aangehaald in nrs. 1172 e.v.542

art. 27 4° WIB92 
. 

– Het belastbare inkomen omvat eveneens de vergoedingen van alle aard die gedurende het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid zijn verkregen, hetzij ter compensatie of naar aanleiding van 
enige handeling die een vermindering van de beroepswerkzaamheid of van de baten daarvan tot 
gevolg kan hebben, hetzij tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van baten 
(art. 27 4° WIB92). Er wordt geen onderscheid gemaakt naargelang het vrijwillig of onvrijwillig 
karakter van de vermindering van de activiteit543. Een vergoeding verkregen tot volledig of gedeel-
telijk herstel van een tijdelijke derving van baten, is enkel belastbaar indien de belastingplichtige 
effectief een inkomstenverlies heeft geleden, waarvoor de uitkering de compensatie uitmaakt544

art. 27 5° en 6° WIB92 
. 

– Het belastbaar inkomen bevat bovendien de vergoedingen van de leden van de provincieraden 
(art. 27 6° WIB92) en de vergoedingen van leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de 
Senaat, de gemeenschaps- en gewestparlementen en het Europees Parlement, alsmede de vergoe-
dingen voor de uitoefening van bijzondere functies in die 

 vergaderingen, met uitzondering van de terugbetalingen van gedane kosten (art. 27 5° WIB92). 
art. 27 lid 3 WIB92 

– Meerwaarden op personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, uitgezonderd taxi’s 
en voertuigen die uitsluitend worden gebruikt in erkende autorijscholen of voor verhuring aan der-
den, worden slechts tot 75 % in aanmerking genomen (art. 27 lid 3 WIB92). 

                                                           
537Brussel 6 november 1961, Rev.fisc. 1962, 343. 
 
538De terugbetalingen van sociale bijdragen tijdens de uitoefening van de beroepswerkzaamheid ontvangen door de beoefenaars van vrije 

beroepen, ambten, posten of andere winstgevende bezigheden dienen worden aangemerkt als baten van het jaar waarin de terug-
betaling plaatsheeft (Circ. nr. Ci.RH.241/597.673 (AOIF 29/2010), 2 april 2010). Dit in tegenstelling tot Circ. nr. Ci.RH.241/430.225, 
27 mei 1992, die van toepassing blijft voor bedrijfsleiders. 

 
539Antwerpen 10 december 1996, FJF, No. 97/67. 
 
540Vr. nr. 480 LEFEVRE 16 oktober 2000, Bull.Bel., afl. 817, 1675, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 62, 5 februari 2001, 6988, Fiscoloog 2001, 

afl. 792, 11; Antwerpen 13 mei 2003, Fisc.Koer. 2003, 451. 
 
541Luik 20 maart 2002, FJF, No. 2002/124 (tenlasteneming van verkiezingsuitgaven); Rb. Brussel 10 februari 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1047, 10 

(arts ontvangt, bij w ijze van schenking, medisch materiaal van een confrater). 
 
542J. VAN HOUTTE, “ Meerwaarden als bestanddeel van het bedrijfsinkomen van beoefenaars van vrije beroepen, enz.” , in Liber Amicorum 

Albert Tiberghien, Brussel, Ced.Samsom, 1984, 364-379. 
 
543Bergen 31 mei 1996, FJF, No. 96/229. 
 
544Antwerpen 28 februari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1297, 10. 
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§ 5. WINST EN BATEN VAN EEN {XE "VORIGE BEROEPSWERKZAAMHEID"}VORIGE 
BEROEPSWERKZAAMHEID 

1133 
art. 28, 44 en 46 WIB92 

Winst en baten die naar aanleiding van of na de stopzetting van de onderneming of van de uitoefening 
van een vrij beroep worden verkregen of louter vastgesteld, zijn belastbaar, ofwel in hoofde van de 
eigenaar van de onderneming of van de persoon die het beroep uitoefent, ofwel in hoofde van zijn 
erfgenamen. 

1. Winst en baten op het ogenblik van de {xe "Stopzetting werkzaamheid"}stopzetting van de 
werkzaamheid 

1134 
art. 28 lid 1 WIB92 

Belastbaar zijn de inkomsten die worden verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de 
volledige en definitieve stopzetting van de onderneming of van de uitoefening van een vrij beroep, 
ambt, post of winstgevende bezigheid en voortkomen uit meerwaarden op activa die voor de beroeps-
werkzaamheid zijn gebruikt (de ‘stopzettingsmeerwaarden’). Worden onder meer geacht voor de 
uitoefening van de beroepswerkzaamheid te worden gebruikt, de immateriële activa die tijdens de 
beroepswerkzaamheid tot stand zijn gekomen, ongeacht of zij als activabestanddeel zijn geboekt (art. 
41 3° WIB92)545. Om te oordelen of een goed wordt aangewend voor de beroepswerkzaamheid, is niet 
enkel de uitgedrukte wil van belang546. Het moet gaan om een goed dat door toedoen van de eigenaar 
of met zijn toestemming onderworpen wordt aan de risico’s van de onderneming en waarvan de waar-
deschommelingen in het bedrijfsresultaat zijn opgenomen547

De stopzettingsmeerwaarde is belastbaar op het ogenblik dat de schuldvordering een zeker en vast-
staand karakter krijgt

. Artikel 41 WIB92 omschrijft wanneer 
een actiefbestanddeel moet worden geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te wor-
den gebruikt (zie randnr. 1168). 

548, ongeacht de datum van de inning549. De meerwaarde moet ontstaan zijn ge-
durende de beroepswerkzaamheid; latere prijsstijgingen tellen niet mee550

Indien een goed evenwel tussen de stopzetting van de activiteit en de vervreemding ervan werd gedes-
affecteerd en uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden werd gebruikt, is mogelijk geen belastba-

. De meerwaarde kan vast-
gesteld worden door alle middelen, bv. de schatting voor het berekenen van de successierechten. Het 
is dus helemaal niet noodzakelijk dat de meerwaarden verwezenlijkt werden.  

                                                           
545Gent 7 november 2001, Fiscoloog 2002, afl. 831, 11. 
 
546Luik 14 december 2001, TFR 2002, afl. 223, 02/46. 
 
547Antwerpen 29 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 896, 10 en Antwerpen 25 oktober 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1289, 13 (m.b.t. overdracht van 

nijverheidsgebouw waarin een privéappartement is ondergebracht: stopzettingsmeerwaarde); Bergen 24 januari 2003, Fiscoloog 
2003, afl. 878, 9 (m.b.t. stopzetting eenmanszaak door overdracht aan vennootschap: meerwaarde op overdracht onroerend goed na 
zes jaar verhuring aan werkvennootschap: desaffectatie). 

 
548Gent 12 september 2006, Fiscoloog 2007, afl. 1064, 12; Gent 21 september 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1228, 14; Gent 5 oktober 2010, FJF, 

No. 2012/44. 
 
549Gent 6 november 2002, Fiscoloog 2003, afl. 877, 10 (m.b.t. tijdstip belastbaarheid bij overeenkomst met ontbindende voorwaarde en tijds-

bepaling over betaling); Rb. Gent 18 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 9 (m.b.t. overnameprijs die verschuldigd blijft). 
 
550Vr. DE BAERE, Vr. & Antw. Senaat 1979-1980, 3 april 1980. 
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re stopzettingsmeerwaarde meer voorhanden551. Kosten die betrekking hebben op gedesaffecteerde 
goederen zijn niet meer aftrekbaar552

Indien een goed deels voor beroepsmatige en deels voor niet-beroepsmatige doeleinden werd gebruikt, 
moet voor de berekening van de stopzettingsmeerwaarde vooreerst de verkoopwaarde van het niet-
beroepsmatige deel afgezonderd te worden van de vergoeding. Op het saldo kunnen vervolgens andere 
elementen in mindering worden gebracht

. 

553

Volgens het Hof van Cassatie wordt een behaalde stopzettingsmeerwaarde belastbaar op het ogenblik 
dat de schuldvordering van de overdrager zeker en vaststaand wordt. Indien de partijen voor de beta-
ling van de prijs een opschortende voorwaarden hebben voorzien, wordt de meerwaarde pas belastbaar 
op het ogenblik van de realisatie van de voorwaarde

.  

554

Casuïstiek 

. 

– De overdracht van een handelszaak tegen een variabele prijs impliceert i.c. een stopzettingsmeerwaarde en geen bezoldi-
ging555

– Gelet op een duidelijke discrepantie tussen de overnameprijs en de werkelijke waarde van cliënteel, wordt de verkoopprijs 
van een handelsfonds in casu niet aanzien als een stopzettingsmeerwaarde maar als een bezoldiging voor toekomstige pres-
taties als bestuurder

. 

556

– Het recht titularis te zijn van een apotheek is te beschouwen als een onlichamelijk goed. De prijs die werd verkregen ten 
gevolge van de overdracht van het recht om een apotheek uit te baten, houdt een meerwaarde in op een onlichamelijk goed 
dat onlosmakelijk verbonden is aan de uitoefening van de beroepsactiviteit van apotheker. Een dergelijke meerwaarde die 
naar aanleiding van de volledige en definitieve stopzetting van de activiteit werd verkregen, is belastbaar als stopzettings-
meerwaarde

. 

557. Investeringen onder de vorm van goederen die onontbeerlijk zijn voor de exploitatie van een handelsfonds, 
mogen in mindering worden gebracht van de stopzettingsmeerwaarde die wordt verwezenlijkt naar aanleiding van de over-
dracht van de handelszaak, zelfs indien het goed waaraan de investeringen worden gedaan, niet worden overgedragen sa-
men met het handelsfonds. In casu zijn de investeringen aan het onroerend goed waarin de handelszaak wordt uitgebaat, 
niet onontbeerlijk voor de exploitatie558

– Het meerdere dat een apotheker ontvangt bij de overdracht van zijn goodwill dan de maximumprijs bepaald door de be-
roepsgroepering van apothekers, is geen stopzettingsmeerwaarde, maar een bezoldiging

. 

559

– De meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van de overdracht van een onroerend goed (een garage), tien jaar na de stop-
zetting en overdracht (door middel van een huurovereenkomst) van het handelsfonds wordt in casu belast als stopzettings-
meerwaarde. Geen desaffectatie

. 

560

– Inkomsten van meerwaarden uit de vervreemding van onroerende goederen zijn belastbaar als stopzettingsmeerwaarden, 
zelfs indien voor dit onroerend goed slechts gedeeltelijk afschrijvingen werden aangenomen (i.e. uitsluitend verbouwings- 
en inrichtingswerken) zoals bedoeld in artikel 41, 2° WIB92, en het onroerend goed bijgevolg moet worden beschouwd als 
een actiefbestanddeel dat voor de beroepswerkzaamheid werd gebruikt

. 

561

                                                           
551Luik 13 december 2000, FJF, No. 2001/40, Fiscoloog 2002, afl. 847, 9; Gent 11 september 2007, Fiscoloog 2007, afl. 1094, 12-13 (verhuur 

na stopzetting activiteit); Com.IB 1992, nr. 28/16. Zie ook Rb. Antwerpen 4 november 2009, TFR 2010, afl. 381. Geen desaffectatie: 
Rb. Hasselt 4 juni 2008, Fisc.Koer. 2008, 586 (verkoop na verhuur aan koper, tevens eigen vennootschap); Brussel 23 juni 2010, Fis-
coloog 2010, afl. 1223, 12; Gent 14 december 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1257, 12. Desaffectatie: Rb. Luik 17 april 2005, FJF, No. 
2009/38 en Rb. Luik 3 mei 2005, FJF, No. 2009/37 (verkoop nadat het 12 jaar lang verhuurd werd). In dezelfde zin: Rb. Hasselt 
25 maart 2010, Fisc.Koer. 2010, afl. 10, 433; Gent 1 december 2009, Fiscoloog 2010, afl. 1203, 12; Rb. Bergen 3 april 2012, Fisco-
loog 2012, afl. 1317, 12. Zie ook: Voorafg.Besliss. nr. 2010.262, 31 augustus 2010. 

. 

 
552GwH 15 december 2011, nr. 190/2011, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. GWH 11/0959. 
 
553Antwerpen 25 oktober 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1289, 13. 
 
554Cass. 19 juni 2008, FJF, No. 2009/39. 
 
555Gent 9 juni 1998, Fiskoloog 1998, afl. 671, 9. 
 
556Brussel 2 september 1999, FJF, No. 2001/83, Fiscoloog 2002, afl. 857, 9. 
 
557Bergen 21 december 2001, FJF, No. 2002/38. 
 
558Gent 28 september 2000, FJF, No. 2001/39, Fiscoloog 2002, afl. 848, 9. 
 
559Brussel 8 juni 2000, FJF, No. 2001/16. 
 
560Antwerpen 4 november 2003, Fiscoloog 2003, afl. 916, 10. 
 
561Rb. Hasselt 6 april 2005, TFR, afl. 286, 700; Gent 8 november 2011, TFR 2012, afl. 420, 417. 
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– Het gegeven dat ten aanzien van een belastingplichtige in het verleden toepassing is gemaakt van forfaitaire grondslagen 
van aanslag, heeft niet tot gevolg dat de meerwaarden, gerealiseerd op activa naar aanleiding van (quasi-)inbreng in een 
door de belastingplichtige opgerichte landbouwvennootschap, niet belastbaar zijn, aangezien de afschrijvingen op de activa 
geacht worden forfaitair verrekend te zijn562

– Een onroerend goed is eigendom van beide echtgenoten, maar wordt door één van de echtgenoten voor 100 % gebruikt 
voor beroepsdoeleinden. De meerwaarde bij de verkoop van het onroerend goed is voor 100 % belastbaar in hoofde van de 
echtgenoot die de meerwaarde tot stand bracht

. 

563

– De meerwaarden verwezenlijkt door een landbouwer, die voorheen forfaitair belast werd, op de activa die voor de be-
roepswerkzaamheid werden gebruikt, zijn belastbaar volgens het eigen stelsel van de meerwaarden

. 

564

– De inkomsten uit de verhuur van een handelsfonds, verkregen door een belastingplichtige die zijn zelfstandige activiteit 
heeft stopgezet, kwalificeren niet als stopzettingsmeerwaarden maar als roerend inkomen

. 

565

– De meerwaarde gerealiseerd bij de stopzetting van een handelsfonds is voor de helft belastbaar in hoofde van elk van beide 
(gescheiden) echtgenoten. De handelszaak behoorde immers tot het gemeenschappelijke vermogen, aangezien de handels-
zaak tijdens het huwelijk tot stand gebracht was

. 

566

1135 
art. 28 in fine WIB92 

. 

Artikel 28 WIB92 is ook van toepassing wanneer één of meer bedrijfsafdelingen of takken van werk-
zaamheid gedurende het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid volledig en definitief worden stop-
gezet. 

1136 
Het WIB92 voorziet een uitgebreide reeks vrijstellingen voor de gerealiseerde meerwaarden (zie 
randnr. 1172 e.v.). 

2. Winst, baten en vergoedingen van alle aard na de {xe "Stopzetting werkzaamheid"}stopzetting van 
de werkzaamheid 

1137 
art. 28 2° en 3° WIB92 

Winst en baten die worden verkregen of vastgesteld na de {xe "Stopzettingsmeerwaarden"}stopzetting 
en voortkomen uit de vorige beroepswerkzaamheid zijn belastbaar567. Eveneens belastbaar zijn de 
vergoedingen van alle aard die na de stopzetting zijn verkregen, ofwel ter compensatie of naar aanlei-
ding van enige handeling die een vermindering van de werkzaamheid, van de winst of van de baten tot 
gevolg heeft of zou kunnen hebben, ofwel tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving 
van winst of van baten568. Dit geldt niet voor de vergoedingen ontvangen naar aanleiding van het 
vrijmaken van referentiehoeveelheden overeenkomstig de federale en gewestelijke reglementeringen 
betreffende de toepassing van de extra heffing in de sector melk en zuivelproducten569

                                                                                                                                                                     
 

. 

562Cass. 19 oktober 2012, TFR 2013, afl. 442, 431, noot N. ENGELMANN. 
 
563Gent 6 januari 2009, Fisc.Koer. 2009, 431. 
 
564Antwerpen 11 januari 2011, FJF, No. 2012/9. 
 
565Rb. Leuven 10 februari 2012, TFR 2012, afl. 424, 613. 
 
566Brussel 26 april 2012, FJF, No. 2013/99. 
 
567De terugbetalingen van sociale bijdragen die plaatsvinden na de stopzetting van een zelfstandige beroepsactiviteit zijn voor de verkrijgers van 

winst en en de verkrijgers van baten belastbaar (Circ. nr. Ci.RH.241/597.673 (AOIF 29/2010), 2 april 2010). 
 
568De waardevermeerdering van een onroerend goed (een algemene stijging op de immobiliënmarkt), die zich voordoet na de stopzetting van 

de beroepsactiviteit, vormt geen inkomen “ dat wordt verkregen of vastgesteld uit hoofde of naar aanleiding van de volledige en de-
finitieve stopzetting”  (Gent 28 april 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1184, 10). 

 
569Wet 14 april 2011, BS 6 mei 2011. Vergoedingen verkregen door een melkproducent bij overdracht van ‘referentiehoeveelheden’ worden 

vrijgesteld. 
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Casuïstiek 
– De kwijtschelding van een schuld is belastbaar als winst of baat die werd behaald of vastgesteld na stopzetting van de 

zelfstandige beroepswerkzaamheid en die voortkomt van de vroegere uitoefening van die beroepswerkzaamheid570

– De maandelijkse uitkeringen waarop gefailleerde en onvermogende zelfstandigen aanspraak kunnen maken zijn belastbare 
inkomsten

. 

571

– De sommen die een notaris buiten de prijs voor het materiaal en het protocol ontvangt als “onderhandelingscommissies 
voor zijn tussenkomsten en aanbeveling naar aanleiding van de overdracht van zijn studie” zijn globaal belastbare winst en 
geen afzonderlijk belastbare winst betreffende een voorheen uitgeoefende beroepsactiviteit

. 

572

– De stopzettingsvergoeding voor pluimvee- en rundveehouders ingevolge de Vlaamse Besluiten van 25 april 2003
. 

573 zijn 
afzonderlijk belastbaar als vergoedingen van alle aard die na de stopzetting zijn verkregen ter compensatie of naar aanlei-
ding van enige handeling die een vermindering van de werkzaamheden of van de dienst tot gevolg heeft of zou kunnen 
hebben574

– Een vergoeding betaald naar aanleiding van de beëindiging van het mandaat van een zelfstandig agent kwalificeert als een 
vergoeding ter compensatie van een vermindering van de werkzaamheid, de winst of de baten

. 

575

art. 28 lid 2 WIB92 

. 

Artikel 28 WIB92 is eveneens van toepassing wanneer één of meer bedrijfsafdelingen of takken van 
werkzaamheid gedurende het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid volledig en definitief worden 
stopgezet. 

§ 6. BIJZONDERE REGELS VOOR DE {XE "BEZOLDIGINGEN"}BEZOLDIGINGEN 

1. Bronnen 

1139 

M.b.t. artikel 31, lid 1 WIB92: 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.241/519.702, 14 maart 2001, Bull.Bel. 2001, afl. 813, 7 (artiesten met het statuut van werk-
nemer). 

– Circ. nr. Ci.RH.244/588.835, 7 februari 2008 (regularisatie te veel betaalde bezoldiging). 
– Circ. nr. Ci.RH.241/494.326, 16 maart 2000 (artsen-werknemers). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 239 POSWICK, Vr. & Antw. Kamer 1982-1983, 10 mei 1983, 2249 en Vr. nr. 214 DE CLIPPELE, 
Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 14 juni 1983, 1382 (reserveofficieren). 

– Vr. nr. 12 PEETERS, Vr. & Antw. Senaat, 29 november 1983, 245 (sportbeoefenaars die hun sport niet als 
hobby beoefenen). 

– Vr. nr. 973 TANT 3 juli 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 96, 13050, Bull.Bel., afl. 777, 2882 (per-
sonen die voor- en naschoolse opvang van kinderen verrichten). 

Rechtspraak – Rb. Leuven 12 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 855, 10 (rechters bij de Belgische rechtbanken en bij het 
EHRM). 

                                                                                                                                                                     
 
570Gent 6 februari 1997, Fiskoloog 1997, afl. 607, 9; Rb. Gent 7 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 849, 10. 
 
571Fiscoloog 2001, afl. 789, 8. 
 
572Brussel 27 september 2002, FJF, No. 2003/101. 
 
573BS 15 mei 2003. 
 
574Circ. nr. Ci.RH.241/557.807 (AOIF 20/2003), 23 juli 2003, Bull.Bel., afl. 840, 2193. 
 
575Antwerpen 22 februari 2011, Fisc.Act. 2011, afl. 25, 9; Gent 20 december 2011, TFR 2012, afl. 424, 612, Fiscoloog 2012, afl. 1310, 12; 

Antwerpen 17 januari 2012, TFR 2012, afl. 424, 573. Contra: Bergen 27 september 2006, FJF, No. 2007/187; Luik 7 december 2011, 
TFR 2012, afl. 424, 613. 
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M.b.t. artikel 31, lid 2, 1° WIB92: 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.241/534.514, 11 mei 2006 en Circ. nr. Ci.RH.241/609.972, 10 oktober 2013 (buitenlandse 
dienstreizen). 

– Circ. nr. Ci.RH.251/400.343, 21 november 1988, Bull.Bel., afl. 679, 67 (inkomsten die aan een reserveofficier 
worden toegekend ter gelegenheid van zijn wederoproeping onder de wapens). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 798 OLAERTS 5 maart 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 78, 10671, Bull.Bel., afl. 779, 323. 
– Vr. nr. 129 23 februari 1989, Bull.Bel., afl. 688, 2419 ({xe "Soldij (BI)"}soldij die bij actieve dienst of we-

deroproeping is toegekend aan een reserveonderofficier). 

Rechtspraak – Brussel 10 april 1984, Fisc.Act. 1984, afl. 91, 7, nr. 604 (schadevergoeding toegekend aan een loontrekken-
de). 

– Brussel 16 april 1985, JDF 1985, 356 (vergoeding voor bijkomende belasting die de belastingplichtige ver-
schuldigd is ingevolge laattijdige betaling van de bezoldiging).  

– Brussel 3 september 1998 (vergoedingen aan hulptrainers en de spelers die hun sport als een loutere vrije-
tijdsbesteding uitoefenen). 

– Bergen 18 juni 2004, FJF, No. 2005/142. 
– Rb. Bergen 4 september 2003, Fisc.Koer. 2003, 625.  
– Luik 13 februari 2004, FJF, No. 2004/972. 

 Bibliografie – VAN DYCK, J., “Aan wie zijn kosten eigen?”, in Liber Amicorum Albert Tiberghien, Brussel, 
Ced.Samsom, 1984, 343-358.  

– VAN BIERVLIET, C., Kosten eigen aan de werkgever, Mechelen, Kluwer, 2013, 206 p. 
 

– STRAKA, K., “Kosten eigen aan de werkgever”, in Fiscaal Praktijkboek 1991 – Directe Belastingen 1991, 
Antwerpen, Kluwer, 1991, 41-61. 

– DHAEYER, B., “De fiscus en de terugbetaling van onkosten”, AFT 1977, 13-21. 
– VALENTIN, R., “Régime fiscal des remboursements de frais propres à l’employeur”, RGF 1988, 206. 
– DEKEYSER, M., “Le remboursement forfaitaire des frais propres à l’employeur”, C&FP 1998, afl. 4, 41-

52. 
– ROBERT, F. en MARISCAL, B., “Aspects sociaux et fiscaux de l’indemnité des frais inhérents au travail à 

domicile”, RGF 2001, afl. 3, 98. 
– KIEKENS, A., “Onverschuldigde betalingen regulariseren in het jaar van betaling of in het jaar van terug-

betaling?”, TFR 2003, 313 (noot onder Cass. 20 juni 2002). 

M.b.t. artikel 31, lid 2, 2° WIB92: 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.241 /496.409, 6 januari 1998, Bull.Bel., afl. 779, 243 (werkgeversbijdrage in de kosten voor 
kinderopvang). 

– Circ. nr. Ci.RH.241/603.725, 6 augustus 2010 en add. 3 september 2013 (belastingstelsel m.b.t. de reizen 
naar het buitenland die in uitvoering van een sponsoringovereenkomst worden aangeboden aan de sponsors 
of hun gasten). 

– Circ. nr. Ci.RH.241/620.842, 25 februari 2013 (carpooling). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 5 CAPOEN 6 maart 1981, Vr. & Antw. Senaat 1980-1981, 31 maart 1981, 1088, Bull.Bel., afl. 596, 
1270. 

– Vr. nr. 5 DE CLIPPELE 12 oktober 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 22 november 1983, 208, 
Bull.Bel., afl. 626, 759 (bewijs ten laste van de belastingplichtige). 

– Vr. nr. 78 DALENS, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 806 (verwarming). 
– Vr. nr. 182 DE CLIPPELE 20 april 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 31 mei 1983, 1296, Bull.Bel., afl. 

620, 2177 (lening aan werkende vennoten). 
– Vr. nr. 87 VAN KEIRSBILCK, Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 10 januari 1984, 897 (geen interestvoor-

deel op de schuld van de vennoot die een verlies ten laste heeft genomen). 
– Vr. nr. 271 DELCROIX 27 juni 1997, Vr. & Antw. Senaat, 1996-1997, nr. 1-53, 2701, Bull.Bel., afl. 778, 

160 (het verkrijgen door de opstalgever-occasioneel bestuurder van de vennootschapvan een gebouw van 
de vennootschap-opstalhouder op het einde van de opstalperiode). 

– Vr. nr. 1173 SIMONET 22 december 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 133, 18364, Bull.Bel., afl. 785, 
1941 (jaarlijks gemiddeld tarief i.v.m. voordeel van alle aard m.b.t. firmawagen). 

– Vr. nr. 924 HATRY 12 maart 1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-76, 3984 (i.v.m. lichte vrachtwa-
gen). 

– Vr. nr. 1017 PIETERS 28 augustus 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 102, 13872, Expat News 
1998, afl. 3, 4 (i.v.m. ‘frequent flier programmes’). 

– Vr. nr. 1030 D’HONDT 12 september 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 102, 13876, Bull.Bel., 
afl. 781, 790 (i.v.m. kosteloze beschikking autovoertuig). 
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Rechtspraak – Gent 11 maart 1981, FJF, No. 82/91, 152. 
– Antwerpen 21 december 1983, FJF, No. 83/150, 249 (eigen kosten van de werkgever die berekend zijn op 

basis van serieuze forfaitaire bedragen zijn geen voordelen). 
– Brussel 11 juni 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 30, 2 (lidgeld van golfclub). 
– Antwerpen 14 september 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 39, 5, Fiskoloog 1998, afl. 679, 9 (kosten anti-

inbraaksysteem). 
– Luik 11 maart 1998, FJF, No. 98/161 (premie levensverzekering). 
– Gent 24 september 1998, Fiskoloog 1998, afl. 682, 9 (reizen en geschenken voor (potentiële) klanten). 
– Brussel 19 juni 2003, FJF, No. 2004/735. 

Bibliografie – “Des avantages en nature aux avantages de toute nature” (14 rapporten door 20 auteurs ter gelegenheid van 
Journée d’étude de droit fiscal, UCL, 23 oktober 1981), Cabay en Bruylant, 1982, 279. 

– VAN KERCHOVE, W., “De firmawagen anno 2008: een stand van zaken” in MAES, L. en DE-CNIJF, H. (ed.), 
in Fiscaal Praktijkboek 2008-2009 – Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 2008, 123-178. 

– JANSSENS, St., Auto en fiscus, Mechelen, Kluwer, 2013, 155-195. 
 

– LINGIER, L., “Btw en voordelen van alle aard”, AFT 1982, 110-113. 
– DENYS, L., “Voordelen van alle aard. Beschouwingen rond een wetsontwerp”, AFT 1980, 54-63 en 78-91. 
– DE GROOTE, F. en DUBOIS, H., “Twee artikelen over maaltijdtickets”, Fiskofoon 1981, 27-28, 9-94. 
– COUGNON, J.M., “Inkomstenbelastingen en renteloze leningen”, AFT 1982, 217-222. 
– LAUWERS, P., “Het begrip beroepswerkzaamheid in de inkomstenbelastingen”, Fiskofoon 1992, 95-122. 
– SMEDTS, P. en ADRIAENS, B., “Het gebruik van de bedrijfswagen voor privédoeleinden”, I & II, Or. 

1997, 49-54 en 73-84. 
– VERHEYDEN, K., “Privé-gebruik van firmawagens: een stand van zaken”, TFR 1997, 141-154. 
– VANDERSTICHELEN, B., “Du nouveau à propos de la T.V.A. et des avantages de toute nature”, JDF 

1996, 273-283. 
– AMAND, C., “Avantages en nature et T.V.A.”, RGF 1997,123-145. 
– X, “Woon-werkverkeer. Personeelsvervoer met auto werkgever: voordeel van alle aard volledig vrijge-

steld”, Fisc.Act. 2003, afl. 2, 7-8. 
– VERSWIJVER, P. en PATTYN, J., “Oude aandelenopties: lagere rechtbanken bestendigen rechtsonzeker-

heid”, AFT 2004, 30-33. 
– DE REYMAEKER, A., “Voordelen van alle aard: oude aandelenopties belastbaar bij toekenning”, 

Fisc.Act. 2004, afl. 34, 1-3. 
– ENGELEN, B., “De fiscale en sociale behandeling van aandelenopties”, AFT 2012, afl. 12, 5-25. 
– VANTHOURNHOUT, J., “De bedrijfswagen na de C02-taks: enkele sociale en fiscale topics”, Or. 2005, 

39-48. 

M.b.t. artikel 31, lid 2, 3° WIB92: 

Bibliografie – Bergen 18 juni 2004, FJF, No. 2005/142. 
– Rb. Leuven 4 maart 2005, Fisc.Koer. 2005, afl. 11, 435. 
– Antwerpen 14 september 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 37, 6. 

Rechtsleer – GYSEN, S., “Ontslag en belastingen”, in Actuele problemen van het arbeidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 
1984, 173-243.  

– BUELENS, J., “Evoluties in de fiscale behandeling van opzeggingsvergoedingen en aanverwante vergoe-
dingen”, in Fiscaal Praktijkboek – Directe Belastingen 1998-99, Diegem, Ced.Samsom, 1998, 101-139. 

 

– CUYPERS, D., “Morele schadevergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst”, Or. 1995, 187-
192. 

– POPPE, G., “De fiscale aspecten van opzeggingsvergoedingen. Enkele topics”, AFT 1998, 359-376. 
– LANHOVE, S. en VAN DYCK, B., “Niet-concurrentievergoeding buiten arbeidscontract is sociaal geen 

loon, fiscaal wel”, Fisc.Act. 2003, afl. 39, 4-6. 
– X, “Morele schadevergoeding: één gerechtelijke uitspraak volstaat”, Fiscoloog 2004, afl. 935, 3. 
– DE BUYSER, W., “Rechter kent toe aan één werknemer: belastingvrijdom voor allen. Morele schadever-

goeding bij collectief ontslag: houding fiscus versoepeld”, Fisc.Act. 2004, afl. 19, 6-8. 

M.b.t. artikel 31, lid 2, 4° WIB92: 

Rechtspraak  – Brussel 31 oktober 1997, AFT 1998, 228, Fisc.Koer. 1998, 205. 
– Gent 19 december 2000, Fisc.Act. 2001, afl. 4, 4. 

Bibliografie  – HUYSMAN, S., “De interpretatie van artikel 34, 1° WIB92 op nieuwe wegen”, in Recht zonder omwegen. 
Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Couturier, Gent, Larcier, 1999, 129-141. 

– THILMANY, J., “Indemnités d’incapacité permanente: les leçons d’une évolution”, RGF 1988, 80. 



nr.   113 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

– THILMANY, J., “Le régime fiscal des indemnités réparant les conséquences d’une incapacité de travail”, 
RGF 1998, 207. 

1140 
art. 30-33bis WIB92 

De hier bedoelde categorie van inkomsten is deze van de bezoldigingen (art. 30 WIB92): 
– van werknemers (art. 31 WIB92), 
– van bedrijfsleiders (art. 32 WIB92), 
– van {xe "Meewerkende echtgenoot"}meewerkende echtgenoten (art. 33 en 33bis WIB92). 

In principe is de berekening van de belastbare bezoldiging aan dezelfde regels onderworpen als die 
vermeld onder randnrs. 1109 tot 1129. Er bestaan nochtans enkele specifieke regels die bovendien 
verschillen naargelang het gaat om bezoldigingen van werknemers, van bedrijfsleiders of van mee-
werkende echtgenoten. 

2. Bezoldigingen van {xe "Werknemer (bezoldiging)"}werknemers 

a. Algemeen 

1142 
Fiscaal kwalificeren bedienden, werklieden, huispersoneel, matrozen, landbouwarbeiders, ambtenaren 
(onder meer {xe "Burgemeester (BI)"}burgemeesters576

Een bijzondere categorie vormen de ‘helpers van zelfstandigen’. Wanneer die helpers een zelfstandige 
helpen in de uitoefening van zijn beroepsactiviteit, zonder door een arbeidsovereenkomst gebonden te 
zijn, dan worden zij voor de toepassing van de fiscale wetgeving in navolging van hun sociaal statuut 
normaal als zelfstandigen aangezien. Maar wat hun inkomsten betreft, worden ze toch op dezelfde 
wijze als werknemers behandeld. 

) en, in het algemeen, alle personen die zich in 
een band van ondergeschiktheid bevinden, als ‘werknemers’. 

In concreto aanvaardt de administratie dat de vergoedingen die de gezinsleden van de zelfstandige 
belastingplichtige waarmee zij samenwerken (met uitzondering van de echtgenoot/echtgenote en wet-
telijk samenwonende partner) ontvangen, als bezoldigingen kunnen worden gekwalificeerd577. In 
sommige gevallen worden ook de inkomsten van belastingplichtigen die een zelfstandige in de uitoe-
fening van zijn beroepsactiviteit helpen zonder door een arbeidsovereenkomst gebonden te zijn, als 
bezoldigingen beschouwd. Om te kwalificeren als helpend gezinslid, is het niet vereist dat de ge-
zinsleden effectief met de zelfstandige samenwonen578

art. 31 lid 5 WIB92 

. 

Ook de wedden en vergoedingen van de leden van de bestendige deputatie worden fiscaal behandeld 
als werknemersbezoldigingen. 

                                                           
576Vr. nr. 244 JEROME, Vr. & Antw. Kamer 1979-1980, 17 juni 1980, 2755. 
 
577Circ. nr. Ci.RH.241/478.895, 12 december 1996, Bull.Bel., afl. 768, 163; Vr. nr. 1396 LEFEVRE 3 juni 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, 

nr. 140, 19304, Fiskoloog 1998, afl. 674, 4. 
 
578Gent 25 juni 2002, TFR 2003, afl. 240, 374, noot W. VAN EECKHOUTTE, “ Bezoldigde hulp aan een zelfstandige: winstgevend, batig of 

lonend?” ; Rb. Bergen 4 september 2003, Fisc.Koer. 2003, 625, Fiscoloog 2003, afl. 910, 9. 
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b. {xe "Bezoldigingen"}Bezoldigingen 

1143 
‘Bezoldigingen van werknemers’ zijn alle beloningen die voor de werknemer de opbrengst zijn van 
arbeid in dienst van een werkgever, ongeacht de schuldenaar of de benaming ervan en de wijze waar-
op ze worden vastgesteld en toegekend579

art. 31 lid 2 WIB92 
. 

Artikel 31, lid 2 WIB92 voorziet in een uitgebreide opsomming van inkomsten die als dergelijke be-
zoldigingen kwalificeren. We onderscheiden achtereenvolgens: 

De eigenlijke bezoldigingen uit arbeid 

1144 
art. 31 lid 2 1° WIB92 
Tot de werknemersbezoldigingen behoren vooreerst de wedden, lonen, commissies, gratificaties, 
premies, vergoedingen en alle andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen 
die, zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid op 
enige andere wijze worden verkregen dan als terugbetaling van eigen kosten van de werkgever. Of de 
bezoldiging werd ontvangen door degene die de werkzaamheid zelf presteerde of door een ander per-
soon (bv. de weduwe) speelt geen enkele rol580. Het is ook niet vereist dat ze voortvloeit uit een con-
tract of een recht. Zo zijn giften in geld die een werknemer van zijn werkgever ontvangt belastbaar als 
bezoldigingen581. De bij vergissing gedane betaling waarover zowel werkgever als werknemer het 
eens zijn dat ze ten onrechte gebeurde, vormt geen belastbare bezoldiging, zelfs niet indien ze pas in 
een daaropvolgend aanslagjaar wordt terugbetaald 582. Gelden die een werknemer zich onrechtmatig 
heeft toegeëigend ten nadele van zijn werkgever, zijn geen bezoldigingen, ook al is dit gebeurd bij de 
uitoefening van de dienstbetrekking583

Indien een Belgische werkgever de fiscale neutraliteit van een grensoverschrijdende tewerkstelling 
voor zijn werknemer tracht te bewerkstelligen via een ‘hypotax’-bezoldigingsregeling (‘{xe "Tax 
equalisation"}tax equalisation’), maakt de ‘{xe "Hypotax"}hypotax’ geen deel uit van het aan te geven 
belastbaar inkomen van de werknemer. De werkgever keert immers slechts het gedeelte van de bruto-
bezoldiging dat overblijft na aftrek van de ‘hypotax’ aan de werknemer uit (de hypothetisch in België 
verschuldigde belasting)

. 

584

                                                           
579Gent 25 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 859, 10, Fisc.Act. 2002, afl. 28, 5; Rb. Gent 24 oktober 2002, Fiscoloog 2002, afl. 869, 9 (schijnzelf-

standigheid). 

.  

 
580Luik 21 mei 1980, Bull.Bel., afl. 611, 2729, bevestigd door Cass. 2 april 1981. 
 
581Gent 27 mei 1983, FJF, No. 84/24. 
 
582Cass. 20 juni 2002, FJF, No. 2002/216, Fiscoloog 2002, afl. 856, 9, AFT 2002, 510 en Fisc.Act. 2002, afl. 35, 10. Zie ook: S. HUYSMAN, “ Het 

fiscale regime van ontvangsten uit onverschuldigde betaling en van opbrengsten uit strafbare of andere ongeoorloofde verrichtin-
gen” , TFR, afl. 146, 316-332. 

 
583Cass. 23 november 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1326, 4. 
 
584Circ. nr. Ci.RH.241/598.238 (AAFisc. nr. 44/2011), 12 september 2011, nr. 15.  
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{xe "Voordelen van alle aard"}Voordelen van alle aard verkregen uit hoofde of naar aanleiding van 
het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 

1145 
art. 31 lid 2 2° WIB92 
Opdat voordelen als ‘voordeel van alle aard’ zouden kunnen worden belast, moet voldaan zijn aan 
twee voorwaarden: 
– er is een causaal verband tussen de uitoefening van de beroepswerkzaamheid en het verkrijgen van 

de voordelen. De bewijslast van dit causaal verband berust bij de administratie585. Het voordeel is 
niet belastbaar indien kan worden aangetoond dat het voordeel ook kon worden genoten zonder de 
werkzaamheden in de schoot van de vennootschap586

– er is een (minstens onrechtstreeks) voordeel in hoofde van de belastingplichtige. Voordelen kun-
nen er ook in bestaan dat uitgaven die voor de werknemer eigen uitgaven zijn, ten laste worden 
genomen door de werkgever. Voor de belastbaarheid van het voordeel is dan wel vereist dat het 
gaat om een uitgave die de belastingplichtige noodzakelijk had moeten maken

; 

587

De schuldenaar van de voordelen van alle aard moet ze aangeven op de voorgeschreven manier. Als 
hij dat niet doet, zal het bedrag van dat voordeel niet kunnen worden beschouwd als een beroepsuitga-
ve. 

. Het feit dat dit 
voordeel door een derde wordt verleend, vormt in principe geen beletsel voor de belastbaarheid. 

Voordelen in natura moeten in principe gewaardeerd worden aan de werkelijke waarde ervan in hoof-
de van de verkijger588

In de mate dat het voordeel aan de belastingplichtige zelf wordt aangerekend (bv. via rekening-
courant of via compensatie met een schuldvordering), is er – in principe − geen sprake meer van een 
belastbaar voordeel in hoofde van de belastingplichtige

. 

589

De circulaire van 1 december 2010 en de interne instructie van 27 juli 2011 inzake de aanslag {xe 
"Geheime commissielonen"}geheime commissielonen

.  

590 zijn echter strenger591

Casuïstiek 

 (zie randnr. 1551 e.v.). 

– Studiebeurzen toegekend door een met een petroleumvennootschap verbonden vzw aan de kinderen van werknemers van 
die vennootschap, werden niet als belastbaar voordeel beschouwd omdat niet bewezen werd dat voldaan is aan de tweede 
voorwaarde592

– Dividenden uit gratis aan werknemers toegekende {xe "Winstbewijzen"}winstbewijzen werden als een belastbare bezoldi-
ging beschouwd. In casu werden de winstbewijzen en de dividenden ‘gelijktijdig’ toegekend. De winstbewijzen waren ‘uit-
geput’ na toekenning van het eerste dividend

. 

593

                                                           
585Gent 6 februari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 840, 9. 

. 

 
586Gent 31 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 838, 10. 
 
587Rb. Gent 28 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1256, 10. 
 
588Zie Antwerpen 20 december 2012, Fisc.Act. 2013, afl. 10, 9-12 
 
589Rb. Gent 4 oktober 2001, Fiscoloog 2002, afl. 829, 10, FJF, No. 2002/69; Rb. Hasselt 27 juni 2001, Fiscoloog 2002, afl. 829, 10. 
 
590Circ. nr. Ci.RH.421/605.074, 1 december 2010 en interne instructie van 27 juli 2011. 
 
591O.m.: G. HENIN, "De bijzondere aanslag voor geheime commissielonen op voordelen van alle aard", Acc.Act. 2012, afl. 20, 1; H. DURIEU, S. 

VANMARCKE, "Aanslag geheime commissielonen - Een stand van zaken", Fiscale Wenken 2012, afl. 38, 1; B. COOPMAN en K. 
BOLLEN, "Wat is houdbaarheidsdatum van verstrengd standpunt fiscus over geheime commissielonen?", Fisc.Act. 2011, afl. 35, 1-4; 
B. COOPMAN, "Inlassen afkoelingsperiode lost nog niet alle problemen op", Fisc.Act. 2012, afl. 1, 9-12; J. VANLERBERGHE, "Ad-
dendum moet toepassing verduidelijken", Fiscale Wenken 2012, afl. 8, 1; K. JANSSENS, "Fiscus verduidelijkt 'goede trouw'", 
Fisc.Act. 2012, afl. 28, 5-8. 

 
592Cass. 16 april 1999, TFR 1999, 64, Fisc.Act. 1999, afl. 19, 1. 
 
593Luik 26 mei 1999, TFR 1999, 65, FJF, No. 99/220 Voor een analoog geval, zie: Bergen 25 juni 1999, FJF, No. 99/221. 
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– Een leasingmaatschappij verkoopt op het einde van de leasingovereenkomst de geleasde wagen aan (de echtgenoot van) 
een werknemer of een bedrijfsleider van de leasingnemer tegen de contractuele afkoopprijs. Het verschil tussen deze af-
koopprijs en de marktprijs moet in hoofde van de werknemer belast worden als een voordeel van alle aard. Het oorzakelijk 
verband tussen het voordeel en de beroepswerkzaamheid wordt aangenomen594. Het Hof van Cassatie oordeelde evenwel 
dat als aan de partner van een bedrijfsleider de mogelijkheid geboden werd om een door de vennootschap geleasde perso-
nenwagen aan te kopen tegen een prijs lager dan de marktprijs, het voordeel dat daaruit voor deze partner voortvloeit niet 
belastbaar is in hoofde van de bedrijfsleider, wanneer niet is aangetoond dat deze persoonlijk voordeel heeft gehaald uit de 
lichting van de optie595. Het Hof van Cassatie stelt met andere woorden dat beroepsinkomsten enkel belastbaar zijn in hoof-
de van de persoon die zelf de beroepswerkzaamheid uitoefent en voor wie zij een persoonlijk voordeel inhouden596. Vol-
gens de minister van Financiën dient aan dit cassatiearrest geen algemene draagwijdte te worden gegeven597

– Een vennootschap verkoopt aandelen aan haar bestuurder en diens echtgenote voor een lage prijs. Het verschil tussen de 
werkelijke waarde en de betaalde prijs maakt in hoofde van de bestuurder een voordeel van alle aard uit. De bestuurder kan 
evenwel niet belast worden op een voordeel van alle aard voor zowel zijn gedeelte van het verkregen voordeel, als dit van 
zijn echtgenote

. 

598

– Om na te gaan of er sprake is van een voordeel van alle aard, moet worden bepaald of het door de opstalhouder-
vennootschap aan de grondeigenaar (bedrijfsleider van de vennootschap) verleende voordeel werkelijk abnormaal en goed-
gunstig is. Bij gebrek aan natrekkingsvergoeding geldt de looptijd als belangrijkste criterium. Wanneer die looptijd als 
normaal kan worden beschouwd, kan de kosteloze eigendomsverkrijging door de grondeigenaar niet worden beschouwd als 
abnormaal of goedgunstig

. 

599

– Een vennootschap financiert de bouw van een veranda naast de privéwoning van haar bedrijfsleider waarin haar kantoor 
wordt ingericht. De bedrijfsleider geniet niet van een voordeel van alle aard door de bouwwerken indien uit de feiten blijkt 
dat de bedrijfsleider stilzwijgend heeft verzaakt aan het recht van natrekking en de bouw zodoende eigendom is gebleven 
van de vennootschap

. 

600

– Indien {xe "Pensioenbijdragen"}pensioenbijdragen op het ogenblik van hun betaling belastbaar waren als voordelen van 
alle aard (bv. omdat ze gedaan werden in het individueel en definitief voordeel van de genieter), kunnen de latere uitkerin-
gen niet nogmaals belast worden als beroepsinkomen

. 

601

– Een vennootschap verleent geen voordeel van alle aard aan haar bedrijfsleider indien zij aan haar bedrijfsleider activa onder 
de marktprijs verkoopt, aangezien de lagere prijs de bedrijfsleider finaal geen persoonlijk voordeel oplevert rekening hou-
dende met het onderlinge verband tussen de liquide middelen verkregen ingevolge de verkoop van de activa enerzijds en de 
verkoopprijs van de aandelen anderzijds. Daarnaast wordt het causaal verband tussen de beroepswerkzaamheid en het ver-
meende voordeel niet voldoende aangetoond

. Gelet op de wijzigingen aangebracht door de wet op de aanvullen-
de pensioenen moet die rechtspraak worden genuanceerd; onder naleving van bepaalde voorwaarden vormen de pensioen-
bijdragen immers een uitdrukkelijk vrijgesteld voordeel. 

602

                                                                                                                                                                     
 

. 

594Rb. Brugge 4 december 2001, Fisc.Act. 2002, afl. 2, 1 en afl. 4, 10, FJF, No. 2002/188, AFT 2002, 193; Rb. Bergen 17 januari 2002, 
Fiscoloog 2002, afl. 831, 5, FJF, No. 2002/123, AFT 2002, 193; Rb. Antwerpen 22 februari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 850, 1, FJF, No. 
2002/1 89; Rb. Antwerpen 27 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 850, 1; Rb. Luik 18 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 850, 1; Rb. Nijvel 
4 maart 2003, Fiscoloog 2003, afl. 886, 7 (de ‘gemiddelde basiswaarde’ van een type wagen, zonder rekening te houden met de 
specifieke elementen van de betrokken wagen, kan niet als basis genomen worden om de waarde van het voordeel te bepalen; oor-
zakelijk verband met beroepsactiviteit niet vermoed gelet op familieband); Rb. Luik 13 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 886, 7 
(geen belastingverhoging van 50 % wegens niet-aangifte met opzet belasting te ontduiken); Antwerpen 7 juni 2011, Fisc.Act. 2011, 
afl. 32, 1, Fiscoloog 2011, afl. 1264, 10 (de gemiddelde waarde zoals gepubliceerd in autotijdschriften, zonder rekening te houden 
met de beduidend hoger dan gemiddelde kilometerstand, kan niet als basis genomen worden om de waarde van het voordeel te 
bepalen). 

 
595Cass. 17 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1254, 2-3, Fisc.Koer. 2011, 301, FJF, No. 2011/48, JDF 2011, afl. 7-8, 224, noot. 
 
596S. VAN CROMBRUGGE, “ Voordeel partner bedrijfsleider is geen voordeel bedrijfsleider zelf” , Fiscoloog 2011, afl. 1254, 2-3. In dezelfde zin: 

J. VAN DYCK, “ Zonder voordeel geen belasting: hoe ver reikt het cassatie-arrest?” , Fiscoloog 2011, afl. 1267, 5-7; L. HERVE, “ Avan-
tage de toute nature imposable dans le chef du contribuable qui en a “ personnellement”  bénéficié” , LFB 2011, afl. 148, 16; Zie ook: 
Rb. Bergen 25 oktober 2012, Fisc.Act. 2013, nr. 10, 9. 

 
597Vr. nr. 467 WOUTERS 14 juli 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 53-041, 6. 
 
598Gent 8 november 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1283, 11. 
 
599Rb. Antwerpen 19 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 854, 7, FJF, No. 2002/217. 
 
600Rb. Antwerpen 15 juni 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 18, 618-620. 
 
601Antwerpen 12 maart 2002, Fiscoloog 2002, afl. 840, 9; Antwerpen 19 februari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 840, 10. 
 
602Gent 26 juni 2012, Acc. & Fisc. 2012, afl. 32, 7. 
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 – Het causaal verband tussen het mandaat van bedrijfsleider en het voordeel dat er zou zijn verleend ingevolge de verwerving 
van aandelen tegen een lagere waarde dan hun nominale waarde, is niet voldoende aangetoond indien alle aandeelhouders, 
ook zij die geen bedrijfsleider zijn, het voordeel hebben kunnen genieten603

– Het hof van beroep te Gent is streng in zijn beoordeling inzake het al dan niet voorhanden zijn van een oorzakelijk verband 
tussen de toekenning van een voordeel en de hoedanigheid van bedrijfsleider: aangezien een vennootschap als wezenlijk 
kenmerk heeft winst te genereren, is het onwaarschijnlijk dat zij een voordeel toekent zonder enige tegenprestatie, louter op 
grond van het aandeelhoudersschap

. 

604. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat een voordeel van alle aard verkre-
gen van een slapende vennootschap niet verhindert dat het voordeel zijn oorsprong vindt in het bedrijfsleidersmandaat605

– Het Hof van Cassatie oordeelde dat de niet-inhouding van bedrijfsvoorheffing door de vennootschap op de bedrijfsleiders-
bezoldigingen van haar bedrijfsleider een voordeel van alle aard vormt in diens hoofde, aangezien de bedrijfsleider over 
een hogere bezoldiging heeft kunnen beschikken. Het Hof stelt daarnaast vast dat de vennootschap op geen enkel ogenblik 
heeft getracht de niet-ingehouden bedrijfsvoorheffing te recupereren bij de bedrijfsleider

. 

606

– Een bedrijfsleider die door een sponsoringovereenkomst van zijn vennootschap met de Koninklijke Belgische voetbalbond 
afgevaardigd wordt als eregast ter gelegenheid van wedstrijden in het buitenland, geniet van een belastbaar voordeel van al-
le aard

. 

607

– Een debetsaldo van een rekening-courant kan aanleiding geven tot het belasten van een voordeel van alle aard in hoofde 
van de bedrijfsleider wegens het renteloos ter beschikking hebben van gelden van de vennootschap

. 

608

1145,10 

. 

De terbeschikkingstelling van een gsm aan de werknemer of bedrijfsleider die het toestel (ook) voor 
privédoeleinden mag gebruiken, vormt een belastbaar voordeel van alle aard ten belope van het privé-
gebruik609

1145,12 
art. 36 § 2 WIB92 

. 

De terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen aan een werknemer of bedrijfsleider betekent dat aan 
hem een voordeel van alle aard wordt toegekend voor het privégebruik (werkelijke privéverplaatsin-
gen én woon-werkverkeer610

De waarde van het persoonlijk gebruik werd tot 1 januari 2010 bepaald aan de hand van het aantal 
voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers, vermenigvuldigd met het voordeel in euro per afgeleg-
de km dat rekening houdt met de belastbare kracht (in PK) van de wagen. 

). 

Vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2011 werd het voordeel van alle aard niet meer berekend op 
basis van de fiscale pk’s, maar wel op basis van de {xe "CO2-uitstoot"}CO2-uitstoot611

Voor een bespreking van de regels van toepassing tot 1 januari 2010 en van 1 januari 2010 tot 31 december 2011, zie Tiberg-
hien – Handboek voor Fiscaal Recht 2011-2012, randnr. 1143. 

. 

                                                           
603Antwerpen 5 maart 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1343, 1. 
 
604Gent 9 oktober 2012, Acc. & Fisc. 2012, afl. 39, 8. 
 
605Antwerpen 28 mei 2013, Acc. & Fisc. 2013, afl. 25, 7. 
 
606Cass. 1 juni 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1310, 13 (bevestigd Luik 13 januari 2010). 
 
607Rb. Hasselt 17 april 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1345, 5. Zie ook: Circ. nr. Ci.RH.241/603.725, 6 augustus 2010 en add. 3 september 2013. 
 
608Pro: Gent 18 september 2012, Acc. & Fisc. 2012, afl. 39, 5. Contra: Gent 11 maart 1981, JDF 1982, 177; Antwerpen 9 oktober 2012, Fisco-

loog 2012, afl. 1320, 2. 
 
609Momenteel bevat de fiscale wetgeving geen ‘forfaitaire waardering van het voordeel’, maar in een voorafgaande beslissing al het ook door 

de socialezekerheidsdiensten gehanteerde forfait van 150 EUR per jaar bevestigd (Voorafg.Besliss. nr. 2011/502, 20 december 
2011). Zie Vr. nr. 332 DE VRIENDT 19 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 098, 167-169. Zie ook Ch. BUYSSE, “ Persoon-
lijk gebruik van bedrijfs-GSM: welke fiscale gevolgen?” , Fiscoloog 2010, afl. 1201, 5 en V. MICHIELS, “ Forfaitaire waardering privé-
gebruik bedrijfs-gsm: uitstel of afstel?” , Acc. & Fisc. 2010, afl. 11, 4. Zie ook Voorafg.Besliss. nr. 2011.502, 20 december 2011. 

 
610Contra: Rb. Namen 14 juni 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1043, 1; zie ook: Luik 5 september 2011, RGCF 2012, afl. 6, 435. En Voorafg.Besliss. 

nr. 2012.095, 8 mei 2012; Voorafg.Besliss. nr. 2012.348, 23 oktober 2012; Voorafg.Besliss. nr. 2012.194, 10 juli 2012. 
 
611KB 10 januari 2010, BS 15 januari 2010 en programmawet 23 december 2009, BS 30 september 2009. 
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Vanaf 1 januari 2012 geldt voor bedrijfswagens een − doorgaans zwaarder − belastingregime612

Voor alle bedrijfswagens is de ‘{xe "Cataloguswaarde (bedrijfswagen)"}cataloguswaarde’ de catalo-
gusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties

. De 
nieuwe regeling werd rechtstreeks in artikel 36 WIB92 ingeschreven. Het voordeel van alle aard dat 
voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen wordt berekend door een CO2-
percentage toe te passen op zes zevenden van de cataloguswaarde van het kosteloos ter beschikking 
gestelde voertuig. De afstand tussen de woon- en werkplaats is niet meer relevant. 

613 en werke-
lijk betaalde btw614, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno (art. 
36 § 2 lid 2 WIB92)615. Er mag wel rekening gehouden worden met een korting als de catalogusprijs 
tijdelijk verlaagd wordt in het kader van een promotieactie616

Het CO2-basispercentage is vastgelegd op 5,5 % voor een uitstoot van 95g/km voor dieselmotoren, en 
voor een uitstoot van 115 g/km voor auto’s met een benzine-, LPG- of aardgasmotor

. Op de cataloguswaarde mag een ver-
mindering worden toegepast op basis van de anciënniteit van het voertuig. Per jaar anciënniteit vanaf 
de datum van eerste inschrijving van het voertuig bij de DIV, wordt de cataloguswaarde met zes pro-
centpunten verminderd, met dien verstande dat deze waarde nooit kleiner mag zijn dan 70 % van de 
oorspronkelijke waarde (art. 36, § 2 lid 3 WIB92). 

617

Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 820,00 EUR per jaar

. Als de uit-
stoot van het voertuig hoger ligt dan de referentie-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per 
gram CO2 vermeerderd. Als de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot, wordt het basispercentage 
met 0,1 % per gram CO2 verminderd. Het in aanmerking te nemen percentage wordt begrensd op 
minimum 4 % en maximum 18 %. 

618

Wanneer de wagen niet kosteloos ter beschikking wordt gesteld, wordt het vastgestelde belastbaar 
voordeel verminderd met de eigen bijdrage van de genieter van het voordeel (art. 36, § 2 laatste 
lid)

. 

619. Zelf betaalde opties mogen als een eigen bijdrage afgetrokken worden van het voordeel van 
alle aard, voor zover de optie de cataloguswaarde heeft verhoogd. Wanneer een werknemer of be-
drijfsleider de brandstofkosten voor de bedrijfswagen zelf betaalt, kan hij die niet in aftrek brengen 
van het belastbaar voordeel van alle aard620, tenzij de werkgever een wagen met tankkaart least en aan 
zijn werknemer een bijdrage voor het brandstofverbruik vraagt621

                                                           
612Wet 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011, gewijzigd bij programmawet 29 maart 2012, BS 6 april 2012. Voor 

de berekening van de BV zijn de nieuwe regels slechts van toepassing op de voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 mei 2012. Vol-
gens het Grondwettelijk Hof is de regeling niet strijdig met de Grondwet (zie: C. BUYSSE, “Bedrijfswagens: niets mis met de nieuwe bere-
keningswijze?”, Fiscoloog 2013, afl. 1345, 1). 

. 

 
613Tot deze opties behoren niet de kosten voor het ombouwen van een auto voor een gehandicapte (Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-

2081/016, 55). 
 
614Aangezien de mate waarin btw is betaald aanzienlijk kan verschillen, levert dit aanzienlijke verschillen op wat de omvang van het belastbaar 

voordeel, en dus eveneens wat de omvang van de verschuldigde belasting, betreft. Zie: J. VAN DYCK, “ Hoe minder BTW, hoe 
goedkoper het voordeel van alle aard” , Fiscoloog 2012, afl. 1285, 1. 

 
615J. VAN DYCK, "Bedrijfswagens: altijd rekening houden met de catalogusprijs", Fiscoloog 2012, afl. 1284, 1.  
 
616K. JANSSENS, ” Tijdelijke promotie: toch lager voordeel” , Fisc.Act. 2012, afl. 34, 1-4. 
 
617Net zoals in het verleden, wordt ook in de nieuwe regeling geen rekening gehouden met de CO2-uitstoot die op het gelijkvormigheidsattest 

is vermeld. Enkel de CO2-uitstoot zoals die bekend is bij de DIV telt. 
 
618Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1200,00 EUR, en voor aj. 2014: 1230,00 EUR 
 
619Vr. nr. 114 WOUTERS 7 maart 2013,Vr. en Antw. Kamer 2012-2013, nr. 129, 127. 
 
620J. VAN DYCK, “ Bijdrage in brandstofkosten: niet aftrekbaar van voordeel” , Fiscoloog 2012, afl. 1292 en K. JANSSENS, “ Zelf betaalde brand-

stof is geen ‘eigen bijdrage’” , Fisc.Act. 2012, afl. 16, 1-5. 
 
621J. VAN DYCK, “ Bedrijfswagens: verwarring over ‘eigen bijdrage’ is compleet” , Fiscoloog 2012, afl. 1312, 1; J. VAN DYCK, “ Bedrijfswagens 

en eigen bijdrage: toch geen discriminerend onderscheid?”  Fiscoloog 2012, afl. 1318, 1; Vr. nr. 19573 WOUTERS Integraal Verslag, 
Kamercommissie Financiën, 22 oktober 2013, nr. CRIV 53 COM 837, 4. 
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Ingeval een bedrijfswagen in onverdeeldheid wordt aangekocht door enerzijds de werkgever en ander-
zijds de werknemer of bedrijfsleider, waarbij de werknemer of bedrijfsleider bijdraagt in de kosten ten 
belope van het privégebruik (bv. 20 %), is er nog steeds een belastbaar voordeel in hoofde van de 
werknemer of bedrijfsleider. Het voordeel van alle aard zal in verhouding staan tot de waarde van de 
wagen die ter beschikking wordt gesteld (80 % van de waarde van de wagen)622

De forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard geldt niet voor ‘echte’ lichte vrachtwagens. 
Het voordeel moet bijgevolg overeenkomstig de algemene regel gewaardeerd worden op basis van de 
‘werkelijke’ waarde bij de verkrijger

. 

623

Het voordeel in hoofde van de ‘werknemer-chauffeur’ en ‘werknemers-passagiers’ die genieten van 
een door de werkgever {xe "Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer"}georganiseerd gemeenschap-
pelijk vervoer, zal slechts vrijgesteld zijn als sociaal voordeel indien aan strikte voorwaarden voldaan 
is

. 

624

Zelfs na bijsturing van de wet blijven er nog heel veel (interpretatie)vragen over de waardering van 
het voordeel van alle aard van bedrijfswagens. De fiscus heeft getracht de meest voorkomende vragen 
te bundelen in een FAQ-lijst die op de website van Financiën wordt gepubliceerd en regelmatig wordt 
bijgewerkt. 

. 

1145,30 

Het voordeel uit het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc en randappara-
tuur wordt forfaitair geraamd op 180,00 EUR per jaar. Het persoonlijk gebruik van moderne appara-
tuur zoals een mobiele {xe "GPS"}GPS, een {xe "IPod"}iPod en een {xe "Digitale camera"}digitale 
camera zijn niet vervat in het voordeel van alle aard van 180,00 EUR625. Het voordeel uit het persoon-
lijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde internetaansluiting en -abonnement op 
60,00 EUR per jaar626. Voor een gsm kan het belastbaar voordeel op 150,00 EUR per jaar geschat 
worden627

1145,40 art. 18 
KB/WIB92 

. 

De waarde van het voordeel van alle aard uit de kosteloze terbeschikkingstelling van een onroerend 
goed voor privédoeleinden wordt vastgesteld aan de hand van het KI628

                                                                                                                                                                     
 

. Het hof van beroep te Gent 

622Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 53-2081/016, 62. 
 
623Vr. nr. 215 BECQ 7 maart 2013 en Vr. nr. 220 WOUTERS 7 maart 2013, Vr. & Antw. Kamer 2012-2013, nr. 107, 214, 216; J. VAN DYCK, 

“ Privégebruik lichte vrachtwagens: andere berekeningswijze” , Fiscoloog 2013, afl. 1338, 6. 
 
624J. VAN DYCK, “ Georganiseerd gemeenschappelijk vervoer: strengere voorwaarden” , Fiscoloog 2012, afl. 1292, 4; Circ. 

nr. Ci.RH.241/620.842, 25 februari 2013. 
 
625Vr. nr. 187 SCHOOFS 7 maart 2013, Vr. & Antw. Kamer 2012-2013, nr. 107, 210. 
 
626KB 25 maart 2003, BS 4 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 887, 2, Fisc.Act. 2003, afl. 9, 1. 
 
627Voorafg.Besliss. nr. 2011.502, 20 december 2011 (het bedrag van de fiscus loopt daarmee parallel met het bedrag van 12,50 EUR per 

maand zoals aanvaard door de RSZ, voor zover binnen het bedrijf geen systeem van gescheiden gebruik bestaat – zie Fiscoloog, afl. 
1249, 14). 

 
628De mogelijkheid om te genieten van het voordeel volstaat niet om te besluiten tot het bestaan van een voordeel. De fiscus moet het bewijs 

leveren dat de terbeschikkingstelling van het onroerend goed effectief een voordeel oplevert (Gent 3 maart 2009, Acc. & Fisc. 2009, 
afl. 37, TFR 2009, afl. 371, nr. 2009/N69). 
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oordeelde dat de forfaitaire raming van het voordeel van alle aard van toepassing is, ongeacht of het 
onroerend goed wordt verhuurd dan wel ter beschikking wordt gesteld van de begunstigde629

De belastingplichtige kan aan het Kadaster vragen tot een officieuze schifting van het globale KI over 
te gaan indien aan het gedeelte van een gebouwd onroerend goed dat ter beschikking wordt gesteld 
geen afzonderlijk KI is toegekend

. 

630

Het belastbaar voordeel werd de laatste jaren verhoogd en intussen ook onderworpen aan indexatie. 

. 

Wanneer een marktconforme huurprijs wordt aangerekend aan de werknemer of bedrijfsleider, is er 
nog steeds sprake van een voordeel van alle aard wegens de terbeschikkingstelling van een onroerend 
goed. De bijdrage is wel aftrekbaar van het forfaitair bepaalde voordeel631

1145,50 

.  

Het belastbaar voordeel uit de {xe "Kosteloze verstrekking verwarming (VVAA)"}kosteloze verstrek-
king van verwarming elektriciteit gebruikt tot andere doeleinden dan verwarming’ wordt forfaitair 
geraamd632. Zelfs indien de werkelijke energiekosten lager zijn dan het forfaitair bepaalde voordeel, is 
er toch belasting verschuldigd op het hogere belastbaar voordeel van alle aard633. Als beide echtgeno-
ten bedrijfsleider zijn in dezelfde vennootschap, mag het forfaitaire voordeel van alle aard bij elk 
slechts voor de helft worden belast634

1145,60 

. 

De betaling door de werkgever van de persoonlijk door de werknemer verschuldigde buitenlandse 
belastingen in het kader van een ‘{xe "Hypotax"}hypotax’-regeling (‘{xe "Tax equalisation"}tax equa-
lisation’), geeft geen aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard635

1145,70 Wet 
26/03/1999 

. Het belastbaar voordeel 
dat ontstaat door de tenlasteneming door de werkgever van de privé-uitgave van de werknemer, wordt 
immers geneutraliseerd doordat de buitenlandse belasting gevestigd op de aan te geven buitenlandse 
inkomsten in mindering mag worden gebracht van deze buitenlandse inkomsten. 

De toekenning van aandelenopties wordt geregeld door de wet van 26 maart 1999. Een ‘aandelenop-
tie’ is het recht om op termijn een bepaald aantal aandelen (al dan niet in de vennootschap die de op-
ties toekent) aan te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Na een vooraf bepaalde periode heeft de 
houder van de optie dus de mogelijkheid om aandelen te verwerven. Deze mogelijkheid wordt vaak 
gekoppeld aan het al dan niet behalen van vooropgestelde targets. 

Het economisch voordeel dat hierbij wordt nagestreefd, bestaat uit het positieve verschil tussen de 
waarde van het aandeel op het moment van het lichten van de optie en de vooraf afgesproken prijs die 

                                                           
629Gent 12 juni 2012, Acc. & Fisc. 2012, afl. 39, 5. 
 
630Vr. nr. 315 PIETERS 28 april 2000, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 153, 27 januari 2003, 19593, Bull.Bel., afl. 845, 456, Fiscoloog 2003, 

afl. 885, 12; zie ook: Vr. nr. 616 UYTTERSPROT 6 november 2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 92, 57. 
 
631Vr. nr. 319 WOUTERS 6 april 2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 65, 84. 
 
632Voor een detail van de bedragen: KB 23 februari 2012, BS 28 februari 2012. 
 
633Vr. nr. 292 WOUTERS 27 maart 2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 65, 72. 
 
634Voorafg.Besliss. nr. 800.091, 14 oktober 2008. 
 
635Circ. nr. Ci.RH.241/598.238 (AAFisc. nr. 44/2011), 12 september 2011, randnrs. 17-20. 
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hierbij op hetzelfde ogenblik moet worden betaald. Meerwaarden die gerealiseerd worden op aandelen 
die voorafgaandelijk zijn verworven ingevolge de uitoefening van aandelenopties, vormen geen be-
lastbaar beroepsinkomen636

Fiscaal wordt het voordeel geacht te ontstaan op het ogenblik van de toekenning van de aandelenop-
ties. Het voordeel zal forfaitair worden geraamd op een percentage van de waarde van het aandeel, 
met desgevallend correcties in functie van de looptijd waarbinnen de optie kan worden uitgeoefend. In 
de regel bedraagt het belastbaar voordeel met betrekking tot aandelenopties op aandelen van de groep 
met een uitoefenperiode van vijf jaar 18 % van de waarde van de aandelen, vermeerderd met 1% per 
jaar indien de uitoefenperiode van vijf jaar overschrijdt. Deze percentages kunnen onder de voorwaar-
den zoals omschreven in de wet van 26 maart 1999 worden gehalveerd tot respectievelijk 9 % en 
0,5 %. 

. 

Vergoedingen verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het {xe "Stopzetting werkzaamheid"}stop-
zetten van de arbeid of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst 

1146 
art. 31 lid 2 3° en 31bis WIB92 
Onder deze rubriek vallen de opzeggingsvergoedingen en, afhankelijk van de feiten, de niet-
concurrentievergoedingen637

{xe "Niet-concurrentievergoeding"}Niet-concurrentievergoedingen 

. 

1147 
Een niet-concurrentievergoeding is een vergoeding die door de voormalige werkgever wordt betaald 
voor de naleving van een niet-concurrentiebeding, of nog, een vergoeding ontvangen voor het uitblij-
ven van toekomstige (soortgelijke) beroepsmatige activiteiten na beëindiging van de beroepswerk-
zaamheid. Met betrekking tot de belastbaarheid van deze vergoedingen is al heel wat inkt gevloeid en 
werd menig standpunt verdedigd. Of we in de huidige stand van zaken sluitend kunnen zijn over het 
feit of deze vergoeding belastbaar is als beroepsinkomen dan wel als divers inkomen638

Zeker is dat de administratie dergelijke vergoedingen belast als een beroepsinkomen, c.q. {xe "Opzeg-
gingsvergoeding arbeid"}opzeggingsvergoeding. Het is volgens de administratie zonder belang of het 
concurrentiebeding al dan niet voor of na de datum van het ontslag werd vastgelegd. Oudere recht-
spraak volgde het standpunt van de administratie niet. Vergoedingen die uit hoofde van een niet-
concurrentiebeding worden betaald, hebben betrekking op een recht dat deel uitmaakt van het privépa-
trimonium. De vergoedingen voor een afstand van persoonlijke rechten kwalificeren niet als bezoldi-
gingen

, valt te betwij-
felen. 

639

                                                           
636Rb. Brugge 13 maart 2013, Fisc.Koer. 2013, afl. 9, 468. 

. Bepaalde rechtspraak stelt echter dat zowel vergoedingen die voortvloeien uit een afzonder-
lijke niet-concurrentieovereenkomst gesloten (kort) na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, 
als vergoedingen die voortvloeien uit een niet-concurrentiebeding dat reeds vóór het beëindigen van 

 
637Antwerpen 25 april 2000, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 00/123. 
 
638Zie Rb. Brugge 12 november 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1343, 9. 
 
639Cass. 24 juni 1958, Pas. 1958, I, 1193; Cass. 14 november 1961, Pas. 1962, I, 319. 
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de beroepswerkzaamheid deel uitmaakte van de arbeidsovereenkomst, moeten worden belast als een 
opzeggingsvergoeding640

Casuïstiek 

. 

– Het Hof van Cassatie heeft op 22 september 2003 evenwel een dissident arrest geveld in een sociaalrechterlijk geschil641

– Dat was ook de redenering van de rechtbank van eerste aanleg van Leuven. Volgens de rechtbank van Leuven is het ver-
schil tussen het sociaal en fiscaal loonbegrip niet van die aard dat voor fiscale doeleinden een andere redenering moet wor-
den gevolgd. Daarom werd geoordeeld dat de niet-concurrentievergoeding niet als een bezoldiging kan worden belast nu 
ook in voorliggend geval was gebleken dat het niet om een verkapte opzeggingsvergoeding gaat

. 
Het Hof maakte opnieuw een onderscheid naargelang de vergoeding voortvloeit uit een niet-concurrentiebeding dat is op-
genomen in de arbeidsovereenkomst dan wel in een afzonderlijke niet-concurrentieovereenkomst. Indien (1) in de arbeids-
overeenkomst geen niet-concurrentiebeding is opgenomen en indien (2) de vergoeding (die voortvloeit uit de niet-
concurrentieovereenkomst die is gesloten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst) geen verdoken vergoeding betreft 
betaald in functie van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, dan kwalificeert die vergoeding niet als loon in de zin 
van de Loonbeschermingswet. De betreffende vergoeding is dus niet te beschouwen als een bezoldiging voor de toepassing 
van de sociale zekerheid. In de marge merken wij op dat de fiscale wet zelf het begrip ‘bezoldiging’ definieert en zich hier-
bij niet beperkt tot het begrip ‘loon’ in de zin van de Loonbeschermingswet. Het arrest kan dus niet zonder meer worden 
toegepast op het fiscale luik verbonden aan de toekenning van een niet-concurrentievergoeding. Dat belet echter niet dat het 
arrest als een gewichtig argument kan worden ingeroepen ter verdediging van de niet-belastbaarheid van de vergoeding die 
voortvloeit uit een afzonderlijke niet-concurrentieovereenkomst. 

642

– De rechtbank van eerste aanleg te Brugge volgt een andere redenering
. 

643

– In een andere zaak oordeelt het hof van beroep te Gent dat een niet-concurrentievergoeding moet worden belast als een 
bezoldiging. In dit geval werd de niet-concurrentieovereenkomst echter gelijktijdig onderhandeld en afgesloten als de da-
dingovereenkomst houdende de opzeggingsvergoeding

, en oordeelt dat het arrest van het Hof van Cassa-
tie van 22 september 2003 niet relevant is voor tot de fiscale kwalificatie van een niet-concurrentievergoeding. Volgens de 
rechtbank stemt het sociaal loonbegrip niet overeen met het begrip ‘bezoldiging’ in artikel 31 WIB92. De aanwezigheid 
van een oorzakelijk verband tussen de vroegere werkzaamheid en de betaalde vergoeding is volgens de rechtbank voldoen-
de voor een kwalificatie als aanvullende opzeggingsvergoeding. 

644

{xe "Morele schadevergoeding"}Morele schadevergoeding 

.  

1148 
Of een morele schadevergoeding toegekend naar aanleiding van het beëindigen van de arbeidsrelatie 
als een opzeggingsvergoeding moet worden belast, dan wel geheel of gedeeltelijk belastingvrij is, 
wordt bepaald door de feitelijke en juridische omstandigheden eigen aan de zaak. Het volstaat bij-
voorbeeld niet dat de betrokken partijen een bepaalde vergoeding in de dadingovereenkomst als een 
morele schadevergoeding kwalificeren opdat deze ook voor fiscale doeleinden zo zou worden behan-
deld645

                                                           
640Antwerpen 25 april 2000, Fiscoloog 2000, afl. 754, 9; Antwerpen 21 november 2000, Fiscoloog 2001, afl. 783, 9; Gent 8 maart 2001, 

Fisc.Act. 2001, afl. 15, 4; Antwerpen 10 september 2002, Fiscoloog 2002, afl. 862, 3; Brussel 6 mei 1999, Fiscoloog 1999, afl. 712, 
1; Cass. 3 november 1997, Fiscoloog 1997, afl. 641, 1; Brussel 29 maart 1996, AFT 1996, 418; Brussel 14 november 1997, Fiscoloog 
1998, afl. 646, 9. 

. 

 
641Cass. 22 september 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 39, 4. 
 
642Rb. Leuven 4 maart 2005, Fiscoloog, afl. 980, 3. 
 
643Rb. Brugge 7 april 2008, Fisc.Koer. 2008, 542. 
 
644Gent 16 juni 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1179, 12. 
 
645Gent 15 mei 1997, FJF, No. 97/157, Fisc.Act. 1997, afl. 22, 7. Zie ook: Brussel 15 januari 1998, FJF, No. 98/96, JDF 1998, 58, AFT 1998, 296 

en Fisc.Koer. 1998, 175 (belastingvrij). Andere arresten waarbij de morele schadevergoeding als een gewone belastbare opzegver-
goeding werd beschouwd: Antwerpen 23 juni 1994, Bull.Bel., afl. 763, 1675; Luik 13 maart 1996, FJF, No. 96/145; Bergen 2 mei 
1997, FJF, No. 97/219; Brussel 15 januari 1998 en Gent 5 maart 1998, FJF, No. 98/160, AFT 1998, 296; Luik 22 mei 1998, 
www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L 98/43. Schadeloosstelling wegens onterecht ontslag: Brussel 18 oktober 1996, FJF, No. 
96/258; Brussel 15 januari 1998, TFR 1999, 42-45, noot. Schadeloosstelling wegens schending beding vastheid van betrekking: Ber-
gen 1 oktober 2010 en 18 september 2009, Fiscoloog 2011, afl. 1262, 8. 
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Vroeger aanvaardde de administratie enkel de belastingvrijstelling van morele schadevergoedingen 
die worden toegekend als gevolg van een rechterlijke beslissing. De administratie aanvaardt thans ook 
de niet-belastbaarheid als, naar aanleiding van een collectief ontslag, door de rechter aan één werkne-
mer een niet-belastbare morele schadevergoeding werd toegekend, en de werkgever die vergoeding 
uitbreidt tot de andere werknemers die geen geding hebben aangespannen646. In de mate dat een ver-
goeding daadwerkelijk als een ‘morele’ schadevergoeding kwalificeert, zal zij niet belastbaar 
zijn647,648

De dienst voorafgaande beslissingen bevestigt het standpunt van de administratie. Van een morele 
schadevergoeding kan enkel sprake zijn indien de betaling ervan door een arbeidsrechtbank of -hof is 
opgelegd met het oog op de vergoeding van een persoonlijke en geïndividualiseerde morele schade

. 

649. 
Een circulaire bespreekt de fiscale gevolgen van schadevergoedingen toegekend ingevolge een speci-
fieke procedure waarin het centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding is tussengekomen650

Het hof van beroep te Bergen lijkt hier anders over te denken: hoewel het hof bevestigt dat de vergoe-
ding geïndividualiseerd moet zijn, is het van oordeel dat partijen onderling een morele schadevergoe-
ding kunnen overeenkomen

. 

651. De rechtbank van eerste aanleg te Gent is dezelfde mening toege-
daan652

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven verduidelijkte dat er slechts sprake kan zijn van een schade-
vergoeding indien aan de voorwaarden van artikel 1382 BW (fout – schade – oorzakelijk verband) is 
voldaan

. 

653

Vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke {xe "Derving van bezol-
digingen (tijdelijke)"}derving van bezoldigingen 

. 

1149 
art. 31 lid 2 4° WIB92 
Vergoedingen die een tijdelijk inkomensverlies compenseren, zijn belastbaar als bezoldigingen. De 
schadevergoeding die een arbeidsrechtbank aan een werknemer toekent tot herstel van het gederfde 
loon moet als een belastbare bezoldiging worden aangemerkt654

Vroeger werden ook de uitkeringen naar aanleiding van een arbeidsongeval zonder verlies van inko-
men belastbaar gesteld

. 

655

                                                           
646Circ. nr. Ci.RH.241/539.525, 9 maart 2004 en add. 5 maart 2010. 

. In 1993 heeft het Hof van Cassatie evenwel geoordeeld dat de vergoeding 
die wordt toegekend door een verzekering gewaarborgd inkomen niet belastbaar is, indien blijkt dat de 
belastingplichtige geen inkomensderving heeft geleden (dankzij wettelijke {xe "Ziekte- en invalidi-

 
647Vr. nr. 784 DETIENNE 25 februari 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 77, 10505, Bull.Bel., afl. 773, 1563, Fisc.Act. 1997, afl. 20, 5. 
 
648Zie evenwel voor het standpunt van de administratie inzake vergoeding wegens willekeurig ontslag: Add. 5 maart 2010 bij Circ. 

nr. Ci.RH.241/539.525 (AOIF 12/2004), 9 maart 2004, en voor het standpunt inzake vergoeding bij schending beding van vastheid 
van betrekking: Add. 1 augustus 2011 bij Circ. nr. Ci.RH.241/539.525 (AOIF 12/2004), 9 maart 2004. 

 
649Voorafg.Besliss. nr. 800.358 , 18 november 2008. 
 
650Circ. nr. Ci.RH.241/621.336, 25 oktober 2013. 
 
651Bergen 18 september 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1175, 8; Bergen 1 oktober 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1262, 10. 
 
652Rb. Gent 11 april 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1252, 8. 
 
653Rb. Leuven 3 februari 2012, FJF, No. 2012/250. 
 
654Vr. nr. 949 LANDUYT 19 juni 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 93, 12731, Bull.Bel., afl. 776, 2550. 
 
655Cass. 15 mei 1987, FJF, No. 87/159; Cass. 22 oktober 1992, AFT 1993, 189. 
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teitsvergoeding"}ziekte- en invaliditeitsvergoedingen en een extra tussenkomst van de werkgever). 
Het principe dat bij gebrek aan inkomensverlies de vergoeding wegens arbeidsongeschiktheid of on-
geval niet belastbaar is, werd vervolgens verder op punt gesteld door het Grondwettelijk Hof in diver-
se arresten met betrekking tot bestendige derving van inkomsten (zie randnrs. 1162 e.v. met betrek-
king tot de vervangingsinkomsten). Deze rechtspraak werd inmiddels bevestigd door de hoven en 
rechtbanken656

Het Hof van Cassatie heeft in recentere rechtspraak het eerder ingenomen standpunt verder verfijnd. 
Er wordt nu ook rekening gehouden met het aspect van eerdere fiscale aftrek als beroepsuitgave (zie 
randnr. 1163). 

. 

De {xe "Aanvullend pensioen"}WAP657

De premies van collectieve of individuele toezeggingen die worden beschouwd als een aanvulling van 
de wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door een {xe "Arbeidsongeval"}ar-
beidsongeval, ongeval, {xe "Beroepsziekte"}beroepsziekte of ziekte, worden, onder bepaalde voor-
waarden, uitdrukkelijk vrijgesteld van belasting (art. 38 § 1 lid 1 20° WIB92). De uitkeringen zijn 
belastbaar tegen het progressieve tarief. Artikel 31, lid 2, 4° WIB92 werd in die zin aangepast

 omvat naast de bepalingen over aanvullende pensioen- en 
overlijdensvoorzieningen, ook bepalingen over aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid 
en in geval van medische kosten. 

658

Forfaitair bepaald voordeel bij voortijdige overdracht van {xe "Werkgeversaandelen"}werkgevers-
aandelen 

. 

1150 
art. 31 lid 3 WIB92 

Wanneer de in artikel 1451, 4° WIB92 vermelde aandelen waarop de belastingplichtige als werknemer 
heeft ingeschreven, anders dan bij overlijden worden overgedragen binnen vijf jaar na de aanschaffing 
ervan, wordt een forfaitair bepaald bedrag als bezoldiging aangemerkt. 
Dat bedrag is gelijk aan zoveel maal één zestigste van de bedragen die voor belastingvermindering in 
aanmerking zijn gekomen, als er volle maanden overblijven tot het einde van de termijn van vijf jaar. 

c. Netto-inkomen 

1151 
Het belastbare inkomen bestaat uit het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven (lees beroepskos-
ten). Een bezoldiging die niet effectief werd uitbetaald is dus niet belastbaar, behalve wanneer de 
genieter zelf een uitstel van betaling toestond (de boeking door de werkgever is geen effectieve terbe-
schikkingstelling)659

                                                           
656Gent 17 juni 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1149, 10; Rb. Bergen 10 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 900, 9, Fisc.Act. 2003, afl. 32, 9; Rb. Hasselt 

23 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 899, 10 (contract niet afhankelijk van daadwerkelijk inkomensverlies, noch berekend o.g.v. be-
roepsinkomen); Antwerpen 28 februari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1297, 10 (baten); Rb. Brugge 10 december 2012, Fiscoloog 2013, 
afl. 1333, 10. 

. 

 
657Wet 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake 

sociale zekerheid, BS 15 mei 2003. 
 
658Het GwH heeft geoordeeld dat art. 31 lid 2 4° WIB92, in de redactie zoals van toepassing voor aanslagjaar 1998, de artikelen 10 en 11 Gw. 

schendt doordat het de gestorte bedragen, ter uitvoering van een collectief verzekeringscontract, gesloten door de werkgever, belast-
baar maakt zonder dat het slachtoffer inkomsten heeft gederfd. Een dergelijke belasting brengt een discriminatie teweeg tussen de 
slachtoffers van een ongeval die geen inkomsten hebben gederfd, naargelang zij worden vergoed ter uitvoering van een individueel dan 
wel een collectief verzekeringscontract (GwH 30 oktober 2008, nr. 146/2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. GWH 08/1370). 

 
659Luik 22 december 1982, FJF, No. 83/43, 71. 
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Voor bezoldigingen, andere dan vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een 
tijdelijke derving van bezoldigingen, worden de beroepskosten, uitgezonderd de sociale bijdragen en 
de daarmee gelijkgestelde kosten, bij gebrek aan bewijzen, forfaitair bepaald op percentages van het 
brutobedrag van die inkomsten, vooraf verminderd met voormelde bijdragen. 
art. 51 lid 4 WIB92 
Bij het wettelijk forfait mogen geen bewezen kosten gevoegd worden660. Het forfait wordt echter 
verhoogd met bepaalde vaste bedragen (75,00, 125,00 of 175,00 EUR) wanneer de afstand tussen de 
woonplaats en de plaats van tewerkstelling een bepaald aantal km bedraagt (respectievelijk 75 tot 100 
km, 101 tot 125 of meer dan 125 km)661

Wanneer een Belgische belastingplichtige zijn werkelijke beroepskosten bewijst en uit eenzelfde acti-
viteit zowel Belgische als buitenlandse beroepsinkomsten behaalt, moeten de beroepskosten niet 
noodzakelijk proportioneel worden afgetrokken van de Belgische en buitenlandse beroepsinkomsten 
indien de aard van de kosten uitwijst dat deze toe te rekenen zijn aan de Belgische inkomsten

. 

662

d. {xe "Eigen kosten van de werkgever"}Eigen kosten van de werkgever 

. 

1152 
art. 31 1° WIB92 
Tot de bezoldigingen behoren niet de vergoedingen verkregen als terugbetaling van eigen kosten van 
de werkgever. 
Het begrip ‘eigen kosten van de werkgever’ wordt niet gedefinieerd in de fiscale wet. Het zijn uitga-
ven die normaal ten laste komen van de werkgever en die de werknemer heeft voorgeschoten in het 
kader van zijn dienstverband of activiteit. Het is duidelijk dat het niet mag gaan om kosten die eigen 
kosten van de werknemer zijn. 
De kwalificatie als eigen kosten van de werkgever in hoofde van de werknemer is overigens steeds 
gelijklopend aan de kwalificatie in hoofde van de werkgever663

Het onderscheid tussen eigen kosten van de werkgever en eigen kosten van de werknemer is een fei-
tenkwestie. De volgende kosten kunnen bijvoorbeeld kwalificeren als ‘eigen kosten van de werkge-
ver’: 

. 

– gebruik van eigen wagen voor verplaatsing in dienstverband664

– kosten tijdens een zakenreis
; 

665

– gsm-kosten voor gesprekken in dienstverband; 
; 

– kosten voor het inrichten van een {xe "Thuisbureau"}thuisbureau (kosten verbonden aan de inrich-
ting van een bureau in de privéwoning, hierin begrepen de afschrijvingen van het gebruikte deel 
van het onroerend goed, afschrijving of huur van het meubilair, bureelbenodigdheden, IT-

                                                                                                                                                                     
 
660Cass. 20 januari 1970, Rép. fisc. 1970, 34. 
 
661Circ. nr. Ci.RH.243/361.203, 28 juni 1985, Bull.Bel., afl. 642, 1859. 
 
662Gent 3 januari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 340, 1.  
 
663Rb. Namen 25 september 2002, FJF, No. 2003/12. 
 
664Inzake secundaire autokosten (waaronder carwash-kosten): zie Voorafg.Besliss. nr. 2011.199, 5 juli 2011; nr. 2011.146, 21 juni 2011; nr. 

2011.173, 7 juni 2011; nr. 2011.128; 10 mei 2011, nr. 2011.079, 5 april 2011, nr. 2011.042, 22 maart 2011; nr. 2010.499, 8 februari 
2011. 

 
665Sinds 1 april 2009 gelden bedragen van forfaitaire dagvergoedingen die als eigen kosten van de werkgever worden aanzien. De lijst is van 

toepassing op ambtenaren van de FOD buitenlandse zaken en kan ook belangrijk zijn voor werknemers uit de privésector. Deze lijst 
wordt regelmatig aangepast. 
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materieel, telefoon- en faxkosten, internetabonnement, en alle andere kosten die noodzakelijk zijn 
voor het uitoefenen van een thuisactiviteit, zoals elektriciteit, verzekering, verwarming, onroeren-
de voorheffing, enveloppen en andere kantoorbenodigdheden); 

– kosten aangaande {xe "Vakliteratuur"}vakliteratuur en professionele documentatie (abonnementen 
op technische, wetenschappelijke of economische vakliteratuur, boeken en kosten van vorming); 

– kosten verbonden aan de ontvangst van cliënten, partners en leveranciers (kosten verbonden aan de 
ontvangst van relaties thuis, kleine geschenken voor relaties, deelname aan recreatieve of prestige-
activiteiten in directe relatie met de professionele activiteit, restaurantkosten, vestiairekosten, fooi-
en, lidgelden en steunbijdragen)666

– de toekenningen wegens {xe "Vertegenwoordigingskosten"}vertegenwoordigingskosten
; 

667

– de vergoedingen betaald aan ambtenaren die op permanente wijze op verplaatsing belast zijn met 
bijzondere toezichten; 

, we-
gens {xe "Baankosten"}baankosten, kosten van uniformdracht, kosten van standplaatsverandering; 

– tot een bepaald bedrag, de forfaitaire vergoeding toegekend aan de autobestuurders van de ministe-
riële kabinetten, van de provinciegouverneurs en van de vicegouverneur van de provincie Brabant; 

– bij detachering naar het buitenland de verplaatsingskosten668

– de vergoedingen die, overeenkomstig het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, aan 
de arbeiders worden betaald voor kosten in verband met de van overheidswege voorgeschreven 
werkkledij, kosten waarvoor de werkgevers volgens dit reglement moeten instaan; 

; 

– de forfaitaire vergoedingen die, ter uitvoering van de collectieve overeenkomst betreffende de 
toekenning en het onderhoud van de arbeidskledij in de textiel- en breigoednijverheid, aan de 
werknemers van die sector worden toegekend voor het aanschaffen en het onderhouden van de ar-
beidskledij; 

– de vergoedingen toegekend aan amateur{xe "Sportbeoefenaar"}sporters, deelnemers aan evene-
menten, vrijwilligers, wanneer zij op onbaatzuchtige wijze prestaties leveren voor de clubs, federa-
tie, vereniging of instelling en de vergoeding uitsluitend terugbetaling van werkelijke kosten be-
oogt, hetgeen impliceert dat zij niet abnormaal hoog zijn en geen verdoken bezoldiging zijn voor 
de geleverde prestaties (vaste bedragen per prestatie/wedstrijd)669; de kosten van busvervoer inge-
richt door de werkgever zijn eigen kosten van de werkgever indien de werkgever van exploitatie-
zetel verhuist. Voor werknemers aangeworven na de verhuis zijn het sociale voordelen670

– de {xe "Mobiliteitsvergoeding bouwvakker"}mobiliteitsvergoeding die een bouwvakker ontvangt 
maakt voor 50 % een belastbaar inkomen uit. Zij vormt immers een vergoeding voor de verplaat-
singen die de arbeider met zijn eigen auto maakt van zijn woonplaats naar de plaats van tewerk-
stelling

; 

671

– het gedeelte van de opzeggingsvergoeding dat wordt toegekend als compensatie voor het verlies 
van de vergoeding voor eigen kosten van de werkgever

; 

672

                                                           
666Rb. Brugge 8 oktober 2012,Fiscoloog 2013, afl. 1333, 12. 

; 

 
667Inzake forfaitaire terugbetaling: zie Voorafg.Besliss. nr. 800.385, 5 mei 2009. 
 
668Brussel 25 mei 2000, Expat News 2000, afl. 11, 14. 
 
669Circ. nr. Ci.RH.241/425.005, 14 juni 1991, Bull.Bel., afl. 708, 1899. Deze vrijstelling wordt uitgebreid tot volleybal, basketbal, veldhockey en 

handbal: Vr. nr. 793 DE MAN 28 februari 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, 10848, Bull.Bel., afl. 775, 2308; Vr. nr. 1099 DIDDEN 
23 oktober 1997, Vr. & Antw . Kamer 1997-1998, nr. 108, 14628, Bull.Bel., afl. 782, 1066, alsook Circ. nr. Ci.RH.241/486.611, 7 april 
1998, Bull.Bel., afl. 783, 1165; zie ook Com.IB 1992, 31/84 en nr. 1143. Zie ook Circ. nr. Ci.RH.241/509.803, 5 maart 1999, Bull.Bel., 
afl. 791, 824 met addenda 17 april 2003, 4 april 2005, 13 november 2009 en 23 mei 2011. Zie ook Circ. nr. Ci.RH 241/601.872 (AOIF 
nr. 2/2010), 6 januari 2010 en Circ. nr. Ci.RH 241/602.437 (AOIF nr. 12/2010), 27 januari 2010. 

 
670Brussel 10 november 1987, AFT 1988, 91, noot J. LYCOPS. 
 
671Antwerpen 3 november 1998, Fisc.Act. 1999, afl. 2, 4. 
 
672Rb. Antwerpen 31 januari 2001, FJF, No. 2001/251, Fiscoloog 2003, afl. 902, 10. 
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– de forfaitaire {xe "Verblijfsvergoeding (forfait)"}verblijfsvergoeding en de ‘{xe "ARAB-
kostenvergoeding"}ARAB-kostenvergoeding’ die wordt betaald overeenkomstig de cao’s in de 
sector van het goederentransport met motorvoertuigen worden volgens de minister van Financiën 
beschouwd als eigen kosten van de werkgever voor zover geen andere gelijkaardige vergoedingen 
worden toegekend673

– de terugbetaling van verkeersboeten of andere strafrechtelijke geldboeten kan in sommige gevallen 
worden aangemerkt als de terugbetaling van eigen kosten van de werkgever

; 

674

De eigen kosten van de werkgever worden in beginsel terugbetaald op basis van de werkelijk gemaak-
te kosten. In de praktijk gebeurt dit vaak op grond van een onkostennota met aangehecht bewijsstuk. 

.  

Rechtspraak – Cass. 30 oktober 1986, RW 1986-1987, 2219, FJF, No. 87/179, 317, JDF 1987, afl. 5-6. 134, bevestigt 
Brussel 3 oktober 1984, FJF, No. 85/45 (er is een vermoeden van niet belastbaarheid t.o.v. kosten eigen aan 
de werkgever). 

– Cass. 23 januari 1987, AFT 1987, 228, noot GEMIS, G., Bull.Bel., afl. 668, 141, FJF, No. 88/79; Bergen 
18 april 1997, FJF, No. 97/218; Antwerpen 20 oktober 1998, Fisc.Koer. 1998, 550; Antwerpen 14 oktober 
1999, Fisc.Koer. 1999, 670-672 (dit vermoeden van niet belastbaarheid t.o.v. eigen kosten van de werkge-
ver is weerlegbaar).  

– Antwerpen 21 april 1998, FJF, No. 98/183, Fisc.Act. 1998, afl. 32, 2 (dat de werkgever geen degelijke ver-
antwoordingsstukken kan of wil voorleggen, doet geen afbreuk aan voormeld vermoeden. De fiscus mag 
immers de bewijslast niet omkeren). 

De werkgever kan de onkosten ook op forfaitaire basis terugbetalen. Dan eist de administratie dat de 
forfaitaire vergoedingen worden vastgesteld overeenkomstig ernstige normen. Het is niet altijd duide-
lijk wat hieronder moet worden begrepen. Kosten worden geacht volgens ernstige normen te zijn 
vastgesteld als hun bedrag bepaald werd overeenkomstig bepaalde normen die het resultaat zijn van 
herhaalde waarnemingen en steekproeven675

Rechtspraak – Antwerpen 12 oktober 1999, Fisc.Koer. 1999, 670-672; G. POPPE, “Ook een forfaitaire dagvergoeding kan 
belastingvrij worden uitgekeerd”, Fisc.Act. 1999, afl. 43, 1 (de administratie is niet gerechtigd om een for-
faitaire onkostenvergoeding, toegekend aan een ingenieur, verantwoordelijke voor de werkzaamheden op 
een werf, te herleiden tot het bedrag dat overheids-ambtenaren kunnen krijgen als vergoeding van kosten 
voor een middagmaal wanneer zij op dienstreis zijn, en het verschil als bezoldiging belasten. Het forfaitair 
karakter van de terugbetaalde kosten vormt op zichzelf niet het bewijs van het fictief karakter van een on-
kostenvergoeding. Dit bewijs kan evenmin worden afgeleid uit het feit dat de werknemer geen stavings-
stukken van zijn kosten voorlegt. Vergoedingen voor eigen kosten van de werkgever worden vermoed niet 
belastbaar te zijn; het is aan de administratie om daarvan het tegenbewijs te leveren).  

. 

– Luik 11 juni 1997, FJF, No. 97/276, Fisc.Koer. 1997, 526 (maandelijks aan een beroepsvoetballer betaalde 
forfaitaire vergoeding) (weerlegbaar vermoeden van onbelastbaarheid). 

– Antwerpen 20 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1294, 1 (de administratie is niet gerechtigd om een forfai-
taire onkostenvergoeding van 500,00 EUR per maand, toegekend aan een ‘adjunct-directeur’, als een ver-
doken bezoldiging te belasten. Het is aan de administratie om het weerlegbaar vermoeden van onbelast-
baarheid te weerleggen). 

– Rb. Brussel 8 oktober 2012, Acc. & Fisc. 2012, afl. 37, 4 (wanneer de vergoedingen voor eigen kosten van 
de werkgever forfaitair zijn vastgesteld, kan de administratie het tegenbewijs van het vermoeden van niet-
belastbaarheid leveren door het onredelijk of niet-verantwoorde karakter van de vergoedingen aan te to-
nen). 

– Brussel 3 mei 2012, RGCF 2012, afl. 5, 357 (de administratie kan door een geheel van overeenstemmende 
vermoedens het tegenbewijs van het wettelijk vermoeden leveren, zelfs indien de argumenten op zichzelf 
en los van elkaar onvoldoende zijn). 

                                                           
673Vr. nr. 3-59 CREYELMAN 8 augustus 2003, Vr. & Antw. Senaat 2003-2004, nr. 3-5, 2 december 2003, 366, besproken in X, “ Kosten eigen 

aan de werkgever. Transportsector” , Fiscoloog, afl. 922, 12. 
 
674Vr. nr. 469 DE POTTER 14 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 067, 144-146; zie ook Vr. 472 VAN DER MAELEN 15 mei 2009, Vr. 

& Antw. Kamer 2008-2009, nr. 066, 102. 
 
675Brussel 27 mei 1958, Toeffart. 
 



 128  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

Voor autokosten en dagvergoedingen voor {xe "Dienstreizen"}dienstreizen werden forfaits die overeen-
stemmen met ernstige normen opgenomen in de administratieve commentaar. Zo mag men aannemen dat 
de vergoedingen voor autokosten werkelijke kosten dekken wanneer het bedrag ervan, vastgesteld op 
basis van de werkelijk afgelegde kilometers, niet meer bedraagt dan dat van de gelijkaardige vergoedin-
gen die de Staat aan zijn personeel toekent676

De administratie moet aantonen dat de aldus bepaalde vergoedingen niet de terugbetaling van eigen 
kosten van de onderneming uitmaken

. De toepassing van de forfaitaire kilometervergoeding blijft 
ook gelden indien meer dan 24 000 km per jaar wordt gereden. 

677

Hetzelfde geldt voor de forfaitaire vergoedingen die ondernemingen toekennen als terugbetaling van 
verblijfkosten die te hunnen laste door hun personeelsleden worden gedaan tijdens dienstreizen in 
België, wanneer het bedrag van die vergoedingen wordt vastgesteld rekening houdend met het werke-
lijk aantal verplaatsingen en niet hoger is dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn 
personeel verleent

. 

678. De vergoedingen die vanaf 1 januari 2014 worden toegekend, mogen 
overeenstemmen met de vergoedingen die de Staat aan haar personeel van het hoogste ambtenarenni-
veau (klasse A4 en A5) verleent679

Ook een forfaitaire vergoeding voor de kosten van een dienstreis in het buitenland kan worden be-
schouwd als een terugbetaling van eigen kosten van de werkgever

. 

680

Voor andere forfaitaire kosten is het mogelijk om een akkoord te sluiten met de lokale belastingamb-
tenaar. 

. 

Er worden ook steeds meer voorafgaande beslissingen afgeleverd in het kader van de kostenvergoe-
dingen voor eigen kosten van de werkgever. 
Voor een overzicht van voorafgaande beslissingen (met cijfermateriaal), zie: J. VAN DYCK, “Hoe hoog mogen vaste kosten-
vergoedingen zijn?”, Fiscoloog, afl. 1286, 6. 

1153 
De circulaires van 8 februari 1970, 3 juli en 3 augustus 1979, van 24 juni 1980, 14 april 1981, 
31 augustus 1982 en 5 maart 1992681

a. de vergoedingen voor huisvesting, woning, reiskosten, schoolkosten van de kinderen, koopkracht-
verschil, enz., worden niet begrepen in het belastbare inkomen; 

 voorzien in een speciaal systeem voor personen die de Belgische 
nationaliteit hebben of in België hun woonplaats hebben, die hun activiteit in een niet-Europees land 
{xe "Buitenlandse kaderleden"}uitoefenen en die bezoldigd worden in de categorie van artikel 31 
WIB92. Die personen genieten de volgende voordelen: 

                                                           
676Zie bijlage bij KB 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten; aanpassing van de bedragen in euro, BS 22 december 

2001, ed. 2, 44886; omzendbrief nr. 628, 5 juli 213, BS 9 juli 2013, 42767. 
 
677Gent 29 januari 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 7, 2, Fiscoloog 2002, afl. 837, 10; Antwerpen 2 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 842, 8. 
 
678Com.IB 1992, nr. 31/43; MB 1 september 2001, BS 21 september 2001. 
 
679Vr. nr. 387 WOUTERS 29 april 2013, Vr. & Antw. Kamer 2013-2014, nr. 131, 274. 
 
680Om te bepalen welke bedragen aanvaardbaar zijn in geval van een ‘korte’ buitenlandse dienstreis (van maximaal 30 kalenderdagen): zie MB 

21 maart 2012, BS 30 maart 2012; Inzake ‘langere’ buitenlandse dienstreizen: zie Voorafg.Besliss. nr. 800.109, 20 mei 2008, Voor-
afg.Besliss. nr. 2013.060, 9 april 2013 en Circ. nr. Ci.RH.241/609.972, 10 oktober 2013. 

 
681Circ. nr. Ci.RH.241/424.903, Bull.Bel., afl. 715, 1151. 
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b. naast het gewone forfait wordt een bijkomend forfait van 30 % (maximaal 11 250,00 EUR) toege-
kend. De richtlijnen met betrekking tot dit forfait zijn opgenomen in nrs. 51/31 tot en met 51/34 
van de Com.IB 1992. Dit forfait is van toepassing op alle bezoldigingen die een belastingplichtige 
ten laste van een humanitaire vereniging verkrijgt indien aan de in de circulaire van 5 maart 1992 
gestelde voorwaarden wordt voldaan682

c. de belasting wordt met de helft verminderd (randnr. 1366). 
. 

De circulaires werden echter al verscheidene keren onwettelijk verklaard door de hoven van beroep en 
door het Hof van Cassatie683

3. Bezoldigingen van {xe "Bedrijfsleider"}bedrijfsleiders 

, maar worden desondanks nog steeds toegepast. 

1154 
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a. Bedrijfsleiders 

1155 
art. 32 lid 1 WIB92 
‘Bedrijfsleider’ in de fiscale betekenis van het woord, is iedere natuurlijke persoon die: 

                                                           
682Vr. nr. 1016 DECROLY 27 augustus 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 100, 13648, Bull.Bel., afl. 782, 995. 
 
683Luik 30 juni 1982, AFT 1984, 126, noot L. HINNEKENS; Brussel 30 oktober 1997, FJF, No. 98/1; Antwerpen 16 december 1997, Fiskoloog 

1998, afl. 646, 11; Cass. 20 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 856, 9; Antwerpen 16 april 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 29, 9; Antwerpen 
19 februari 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 24, 10; Gent 7 juni 2001, Fisc.Act. 2001, afl. 29, 10; Gent 16 mei 2000, Fisc.Act. 2001, afl. 24, 
6; Gent 11 september 2001, Fiscoloog 2001, afl. 823, 10. 
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– een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies uitoefent; 
– in de vennootschap een leidende functie of een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur van 

commerciële, technische of financiële aard uitoefent buiten een arbeidsovereenkomst. Hieronder 
moeten de met het dagelijks bestuur belaste directeur, de commercieel directeur, de technisch of 
financieel directeur begrepen worden, op voorwaarde dat zij de leidinggevende activiteit in de on-
derneming op zelfstandige basis uitoefenen. Men moet dus op ‘directieniveau’ werkzaam zijn684

Specifiek met betrekking tot {xe "Beheerder vzw"}beheerders van een vzw heeft de minister bepaald 
dat als bedrijfsleider wordt aangemerkt, de natuurlijke persoon die

. 

685

– een al dan niet bezoldigde opdracht uitoefent bij een vzw die aan de vennootschapsbelasting is 
onderworpen; 

: 

– een bezoldigde opdracht uitoefent bij een vzw die een onderneming exploiteert of die zich bezig-
houdt met verrichtingen van winstgevende aard die het kader van artikel 182 WIB92 overstijgen 
en dit ongeacht de belasting waaraan ze zijn onderworpen; 

– een al dan niet bezoldigde opdracht uitoefent bij een vzw die een onderneming exploiteert of die 
zich bezighoudt met wederkerende verrichtingen van winstgevende aard die het kader van arti-
kel 182 WIB92 overstijgen en dit ongeacht de belasting waaraan deze onderworpen is en zelfs in-
dien zij onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting, maar waarvan de natuurlijke persoon 
huurinkomsten ontvangt die voor de herkwalificatie in aanmerking komen686

b. {xe "Gelijksoortige functies bestuurder"}Gelijksoortige functies 

. 

1156 
De niet-bestuurders (bv. een directeur) die in werkelijkheid functies uitoefenen in de schoot van de 
vennootschap, die door hun uitgebreidheid of hun belang normaal uitgeoefend worden door bestuur-
ders, oefenen een gelijksoortige functie uit als die van bestuurder687

Over het al dan niet bestaan van een gelijksoortige functie bestaat uitgebreide jurisprudentie

. Er is geen mandaat van de alge-
mene vergadering of van de raad van bestuur vereist. 

688

– de bevoegdheid om de bankrekening van de vennootschap te beheren en de beschikbare gelden te 
beleggen in Belgische obligaties of in aandelen van Belgische ondernemingen

. Vol-
gende elementen kunnen leiden tot vaststelling van het bestaan van gelijksoortige functies: 

689

– de bevoegdheid om alle beheersdaden te stellen, alle overeenkomsten te ondertekenen en alle ver-
richtingen uit te voeren die voor de exploitatie nodig zijn

; 

690 en om, zonder enig limietbedrag, elke 
verrichting uit te voeren op de bankrekening, wissels te trekken, te onderhandelen en om het even 
welke lening af te sluiten691

                                                           
684Gedr.St. Kamer 1996-1997, nr. 925/8, 7, zie commentaar in Fiscoloog 1997, afl. 609, 8. 

; 

 
685Vr. nr. 101/2 ISTASSE 1 oktober 1999, Vr. & Antw. Senaat 2002-2003, nr. 2-69, 3867, besproken in Fiscoloog 2003, afl. 892, 1. 
 
686Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten; Fiche 281.10, samenvat-

tende opgave 325.20, inkomsten 2012, 
http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/werkgevers/fichesopgaven/2013/Bericht%20281.20%202013.pdf. Zie ook: X, “Individuele fiches: precise-
ringen t.a.v. bestuurders van vzw’s”, Fiscoloog 2008, afl. 1103, 8. 

 
687Bergen 5 september 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 39, 10. 
 
688Com.IB 1992, nr. 23/57. 
 
689Cass. 24 mei 1966, Bull.Bel., afl. 444, 1581. 
 
690Cass. 24 mei 1966, Bull.Bel., afl. 444, 1581. 
 
691Bergen 5 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 908, 9. 
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– de bevoegdheid om de fiscale aangiften te ondertekenen692

Volgende elementen leiden niet tot de kwalificatie van gelijksoortige functies: 

. 

– de beslissing waardoor de Raad van Beheer de belastingplichtige benoemt tot directeur-generaal 
en preciseert dat de machten die hem worden toevertrouwd uitdrukkelijk beperkt zijn tot de daden 
van dagelijks beheer. Geen enkel bewijs werd aangebracht dat de belastingplichtige die beslissing 
niet zou hebben geëerbiedigd. De omstandigheid dat de betrokkene bevoegd is om de briefwisse-
ling te ondertekenen en overdrachten van fondsen te verrichten, is geen aanwijzing dat hij de 
macht heeft daden te stellen die het dagelijks beheer overschrijden693

– wijziging van de hoedanigheid van beheerder in die van directeur met dezelfde machten inzake 
dagelijks beheer, maar met inperking van de macht de bankcheques te ondertekenen (medeonder-
tekening van een derdebeheerder vereist)

; 

694

– functies beperkt tot het dagelijks beheer
; 

695

c. {xe "Attractiebeginsel"}Attractiebeginsel 

. 

1157 
art. 32 WIB92 
{xe "Bedrijfsleidersbezoldiging"}Bedrijfsleiderbezoldigingen zijn alle beloningen verleend of toege-
kend aan een natuurlijke persoon die een hierboven vermelde opdracht als bedrijfsleider uitoefent. De 
schuldenaar, de benaming en de wijze van vaststelling of toekenning zijn van geen belang. Hieruit 
vloeit voort dat in beginsel alle inkomsten die een bedrijfsleider krijgt uit de vennootschap waarvan 
hij bedrijfsleider is, als bezoldigingen van bedrijfsleider worden aangemerkt, ongeacht de eigenlijke 
aard van de inkomsten696

Het {xe "Attractiebeginsel"}attractiebeginsel heeft zowel een horizontale als een verticale werking. 

. Dit principe noemt men het ‘attractiebeginsel’. 

1. De ‘{xe "Horizontale werking attractiebeginsel"}horizontale werking’ van het attractiebeginsel 
houdt in dat alle inkomsten die de bedrijfsleider verkrijgt uit de vennootschap, belast worden als 
bedrijfsleiderbezoldigingen, ongeacht in welke hoedanigheid hij de inkomsten verkrijgt. 

 Verkrijgt een belastingplichtige verschillende vergoedingen omdat hij een mandaat bekleedt binnen 
de vennootschap en eveneens in de vennootschap tewerkgesteld is als werknemer en tegelijkertijd 
ook op zelfstandige basis extern consultingadvies aan de vennootschap verleent, dan zullen al die 
vergoedingen kwalificeren als bedrijfsleiderbezoldiging. 

2. De ‘{xe "Verticale werking attractiebeginsel"}verticale werking’ van het attractiebeginsel houdt in 
dat alle mogelijke vergoedingen (pensioenen, opzeggingsvergoedingen, e.d.) die een persoon ver-
krijgt van de vennootschap naar aanleiding van zijn activiteiten als bedrijfsleider, als bedrijfslei-
derbezoldigingen worden belast. 

Nochtans vallen niet alle inkomsten onder de toepassing van het attractiebeginsel: 
– zo zullen de onroerende, roerende en diverse inkomsten in beginsel hun eigen belastingregime 

ondergaan697

                                                           
692Brussel 6 december 1983, RGF 1984, 62. 

; 

 
693Gent 16 juni 1959, Keuppens. 
 
694Brussel 10 december 1959, De Wolf. 
 
695Antwerpen 18 april 1983, FJF, No. 84/59, 82. 
 
696Gent 22 mei 2007, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 07/0661 (de vergoedingen verkregen door de belastingplichtige naar aanleiding van 

de tijdelijke afstand van aandelen in de vennootschap waarin zij bedrijfsleider was dienen belast te worden als bedrijfsleiderbezoldi-
ging aangezien het statuut van bedrijfsleider haar niet ontnomen werd). 

 
697Antwerpen 15 september 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 36, 1. 
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– ook de vergoedingen die uit hun aard zelf (o.m. door de deontologische voorschriften van een 
gereglementeerd beroep) kwalificeren als baten, zullen die kwalificatie niet verliezen wegens het 
attractiebeginsel: de sommen die een advocaat met zelfstandige praktijk ontvangt voor een occasi-
onele opdracht als advocaat van de vennootschap (waarvan het maatschappelijke doel geheel ver-
schillend is van de werkzaamheid van advocaat), waarin hij een bestuurdersmandaat uitoefent, 
moeten worden gerangschikt onder de baten van vrije beroepen. Eenzelfde regel geldt voor archi-
tecten en andere vrije beroepen698

– indien het uitgekeerde pensioenkapitaal beantwoordt aan de wettelijke omschrijving van de afzon-
derlijke inkomenscategorie van de ‘pensioenen’ (art. 34 WIB92), kan het niet zonder meer worden 
ondergebracht onder de inkomenscategorie van de bestuurdersbezoldigingen

; 

699

– sinds 1 januari 2007 aanvaardt de administratie dat {xe "Maaltijdcheque"}maaltijdcheques toege-
kend aan een zelfstandige bedrijfsleider door de onderneming waarin die bedrijfsleider actief is, 
mits vervulling van bepaalde voorwaarden, kwalificeren als vrijgestelde sociale voordelen

; 

700

– kwalificeert ook als een vrijgesteld sociaal voordeel, het aanbod van een {xe "Thuisoppas zieke 
kinderen"}thuisoppas voor zieke kinderen door de onderneming aan werknemers en bedrijfslei-
ders, omdat het alhoewel individualiseerbaar, niet de aard heeft van een bezoldiging

; 

701

art. 32 lid 4 WIB92 

. 

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist dat het attractiebeginsel gedeeltelijk discriminerend is702. Het is 
bijgevolg niet meer van toepassing voor bedrijfsleiders die een bezoldigde functie uitoefenen (als 
werknemer) in een vennootschap waarin zij bovendien onbezoldigd een opdracht van bestuurder, 
zaakvoerder, vereffenaar of gelijkaardige functies uitoefenen703

d. {xe "Bedrijfsleidersbezoldiging"}Bedrijfsleidersbezoldigingen 

. Dit principe werd opgenomen in 
artikel 32, lid 4 WIB92 dat bevestigd dat het attractiebeginsel mogelijk opgeheven wordt wanneer het 
bestuurdersmandaat onbezoldigd is. 

1158 
art. 32 WIB92 

Bedrijfsleidersbezoldigingen zijn alle beloningen verleend of toegekend aan een natuurlijke persoon 
die voldoet aan voormelde omschrijving van bedrijfsleider. Bezoldigingen van bedrijfsleiders zijn 
inzonderheid: 
– vaste of veranderlijke {xe "Tantièmes"}tantièmes, zitpenningen, emolumenten en alle andere 

sommen toegekend door vennootschappen, andere dan dividenden of terugbetalingen van eigen 
kosten van de vennootschap (zie randnr. 1152)704

                                                                                                                                                                     
 

; 

698Vr. nr. 171 VAN DE CASTEELE 21 december 1999, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 152, 19448, Bull.Bel., afl. 838, 1704-1706, Fiscoloog 
2003, afl. 892, 14. 

 
699Gent 22 november 2001, Fiscoloog 2002, afl. 830, 9; Luik 19 december 2002, FJF, No. 2003/72; Antwerpen 29 februari 2000, Fiscoloog 

2000, afl. 745, 4; Antwerpen 14 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 879, 10; Brussel, 28 april 2004, Fiscoloog 2004, afl. 937, 6. 
 
700Bericht aan de vennootschappen, BS 11 mei 2007, 25926. 
 
701Voorafg.Besliss. nr. 700.096, 4 september 2007. 
 
702Arbitragehof 1 maart 2001, nr. 30/2001, BS 24 maart 2001. 
 
703Rb. Gent 31 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 844, 10, Fisc.Act. 2002, afl. 11, 2. 
 
704Cass. 19 januari 2012, TFR 2012, afl. 424, nr. 2012/N52 (de vergoeding ontvangen door een arts wegens het verhuren van het recht op 

uitbating van de cliënteel aan zijn vennootschap is een bezoldiging van een bedrijfsleider); Rb. Bergen 8 juni 2011, Acc. & Fisc. 2012, 
afl. 12 (een tantième dat niet op RC geboekt wordt, is pas belastbaar op moment van werkelijke betaling). 
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– voordelen, vergoedingen en bezoldigingen die in wezen gelijkaardig zijn aan die vermeld in arti-
kel 31, lid 2, 2° tot 5° WIB92 (voordelen van alle aard, stopzettingvergoedingen, vergoedingen tot 
herstel van een tijdelijke derving en voorheen verworven beloningen)705

– de huurprijs en de huurvoordelen van een gebouwd onroerend goed verhuurd door bedrijfsleiders 
van de eerste categorie aan de vennootschap waarin zij een opdracht of gelijkaardige functies uit-
oefenen, voor zover die meer bedragen dan vijf derden van het gerevaloriseerd kadastraal inko-
men

; 

706. Deze herkwalificatie geldt ook in hoofde van de permanente vertegenwoordigers zoals be-
doelt in artikel 61, § 2 W.Venn.707. Van deze bezoldigingen worden de kosten in verband met het 
verhuurde onroerend goed niet in aftrek gebracht708

– de inkomsten die kwalificeren als bedrijfsleidersinkomsten zijn onderworpen aan bedrijfsvoorhef-
fing (zie randnr. 1656 e.v.). De diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit stellen 
echter vast dat er soms geen bedrijfsvoorheffing wordt gestort op de bezoldigingen van bedrijfslei-
ders. Het feit dat de bedrijfsleider voorafbetalingen doet, ontslaat de schuldenaar van de inkomsten 
echter niet van de verplichting om bedrijfsvoorheffing te betalen. Vanaf 2014 zal de administratie 
haar controles hierop verscherpen en zal, in geval van overtredingen, administratieve sancties op-
leggen

; 

709

e. {xe "Voordelen van alle aard"}Voordelen van alle aard 

. 

1159 
art. 32 lid 2 2° WIB92 
Uit het attractiebeginsel volgt dat ook de voordelen van alle aard die rechtstreeks of onrechtstreeks 
worden behaald uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid als 
bedrijfsleider tot de bezoldigingen van bedrijfsleiders behoren, en dit ongeacht de wijze van betaling. 

                                                           
705Gent 16 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 854, 9; Gent 20 november 2001, Fiscoloog 2002, afl. 832, 10; Gent 23 september 2003, TFR 2004, 

afl. 258, 322. 
 
706Vr. nr. 315 PIETERS 28 april 2000, Vr. & Antw. Kamer 2002- 2003, nr. 153, 19593, Bull.Bel., afl. 845, 456-460, besproken in Fiscoloog 2003, 

afl. 885, 12 (onroerend goed behoort tot gemeenschappelijk huwelijksvermogen). Voor aj. 2012 vindt herkwalificatie plaats zodra het 
huurinkomen meer is dan 6,6167 (3,97 × 5/3) keer het ongeïndexeerde KI; voor aj. 2013 is dit 6,8333 (4,10 x 5/3) keer. 

 
707Vr. nr. 39 LEJEUNE 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 46, 28. 
 
708Circ. nr. Ci.D.19/444.905 (11de afl.), 4 mei 1993, Bull.Bel., afl. 728, 1610. 
 
709Bericht 8 oktober 2013 (verspreid via de Unie van de Sociale Secretariaten). 
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Het is in beginsel aan de administratie om te bewijzen dat het voordeel verkregen werd uit hoofde of 
naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid als bedrijfsleider710

– er een voordeel is in hoofde van de bedrijfsleider; en 

. Deze bewijslast 
is dubbel. De administratie moet immers bewijzen dat: 

– dat dit voordeel verkregen is uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van diens beroeps-
werkzaamheid711

Dit oorzakelijk verband tussen het genoten voordeel en de beroepswerkzaamheid mag niet beperkend 
worden geïnterpreteerd

. 

712. Dit impliceert evenwel niet dat vereist zou zijn dat de administratie aan-
toont dat het voordeel zijn oorsprong vindt in de effectieve prestaties die de belastingplichtige in zijn 
hoedanigheid van bedrijfsleider heeft verricht of dat het voordeel een bijkomende bezoldiging uit-
maakt voor de bedrijfsleider713. Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat wanneer niet bewezen is 
dat het voordeel werd toegekend om een andere reden dan het vergoeden van beroepsprestaties en 
evenmin dat het door een gelijkwaardige last geheel of gedeeltelijk werd gecompenseerd, de admini-
stratie dan, door uitsluiting van elke andere reden, het bewijs levert van hogergenoemd oorzakelijk 
verband714

Het hof van beroep van Antwerpen stelt dat er geen voordeel van alle aard kon worden belast in hoof-
de van een bedrijfsleider bij gebrek aan causaal verband tussen het voordeel en het uitgeoefende man-
daat. Indien er geen causaal verband aanwezig is omdat elke aandeelhouder (ook wie geen bedrijfslei-
der is) hetzelfde voordeel had kunnen genieten, kan het voordeel niet belast worden als een bedrijfs-
leidersbezoldiging

. 

715

De dienst voorafgaande beslissingen leverde recent enkele beslissingen af over het niet-privatief ge-
bruik van een bedrijfswagen. Ingeval er geen vaste plaats van tewerkstelling is, en dus de facto geen 
woon-werkverkeer, en het aantoonbaar is dat er geen privégebruik is, moet geen voordeel van alle 
aard worden belast

. 

716

                                                           
710Gent 21 december 2010, Fisc.Koer. 2011, 217, besproken in S. VAN CROMBRUGGE, “ Wat is ‘oorzaak’ van kosteloze verkrijging bij einde 

opstalrecht?” , Fiscoloog, afl. 1236, 4 en J. DE SCHRYVER, “ Fiscus moet voordeel én oorzakelijk verband bewijzen, ook bij gratis 
verkrijging opstallen” , Fisc.Act. 2011, afl. 21, 1 (het hof is van oordeel dat de belastingplichtige het voordeel enkel heeft kunnen be-
dingen omdat hij bedrijfsleider was van de opstalhouder. Bijgevolg vindt het voordeel zijn oorsprong in de uitoefening van zijn werk-
zaamheden als bedrijfsleider); Brussel 9 september 2010, Fisc.Koer. 2010, 669 (de gratis natrekking is een tegenprestatie voor ver-
huur zoals bepaald in de huurovereenkomst. Zij zou zich ook hebben voorgedaan indien betrokkene niet de hoedanigheid van be-
drijfsleider had. Bijgevolg is de gratis verkrijging geen voordeel van alle aard in hoofde van de verhuurder/ bedrijfsleider); Rb. Hasselt 
24 april 2011, Fisc.Koer. 2011, 337, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. H1 11/0234 (een voordeel kan slechts als beroepsinkomen 
worden belast indien de administratie het bewijs levert dat de activiteit van de bedrijfsleider aan de basis van het voordeel ligt); Rb. 
Hasselt 24 februari 2011, Fisc.Koer. 2011, 337, www. monKEY.be, Rechtspraak, nr. H1 11/0234, besproken in J. DE SCHRYVER, 
“ Fiscus moet voordeel én oorzakelijk verband bewijzen, ook bij gratis verkrijging opstallen” , Fisc.Act. 2011, afl. 21, 1 (volgens de 
rechtbank van eerste aanleg van Hasselt heeft de fiscus niet aangetoond dat de bedrijfsleider (tevens enige aandeelhouder) het 
voordeel niet had gekregen in zijn hoedanigheid van enige aandeelhouder van de verkopende vennootschap. Het oorzakelijk verband 
met de beroepswerkzaamheid is dus niet bewezen).  

. Een aantal beslissingen eisen wel dat een nauwkeurige rittenadministratie wordt 
bijgehouden. 

 
711Brussel 9 september 2010, FJF, No. 2012/8 (inzake voordeel van alle aard voortvloeiend uit recht van natrekking); Rb. Hasselt 24 februari 

2011, FJF, No. 2012/43 (inzake aankoop door zaakvoerder-aandeelhouder van appartementen van de vennootschap voor prijs lager 
dan marktprijs); Gent 8 november 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1283, 11 (inzake aandelentransactie door bestuurder en echtgenote); 
Gent 21 december 2010, FJF, No. 2012/7 (inzake kosteloze natrekking). 

 
712Cass. 10 mei 2007, FJF, No. 2007/278.  
 
713Luik 15 maart 1995, FJF, No. 96/6. 
 
714Cass. 22 november 1973, Pas. 1974, I, 316, Bull.Bel., afl. 523, 2222; Brussel 7 oktober 1974, T.Not. 1976, afl. 172; Rb. Antwerpen 

12 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 10 (belastingplichtige toont aan dat voordeel ook kon genoten worden zonder zijn be-
roepswerkzaamheid binnen de vennootschap); Gent 23 september 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 39, 10, Fiscoloog 2003, afl. 912, 9 (het 
volstaat dat een voordeel voortspruit uit de uitoefening van een beroepsactiviteit, daarin zijn oorsprong vindt en erop betrekking 
heeft. Hoedanigheid van aandeelhouder heeft geen belang). 

 
715X, “ Geen bedrijfsleidersbezoldiging als iedereen het voordeel kan genieten” , Fiscoloog 1013, afl. 1343, 1-2. 
 
716O.a. Voorafg.Besliss. nr. 2013.168, 21 mei 2013; nr. 2012.545, 5 februari 2013 en nr. 2013.042, 12 maart 2013. 
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Wanneer een bedrijfsleider als afgevaardigde van de onderneming in uitvoering van een sponsorcon-
tract mee kan reizen met een sportclub naar een buitenlands tornooi waaraan die club deelneemt, moet 
bekeken worden of dit in casu een voordeel van alle aard is. Twee circulaires hierover maken een 
onderscheid tussen enerzijds het toegangsticket voor de wedstrijd (meestal niet belastbaar) en de reis-
kosten zelf (wel belastbaar indien er een rechtstreekse of onrechtstreekse beroepsmatige of economi-
sche band is tussen de sponsor en de gast)717

Er bestaat heel wat rechtspraak over het belasten in hoofde van een bedrijfsleider van een ter beschik-
king gestelde (tweede) woonst. Deze behandelt vooral de aftrekbaarheid van de kosten van het onroe-
rend goed in de vennootschapsbelasting en het bezoldigingsaspect

. 

718

Wanneer de rekening-courant van een bedrijfsleider een debetstand vertoont, betekent dat niet dat er 
automatisch een voordeel van alle aard is voor het hebben ontvangen van een renteloze lening, die kan 
worden belast in hoofde van die bedrijfsleider

. 

719

Voor een verdere omschrijving van de verschillende vormen die de voordelen van alle aard kun-
nen aannemen, wordt verwezen naar randnr. 1143. Over de voordelen van alle aard toegekend aan 
bedrijfsleiders bestaat een uitgebreide rechtspraak

. 

720, en ook de dienst voorafgaande beslissingen 
heeft zich al enkele malen over deze problematiek gebogen721

f. Netto-inkomen 

. 

1160 
art. 51 WIB92 
                                                                                                                                                                     
 
717Circ. nr. Ci.RH.241/603.725, 6 augustus 2010 en add. 3 september 2013; zie ook P. DE RANTER, “ Buitenlandse (plezier)reizen in kader 

sponsoring krijgen een fiscaal staartje” , Fis. Act. 2013, afl. 35, 5. 
 
718Overzicht van recente rechtspraak: C. BUYSSE, “ Vennootschappen en woningen aan zee: fiscus als kaper op de kust” , Fiscoloog 2013, afl. 

1319, 4. 
 
719Antwerpen 9 oktober 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1320, 2. 
 
720Cass. 17 maart 2011, AR F.10.0044.F, Fisc.Koer. 2011, afl. 9, 301, Fisc.Act. 2011, afl. 25, 11, Fiscoloog, afl. 1254, 2 (als niet vastgesteld is 

dat de bedrijfsleider zelf een persoonlijk voordeel heeft behaald, kan hij zelf niet belastbaar zijn op het voordeel dat voortvloeit uit het 
feit dat zijn partner een personenwagen tegen een spotprijs heeft kunnen kopen); Bergen 12 november 2010, Fiscoloog 2010, afl. 
1230, 4 (een vervroegde beëindiging van erfpacht waarbij belangrijke verbouwingswerken kosteloos overgaan naar de erfverpachter 
die zaakvoerder was van de erfpachter, kan aanleiding geven tot een belastbaar voordeel van alle aard); Antwerpen 2 november 
2010, Fisc.Koer. 2011, 174, besproken in S. VAN CROMBRUGGE, “ Vruchtgebruikconstructie: niet noodzakelijk (abnormaal) voor-
deel” , Fiscoloog 2011, afl. 1233, 6 (een vruchtgebruik wordt gewaardeerd op basis van de economische waarde ervan. Een schat-
ting van de economische waarde van het vruchtgebruik door een landmeterschatter en een bedrijfsrevisor is volgens het hof een 
oordeelkundige en correcte bepaling); Brussel 9 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 7 (diners met klanten op kosten van de on-
derneming zijn geen voordelen van alle aard); Gent 20 mei 2003, Fiscoloog 2003, afl. 900, 9 (bedrijfsleiderverzekering niet in onmid-
dellijk voordeel van de bedrijfsleider, dus geen voordeel van alle aard); Gent 25 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 863, 9 (renteloze le-
ning); Gent 20 december 2001, Fiscoloog 2002, afl. 834, 10; Antwerpen 18 december 2001, Fiscoloog 2002, afl. 832, 10 (premies 
van definitief en onmiddellijk verworven levensverzekeringspremies); Rb. Gent 28 maart 2011 (integrale kostprijs overgang stoomin-
stallatie naar verwarming via aardgas gedragen door vennootschap); Rb. Luik 14 februari 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, 
nr. L1 08/0133 (niet-ingehouden en niet-doorgestorte bedrijfsvoorheffing); Rb. Antwerpen 5 februari 2002, FJF, No. 2002/162 (indivi-
dualiseerbare premies van collectieve aansprakelijkheidsverzekering); Rb. Brussel 1 februari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 841, 10 
(overmatige overnameprijs). 

 Inzake de waardering van vruchtgebruik: zie S. VAN CROMBRUGGE, “ Hoe vruchtgebruik waarderen bij bepaling van voordeel van 
alle aard?” , Fiscoloog 2010, afl. 1211, 4-6 en K. VERHEYDEN, “ Waardebepaling van vruchtgebruik op onroerende goederen” , AFT 
2011, afl. 3, 18-26. 

 
721Voorafg.Besliss. 900.432, 27 april 2010, besproken in Fiscoloog 2010, afl. 1220, 2-5 (de dienst suggereert de termijn van het vruchtgebruik 

van 25 naar 30 jaar te verlengen om zo de belasting van een mogelijk voordeel van alle aard af te wenden); Voorafg.Besliss. 
nr. 900.488, 16 maart 2010, Fisc.Act. 2011, afl. 11, 8-11 (interne meerwaarde is geen bedrijfsleiderbezoldiging). Per analogiam: 
Voorafg.Besliss. 2010.139, 4 mei 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1215, 7-9 (werkgever betaalt energiefactuur: waardering voordeel); 
Voorafg.Besliss. nr. 800.091, 14 oktober 2008 (de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit aan twee echtgenoten 
bedrijfsleiders wordt bij elk slechts voor de helft belast); Voorafg.Besliss. nr. 900.176, 23 juni 2006 (inzake de terbeschikkingstelling 
van meerdere bedrijfswagens aan één bedrijfsleider). 

 



 136  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

Zoals voor de werknemers is ook voor bedrijfsleiders het belastbare inkomen gelijk aan het verschil 
tussen de effectieve ontvangsten en de effectieve uitgaven (zie randnr. 1148). 
Bij gebrek aan bewijzen worden de beroepskosten, uitgezonderd de sociale bijdragen en daarmee 
gelijkgestelde kosten, vanaf inkomstenjaar 2010 forfaitair bepaald op 3 %722 van de bezoldigingen, 
met een maximum van 1 550,50 EUR (te indexeren)723

Het forfait is niet van toepassing op vergoedingen die zijn verkregen tot volledig of gedeeltelijk her-
stel van een tijdelijke derving van bezoldigingen. 

, wat beduidend lager is dan het voorheen gel-
dende plafond. 

Bestuurders die hun netto-bezoldigingen geheel of gedeeltelijk aan derden storten, moeten bewijzen 
dat het verwerven of het behoud van hun mandaat en van de inkomsten die zij eruit halen werkelijk en 
uitdrukkelijk is ondergeschikt aan het afstaan van een bepaald gedeelte van de emolumenten die zij 
ontvangen{xe "Retrocessie"}724

Recent werden een aantal negatieve voorafgaande beslissingen afgeleverd inzake retrocessie van be-
drijfsleidersbezoldigingen

. 

725

{xe "Bedrijfsverliezen (bestuurder)"}De bestuurder kan ook bedrijfsverliezen lijden. Zo stemt de ad-
ministratie erin toe de werkelijkheid van de feiten in aanmerking te nemen en de bedrijfsaard te aan-
vaarden van een persoonlijke borgstelling gegeven door een bestuurder ten bate van zijn vennoot-
schap, inzonderheid wanneer er uit de omstandigheden blijkt dat de bedoelde bestuurder zich door een 
zorg van algemeen belang ten gunste van zijn vennootschap heeft laten leiden, met het doel bv. een 
plotselinge ineenstorting van deze laatste te vermijden; in dergelijk geval mag inderdaad worden be-
schouwd dat de betrokkene gehandeld heeft niet zozeer in zijn hoedanigheid van aandeelhouder of 
schuldeiser, maar veeleer in zijn hoedanigheid van leider van een onderneming, om aan een dwingen-
de morele verplichting te voldoen

. In twee gevallen werd het verzoek tot toepassing van de in de circulaire 
van 18 augustus 2009 beschreven administratieve tolerantie geweigerd. Immers, als de retrocessie 
gebruikt wordt om de ‘corporate governance policy’ (van de vennootschap waar de bedrijfsleider het 
mandaat aanhoudt) te omzeilen, strookt dit niet met de bedoeling en bestaansreden van de tolerantie. 

726

art. 53 15° WIB92 

. 

                                                           
722Art. 115 1° en 2° programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009. 
 
723Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 280,00 EUR (bereikt bij plafond van 76 000,00 EUR), en voor aj. 2014: 2 340,00 EUR (bereikt bij plafond 

van 78 000,00 EUR). 
 
724Voor een overzicht van het administratieve standpunt over de fiscale behandeling van deze retrocessies, zie: Circ. nr. Ci.RH.244/599.047, 

18 augustus 2009. Zie verder ook Gent 23 december 1958, Cambier, JDF 1959, afl. 155; Brussel 8 december 1964, Colmant; 
Com.IB 1992, nr. 44/92; Com.IB 1992, nr. 51/44 en Vr. nr. 133 -PIETERS 25 november 1999, Vr. & Antw. Kamer 1999-2000, 3434; 
Voorafg.Besliss. nr. 2011.193, 5 juli 2011. 

 
725C. BUYSSE, “ Negatieve rulings over retrocessie van bestuurdersbezoldigingen” , Fiscoloog 2013, afl. 1340, 4. 
 
726Cass. 30 januari 1962, Engels, Bull.Bel., afl. 390, 1622; Com.IB 1992, nr. 53/241. 
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Een bedrijfsleider kan onder de voorwaarden gesteld bij artikel 53, 15° WIB92 verliezen van de ven-
nootschap ten laste nemen (zie randnr. 1264)727

4. Vergoedingen van bestuurders in {xe "Intercommunale (bestuurder)"}intercommunales 

. 

1161 
Uit een parlementaire vraag blijkt dat de fiscale kwalificatie van inkomsten die ambtenaren, openbare 
mandatarissen of andere commissarissen die als vertegenwoordiger van een overheid een permanente 
opdracht van controle en toezicht uitoefenen in openbare instellingen of intercommunales, ontvangen, 
verschilt naargelang er een statutaire band of arbeidsovereenkomst bestaat728

5. Bezoldigingen van {xe "Meewerkende echtgenoot"}meewerkende echtgenoten 

. 

1161,50 
art. 30 3° en 33 WIB92 

De programmawet van 24 december 2002 voerde een nieuwe categorie van bezoldigingen in: de be-
zoldigingen van meewerkende echtgenoten729

Sinds 1 juli 2005 vallen meewerkende echtgenoten automatisch onder het {xe "Maxistatuut (meewer-
kende echtgenoot)"}maxistatuut, wat impliceert dat de bezoldigingen die hen worden toegekend als 
volwaardige bezoldigingen worden beschouwd. Zij worden als eigen beroepsinkomsten van de mee-
werkende echtgenoot belast

. Sinds aanslagjaar 2005 is dit stelsel ook van toepassing 
op de wettelijk samenwonenden. 

730. Dit stelsel vereist niet dat ten laste van de geholpen en de helpende 
echtgenoot een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd. Bijgevolg kan dit stelsel ook toegepast 
worden voor het jaar van het huwelijk en voor het jaar van overlijden731

art. 30 3°, 33 en 86 WIB92 

. 

Onder de bezoldigingen voor meewerkende echtgenoten worden begrepen: alle toekenningen van een 
deel van de winst en de baten van de ‘zelfstandige’ partner, i.e. de geholpen partner. De bezoldigingen 
moeten overeenstemmen met de normale bezoldiging van de prestaties van de meewerkende echtge-
noot maar mogen niet hoger zijn dan 30 % (geplafonneerd op 8 700,00 EUR (te indexeren)732

                                                           
727Hierbij is onder meer vereist dat de tenlasteneming van deze verliezen geschiedt door een onherroepelijke en onvoorwaardelijke storting van 

een som geld. Deze voorwaarde is voldaan indien de bedrijfsleider die zijn eigen onroerende goederen verkocht heeft via zijn notaris, 
die op zijn beurt een deel van de opbrengst van deze verkoop rechtstreeks overmaakt aan de schuldeisers van de vennootschap. Dat 
de gelden rechtstreeks aan de schuldeisers van de vennootschap worden overgemaakt is immers slechts een betalingsmodaliteit 
(Antwerpen 10 februari 2009, FJF, No. 2009/282). 

 van het 
(gezamenlijk belastbaar) nettobedrag van de inkomsten van de beroepswerkzaamheid die met de hulp 
van de echtgenoot wordt uitgeoefend, behoudens indien de prestaties van de meewerkende echtgenoot 

 
728Vr. nr. 635 BROTCORNE 17 september 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 86, 165-167. 
 
729Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002, zie ook Fiscoloog 2002, afl. 870, 3. 
 
730Tot 1 juli 2005 hadden de betrokkenen de optie om te kiezen tussen onderwerping aan het klassieke (mini-)statuut of het nieuwe maxista-

tuut. Voor de meewerkende echtgenoten die geboren zijn vóór 1956 werd echter een uitzondering voorzien; zij blijven, ook na 1 juli 
2005, enkel verplicht onderworpen aan het ministatuut. Zij kunnen zich echter wel vrijw illig aan het maxistatuut onderwerpen. Zie: X, 
“ Helpende echtgenoot: vervroegd zelf voorafbetalingen doen” , Fiscoloog 2005, afl. 977, 1-3; Bericht betreffende de voorafbetalin-
gen van meewerkende echtgenoten, aanslagjaar 2006, BS 7 april 2005. 

 
731Circ. nr. Ci.RH.243/605.140, 12 juli 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1213, 13.  
 
732Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 12 740,00 EUR, en voor aj. 2014: 13 100,00 EUR. 
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hem kennelijk recht geven op een groter deel (art. 33 lid 2 WIB92)733

In dergelijk geval zijn de bezoldigingen aftrekbaar in hoofde van de ‘zelfstandige’ partner. Er moeten 
geen individuele fiches of samenvattende opgaven worden opgemaakt. 

. Voor de bepaling van de 30 %-
grens van het nettobedrag van de inkomsten van de ‘zelfstandige’ partner, worden de beroepsinkom-
sten die afzonderlijk worden belast, buiten beschouwing gelaten. 

art. 289ter WIB92 
De meewerkende echtgenoot kan in het nieuwe stelsel opteren voor het kostenforfait van 5 % of voor 
de aftrek van de eigen werkelijke beroepskosten. Zij genieten in bepaalde gevallen ook een belasting-
krediet voor lage activiteitsinkomsten (art. 289ter WIB92)734

art. 157 WIB92 
. 

Op de bezoldiging van de meewerkende echtgenoot moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehou-
den. Wel moet de meewerkende echtgenoot voorafbetalingen doen om belastingvermeerdering te 
vermijden735

§ 7. {XE "PENSIOEN (BI)"}PENSIOENEN EN {XE "RENTEN EN PENSIOENEN (BI)"}RENTEN 

. Wanneer de echtgenoot, die een deel van zijn winst of zijn baten toekent aan de mee-
werkende echtgenoot, voorafbetalingen heeft gedaan die meer bedragen dan deze die nodig zijn om de 
belastingvermeerdering te vermijden, wordt dit overschot aangewend om de vermeerdering bij de 
meewerkende echtgenoot te vermijden (art. 157 WIB92). 

1162 

Wetgeving – Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002. 
– Programmawet 22 juni 2012, BS 28 juni 2012. 
– Wet 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 

sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2003, err. BS 26 mei 2003 (WAP). 
– KB 14 november 2003, BS 14 november 2003. 
– KB 15 december 2003, BS 15 december 2003. 

Circulaires – Circ. 6 en 18 april 1983, Bull.Bel., afl. 618, 1452 en 1462. 
– Circ. nr. Ci.RH.332/577.284 (AOIF 14/2006), 14 april 2006. 
– Circ. nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF 42/2010), 20 mei 2010. 
– Circ. nr. Ci.RH.332/604.868, 3 november 2011 (schematisch overzicht van het taxatiestelsel (voor aj. 2010) 

van de extralegale pensioenen − omvat zowel  de aanvullende pensioenen van werknemers, bedrijfsleiders 
en zelfstandigen, en bespreekt de fiscale behandeling van zowel de bijdragen als de uitkeringen). 

Bibliografie  – VAN OEVELEN, A. en GYSEN, S., “De fiscaalrechtelijke behandeling van schadevergoedingen voor 
onrechtmatige daad”, in XVde Postuniversitaire Cyclus Willy Delva, 1988-1989, 4. 

– PARENT, X., “Les indemnités et les rentes”, in Knelpunten in de fiscale rechtspraak, FJF, (ed.), Antwer-
pen, Kluwer Rechtswetenschappen België, 1994, 191-225. 

– SCHEERS, D., L’imposition des pensions, rentes, indemnités et allocations en tenant lieu. Revenus de 
source belge obtenus par des résidents, Bruylant, Brussel, 1996, 588 p. 

– ROUHART, M., La fiscalité de l’assurance, in Signaux Fiscaux, Diegem, Ced.Samsom, 1999, 156 p. 
– HUYSMAN, S., “De interpretatie van artikel 34, 1° WIB92 op nieuwe wegen?”, in Recht zonder omwegen. 

Fiscale opstellen aangeboden aan Prof. Dr. J. J. Couturier ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag, Gent, 
Larcier, 1999, 129-141. 

                                                           
733Gent 22 maart 2005, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 05/93 (toekenning van meer dan 30 % aan de meewerkende echtgenoot – de 

belastingplichtige moet aantonen (1) dat de meewerkende echtgenoot werkelijk helpt in de uitoefening van de beroepswerkzaam-
heid, (2) wat de door de meewerkende echtgenoot uitgeoefende prestaties zijn, en (3) dat de toegekende bezoldiging overeenstemt 
met de normale bezoldiging van die prestaties).  

 
734Dat is niet het geval voor de meewerkende echtgenoot waarop het klassieke stelsel van toepassing is. Die meewerkende echtgenoten 

hebben geen recht op de forfaitaire aftrek van beroepskosten, noch op de aftrek van de eigen werkelijke beroepskosten. Ook van 
het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten zijn ze uitgesloten. 

 
735A. KIEKENS, “ Nieuw sociaal en fiscaal statuut van de meewerkende echtgenoot” , Notariaat 2003, afl. 5, 4-6. 
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sing van artikel (oud) 32bis, 54 en 92 WIB92, alsook de overige wettelijke bepalingen in verband met ex-
tralegale pensioenen). 

– GYSEN, S., “De belastingheffing op vergoedingen voor schade aan personen zonder onmiddellijke inkom-
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– BOURS, J.P., “De fiscale regeling van vergoedingen, hierin begrepen deze van de verzekering gewaar-

borgd inkomen- balans van een hervorming”, TFR, afl. 198, 283. 
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ders?”, Fiscoloog 2003, afl. 894, 3. 
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2003, afl. 897, 3. 
– DE REYMAEKER, A. en HENDRICKX, C., “Aanvullende pensioenen in Kamer goedgekeurd”, Fisc.Act. 
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– VERBEKEN, A. en MOHR, M., “Financiering van collectieve pensioentoezeggingen”, Fisc.Act. 2003, 

afl. 29, 9. 
– VANDENDIJK, M., DE REYMAEKER, A. en HENDRICKX, C., “De Wet op de aanvullende pensioenen 

en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zeker-
heid”, AFT 2003, afl. 12, 437. 

– DE BUYSER, W., “Nieuwe wetgeving op de aanvullende pensioenen fiscaal doorgelicht”, TFR 2004, 
afl. 253, 3. 

– VAN DEN EECKHOUT, R., “Supplementary Pensions in Belgium: The New System”, ET 2005, 243-252. 
– VANDENDIJK, M., HENDRICKX, C. en DE REYMAEKER, A., “Wet op de aanvullende pensioenen en 

het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid: 
update”, AFT 2006, afl. 6, 3. 

– DE BUYSER, W., “Aanvullende pensioenen anno 2007. Een (fiscale) update”, TFR 2007, afl. 324, 531. 
– VAN EESBEECK P., “Tweedepijlerpensioenen – Gunstige eindbelasting: de hemel klaart op”, Life & Be-
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– PIRET, F., “Assurances collectives contre les accidents de travail – incapacité permanente de travail”, La 

lettre fiscale belge 2009, afl. 97, 10-14. 
– VAN EESBEECK, P. en VEREYCKEN, L., “Collectieve levensverzekeringen: premies niet meer aftrek-
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– VAN EESBEECK, P. en VEREYCKEN, L., “Pensioenkapitalen: verhoogde tarieven vanaf 1 juli 2013”, 
Fiscoloog 2012, afl. 1299, 3. 

– VAN EESBEECK, P. en VEREYCKEN, L., “Lijkrede voor de onderhandse pensioenovereenkomst”, Fis-
coloog 2012, afl. 1300, 1. 

– BUYSSE, C., “Anticipatie van de ‘anticipatieve heffing’ : ook voor pensioensparen”, Fiscoloog 2012, 
afl. 1311, 9. 

– HENDRICKX, C. en VANDENDIJK M., “Aanvullende pensioenen: nieuwe fiscale maatregelen”, AFT 
2013, afl. 4, 18. 

1163 
art. 34 WIB92 
Als beroepsinkomsten zijn eveneens belastbaar, de pensioenen, renten en als zodanig geldende toela-
gen en dit ongeacht de schuldenaar, de verkrijger of de benaming ervan en ongeacht de wijze waarop 
ze worden vastgesteld en toegekend736

Die inkomsten zijn: 
. 

– {xe "Pensioen (BI)"}pensioenen en {xe "Lijfrente (BI)"}lijfrenten of tijdelijke {xe "Renten en pen-
sioenen (BI)"}renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die rechtstreeks of onrechtstreeks be-
trekking hebben op een beroepswerkzaamheid737

– pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelagen, die het gehele 
of gedeeltelijke herstel van een bestendige derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken; 

; 

– kapitalen, {xe "Afkoopwaarden levensverzekeringscontract (vrijstelling)"}afkoopwaarden van 
levensverzekeringscontracten, pensioenen, aanvullende pensioenen en renten, die geheel of gedeel-
telijk zijn gevormd door middel van: 
a. persoonlijke bijdragen van aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood met 

het oog op het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden, of werkge-
versbijdragen; 

b. bijdragen en premies voor de vorming van een aanvullend pensioen als bedoeld in de wet van 
28 april 2003 (WAP), daarin begrepen de aanvullende pensioenen die worden toegekend in 
uitvoering van een solidariteitstoezegging als bedoeld in artikel 10 en 11 WAP en de pensioe-
nen die zijn gevormd door middel van bijdragen en premies als bedoeld in artikel 38, § 1, lid 1, 
18° en 19° WIB92; 

c. bijdragen en premies voor de vorming van een aanvullend pensioen als bedoeld in de WAP 
wanneer die bijdragen zijn gedaan in het kader van een individuele voortzetting van een pensi-
oentoezegging; 

d. bijdragen als vermeld in artikel 104, 9° en 1451, 2° WIB92 (premies voor een persoonlijk ge-
sloten individuele levensverzekering); 

– aanvullende pensioenen voor zelfstandigen als bedoeld in titel II, hoofdstuk I, afdeling 4, van de 
programmawet van 24 december 2002 (WAPZ); 

– de inkomsten uit pensioensparen ingevolge artikel 1458 WIB92. 

Onder ‘aanvullend pensioen als bedoeld in de WAP’ wordt verstaan het rust- en/of overlevingspensi-
oen bij overlijden van de aangeslotene vóór of na pensionering, of de ermee overeenstemmende kapi-
taalswaarde, die op basis van de in een pensioenreglement of een pensioenovereenkomst bepaalde 

                                                           
736Brussel 2 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 894, 9 (afkoopwaarde van levensverzekering die rechtsreeks aan ex-echtgenote wordt gestort, blijft 

belastbaar in hoofde van belastingplichtige); Rb. Leuven 12 maart 2004, FJF, No. 2005/19 (overdracht reserve van buitenlands pen-
sioenfonds aan buitenlandse verzekeringsonderneming leidt niet tot toekenning of betaling in de zin van art. 34 § 1 lid 1). 

 
737Cass. 15 januari 2004, F.01.0049.N, FJF, No. 2004/158, AFT 2004, afl. 10, 38-43 (een beroepswerkzaamheid in de zin van art. 34 § 1 1° is 

een werkzaamheid die in hoofde van de beoefenaar belastbare inkomsten oplevert); Gent 10 juni 2003, TFR, afl. 263, 58 (vergoedin-
gen die krachtens de waarborg van een collectieve verzekering tegen invaliditeit van een groepsverzekeringsovereenkomst worden 
uitbetaald bij ziekte of ongeval wanneer de begunstigde een economische ongeschiktheid ondergaat, maken geen vervangingsin-
komsten uit en zijn bijgevolg niet belastbaar op grond van art. 34 § 1 1° WIB92). 
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verplichte stortingen worden toegekend ter aanvulling van een krachtens een wettelijke sociale zeker-
heidsregeling vastgesteld pensioen. 

De in artikel 17, § 1, 4° (zie randnr. 1063) bedoelde lijfrenten of tijdelijke renten worden niet gevi-
seerd. Deze kwalificeren als roerende inkomsten. 

Hierna worden een aantal vormen van aanvullende pensioenen besproken. 

1. Wet op de {xe "Aanvullend pensioen"}Aanvullende Pensioenen{xe "Groepsverzekering"} (WAP) 

a. Algemeen 

1164 
Door de WAP werd de tweede pensioenpijler zowel sociaal- als fiscaalrechtelijk herschreven. In prin-
cipe vallen alle collectieve vormen van aanvullend pensioen en de individuele toezeggingen die hun 
grondslag vinden in een arbeidsovereenkomst onder het toepassingsgebied van de wet, ongeacht of ze 
individueel, op ondernemings- of op sectoraal (per bedrijfstak, geregeld bij cao) niveau werden toege-
zegd. De WAP is van toepassing op werknemers en op zelfstandige bedrijfsleiders, wat een uitbrei-
ding inhoudt ten opzichte van het toepassingsgebied van de wet Colla (de wet van 6 april 1995 betref-
fende de aanvullende pensioenen). 
De WAP onderscheidt binnen de tweede pensioenpijler de ‘gewone’ en de ‘sociale’ pensioentoezeg-
gingen. Sociale pensioentoezeggingen zijn aanvullende pensioenen, georganiseerd op ondernemings- 
of op sectoraal niveau, die voldoen aan bepaalde solidariteitsvoorwaarden. Voorts voorziet de WAP in 
een regeling voor de ‘cafetar{xe "Cafetariaplan"}iaplannen’ (een voorzorgsregeling die voor de aan-
geslotenen voorziet in een eenvormig globaal premiebudget waarbij iedere aangeslotene, afhankelijk 
van zijn persoonlijke behoeften, zelf over de aanwending van dit budget mag beslissen binnen de 
marges van de voorzorgsregeling). 
Omdat de WAP striktere voorwaarden stelt waaronder de aanvullende pensioenen tegen een afzonder-
lijk tarief kunnen worden uitgekeerd, werd bij invoering ervan voorzien in een uitgebreide overgangs-
regeling voor de bestaande toezeggingen. 
Hieronder worden summier de fiscale gevolgen van de verschillende pensioentoezeggingen in hoofde 
van de genieters overlopen. 

b. Fiscale behandeling tijdens de opbouw  

{xe "Collectieve pensioentoezeggingen"}Collectieve pensioentoezeggingen 

1164,20 
art. 38 § 1 lid 1 18°-19° WIB92  

Werkgevers- of ondernemingsbijdragen, zowel ten voordele van werknemers als zelfstandige bedrijfs-
leiders, zijn tijdens de opbouw uitdrukkelijk vrijgesteld (zie randnr. 1169)738

Sinds de toepassing van de WAP zijn de door de werkgever betaalde premies in aanvullende pensi-
oenplannen uitdrukkelijk vrijgesteld op het ogenblik van de betaling van de premies (art. 38 § 1 18° 

. Er kan in hun hoofde 
geen belastbaar voordeel van alle aard worden aangemerkt. 

                                                           
738Voorafg.Besliss. nr. 800.457, 31 maart 2009. 
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WIB92). Net daarom dat het (vrijstellings)artikel 39, § 2, 2°, d) WIB92 sindsdien voorziet dat in der-
gelijk geval de daar bedoelde vrijstelling niet kan gelden voor uitkeringen op deze wijze opgebouwd 
(zie randnr. 1170). 

Het hof van beroep te Antwerpen besliste ter zake van de belastbaarheid in België van een in het 
buitenland opgebouwd pensioen, dat het kapitaal dat overeenstemt met premies (in het buitenland) 
gestort na de invoering van de WAP, in België niet kan worden vrijgesteld omdat men, wanneer men 
de principes van het Belgisch fiscaal recht zou toepassen, te maken heeft met bijdragen die expliciet 
door de Belgische wet waren vrijgesteld van belasting als ze in België betaald zouden zijn geweest739. 
Het hof transponeert dus de situatie volledig naar een hypothetische Belgische situatie om het fiscaal 
regime te bepalen. Hierbij ligt de beoordelingsgrens op 1 januari 2006, omdat de vrijstelling van arti-
kel 38, § 1, 18° WIB92 pas vanaf dan toepassing vond op betaalde premies740

De persoonlijke bijdragen aan een collectief plan geven recht op een belastingvermindering. Het toe-
passingsgebied van artikel 145 WIB92 (zie randnrs. 1363,20 e.v.) werd in die zin uitgebreid. Dit geldt 
eveneens voor de persoonlijke bijdragen in geval van een individuele voortzetting van een pensioen-
toezegging. Dit is de mogelijkheid voor een werknemer (en niet voor een zelfstandige bedrijfsleider) 
die zijn werkgever verlaat, om (mits voorwaarden) zijn aanvullend pensioen voort te zetten bij zijn 
nieuwe werkgever op basis van het oude pensioenplan. De nieuwe werkgever is verplicht inhoudingen 
te doen op het loon van de werknemer en deze door te storten aan een door de werknemer aangeduide 
pensioeninstelling. 

. 

{xe "Individuele pensioentoezeggingen"}Individuele pensioentoezeggingen 

art. 38 WIB92 
De WAP bracht een aantal fundamentele wijzigingen aan met betrekking tot de mogelijkheid indivi-
duele voorzieningen te treffen. Een individuele pensioentoezegging kan nog slechts onder strikte 
voorwaarden worden gedaan (voor werknemers: occasioneel en niet stelselmatig, beperking in de tijd, 
aanwezigheid van collectieve voorzieningen, externalisering bij pensioenfonds of als individuele le-
vensverzekering bij verzekeringsmaatschappij. Deze laatste voorwaarde geldt ook voor bedrijfsleiders 
die geen vennootschapsmandataris zijn.). Aangezien de begunstigde onmiddellijk definitieve rechten 
zal kunnen laten gelden, is ook hier voorzien in een uitdrukkelijke vrijstelling in artikel 38 WIB92. 
Voor bedrijfsleiders is wel vereist dat ze periodieke en regelmatige bezoldigingen verkrijgen van de 
onderneming. 

De programmawet van 22 juni 2012741

Los van de wens tot het beter beschermen van de begunstigden heeft deze wijziging inzake pensioen-
toezeggingen ook een financiële impact voor de vennootschappen: 

 voorziet in een verbod tot intern gefinancierde pensioentoe-
zeggingen voor zelfstandige vennootschapsmandatarissen. Voor werknemers had de WAP al dergelij-
ke beperking ingevoerd. De op 31 december 2011 bestaande interne pensioenprovisies mogen blijven 
bestaan, zij het wel dat de ‘funding’ van deze toezeggingen wordt afgebroken en beperkt blijft tot het 
bedrag dat op het einde van het laatste boekjaar met afsluitdatum vóór 1 januari 2012, opgebouwd 
was.  

– op het opgebouwd bedrag (status eind 2011) is een eenmalige bijzondere belasting verschuldigd 
van 1,75 %; evenwel kan geopteerd worden om die kost te spreiden over drie aanslagjaren (telkens 

                                                           
739Antwerpen 14 mei 2013, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 13/0249. 
 
740Antwerpen 8 januari 2013, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 13/0147. 
 
741Programmawet 22 juni 2012, BS 28 juni 2012, 35784. 
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0,60 %). Die bijzondere eenmalige aanslag is te verwerken in de vennootschapsbelasting als ver-
worpen uitgave; 

– indien men opteert de opgebouwde intern gefinancierde pensioentoezegging te externaliseren (er is 
echter geen verplichting!) geldt hiervoor een vrijstelling van de 4,4 % premietaksen. 

c. Fiscale behandeling van de uitkeringen 

1164,40 

Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de uitkering gedaan wordt in rente of in kapi-
taal. 

Uitkering in rente 

Indien de uitkering gebeurt onder de vorm van een rente, is die rente belastbaar als beroepsinkomen 
tegen de progressieve belastingtarieven.  

art. 18 WAP 
art. 17 § 1 4° WIB92 

Artikel 18 WAP voorziet in een aangepaste regeling voor kapitaaluitkeringen die omgevormd worden 
tot uitkeringen in rente. In dit geval moet afstand worden gedaan van het kapitaal. Het kapitaal onder-
gaat dan in eerste instantie zijn eigen fiscale regime (afzonderlijk belast), maar het wordt niet effectief 
uitgekeerd aan de begunstigde. Het ‘nettokapitaal’ wordt vervolgens omgezet in een lijfrente die ge-
deeltelijk belastbaar is als roerend inkomen tegen een afzonderlijk tarief. Voorheen was dat een tarief 
van 15 % (art. 171 WIB92). Sinds 1 januari 2013 bedraagt het tarief 25 %742

Uitkering in kapitaal 

. Dit roerend inkomen 
wordt forfaitair bepaald op 3 % van het prijsgegeven kapitaal. 

art. 171 WIB92 

Indien de uitkering gebeurt in de vorm van kapitaal voorziet het WIB92 onder bepaalde voorwaarden 
in een afzonderlijke belastingheffing (art. 171 WIB92; zie randnrs. 1373 e.v.). 

Kapitalen en afkoopwaarden werden afzonderlijk belast tegen in principe 16,5 % (+ gemeentelijke 
opcentiemen) voor zover ze zijn opgebouwd met werkgeversbijdragen en tegen 10 % voor zover ze 
zijn opgebouwd met persoonlijke bijdragen, op voorwaarde dat ze worden uitgekeerd naar aanleiding 
van de pensionering, vanaf de leeftijd van 60 jaar of naar aanleiding van het overlijden.  

De programmawet van 22 juni 2012 heeft de afzonderlijke tarieven aangepast die gelden voor pensi-
oenkapitalen en afkoopwaarden die worden betaald of toegekend vanaf 1 juli 2013, en dit voor pensi-
oenen gefinancierd met bijdragen van de onderneming. 

Voortaan geldt voor de aanvullende pensioenen dus volgende tariefstructuur: 
– een nieuw tarief van 20 % in geval van uitkering op de leeftijd van 60 jaar; 
– een nieuw tarief van 18 % in geval van een uitkering op 61 jaar; 
– behoud van het bestaande tarief van 16,5 % voor uitkeringen vanaf de leeftijd van 62 jaar of voor 

uitkeringen naar aanleiding van de pensionering van de begunstigde; 
– behoud van het bestaande tarief van 10 % ingeval de betrokkene ‘effectief actief' blijft tot 65 jaar 

en het pensioenkapitaal ook ten vroegste vanaf die leeftijd wordt uitgekeerd;   

                                                           
742Programmawet 27 december 2012, BS 31 december 2012, ed. 2, 88884. 
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– behoud van het bestaande tarief van 16,5 % voor uitkeringen in geval van overlijden. 

Het was gebleken dat in bepaalde situaties twee van de bovenstaande tarieven gelijktijdig van toepassing 
konden zijn: stel dat een aangeslotene (na 1 juli 2013) zijn aanvullend pensioenkapitaal ontvangt, op de 
leeftijd van 60 of 61 jaar, maar de uitkering gebeurt ‘naar aanleiding van’ de wettelijke pensionering. 
Strikt gezien is zowel het nieuwe tarief van 20 % of 18 % van toepassing (afh. 60 of 61 jaar) als het be-
staande tarief van 16,5 % (omwille van de wettelijke pensionering). De minister bevestigt dat in dit  geval 
het tarief van 16,5 % kan worden toegepast743

In verband met het afzonderlijke tarief van 10 % moet ook de wet van 23 december 2005 betreffende 
het Generatiepact

. 

744

art. 171 2° b) WIB92 

 worden vermeld. Die wet bevat een aantal maatregelen om werknemers aan te 
moedigen langer actief te blijven. Sinds 1 januari 2006 kunnen aanvullende pensioenkapitalen die 
gevormd zijn door werkgeversbijdragen of bijdragen van de onderneming worden uitgekeerd tegen 
een afzonderlijk belastingtarief van 10 %. Dit kan onder volgende voorwaarden: 

– het aanvullend pensioenkapitaal mag ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke pensioenleef-
tijd worden uitgekeerd en de begunstigde moet minstens tot het bereiken van de wettelijke pensi-
oenleeftijd ‘effectief actief’ zijn gebleven; of 

– de kapitalen worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en 
de overledene tot die leeftijd effectief actief is gebleven745

Onder ‘effectief actief’ blijven, verstaat de administratie dat de werknemer of bedrijfsleider in kwestie 
gedurende een referentieperiode van drie jaren voorafgaand aan de wettelijke pensioenleeftijd, effec-
tief nog een beroepsactiviteit moet hebben uitgeoefend. Bepaalde periodes van inactiviteit worden 
echter gelijkgesteld met periodes van activiteit.  

. 

art. 27 § 3 WAP 
Voor beroepssporters kan het aanvullend pensioenkapitaal naar aanleiding van de volledige en defini-
tieve stopzetting van de beroepsactiviteit worden uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand vol-
gend op deze waarin de beroepssporter 35 jaar wordt746. In dat geval bedroeg het tarief van 16,5 %. 
Het tarief van 10 % was slechts van toepassing indien het aanvullend pensioenkapitaal werd uitge-
keerd bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd voor zover de betrokkene tot op dat moment 
actief gebleven is747

In de programmawet van 22 juni 2012 worden ook hier de belastingtarieven aangepast: 

. 

– uitkering vanaf de maand volgend op de 35ste verjaardag en op voorwaarde van definitieve en 
volledige stopzetting van de sportieve activiteit: 20 %;  

– uitkering op 61 jaar: 18 %;  
– uitkering vanaf 62 jaar: 16,5 %.  

art. 31 lid 2 4° WIB92 

                                                           
743Vr. nr. 85 FONCK 14 juni 2012, Vr. & Antw . Kamer 2011-2012, nr. 53-075, 189. 
 
744BS 30 december 2005.  
 
745Circ. nr. Ci.RH.241/589.840, 22 april 2009. Deze regeling is van toepassing voor de uitkeringen toegekend vanaf 1 januari 2009 en op de 

uitkeringen die voor 1 januari 2009 zijn betaald of toegekend voor zover hierover op 1 januari 2009 een fiscale procedure hangende 
is. 

 
746Art. 27 WAPZ juncto art. 85 programmawet van 22 december 2003, BS 31 december 2009, ed. 1. 
 
747Circ. nr. Ci.RH.241/592.546, 13 augustus 2008. Deze regeling heeft geen enkele invloed op de vaststelling van de wettelijke pensioenleeftijd 

en, bijgevolg, op het moment waarop de beroepssporter aanspraak kan maken op zijn wettelijk pensioen. 
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De WAP omvat naast de bepalingen over aanvullende pensioen- en overlijdensvoorzieningen ook 
bepalingen over aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid en voor medische kosten (de 
{xe "Sociale pensioenplannen"}sociale pensioenplannen). 
art. 38 § 1 lid 1 20° WIB92 
De uitkeringen als aanvulling van de wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid 
door arbeidsongeval, ongeval, beroepsziekte of ziekte, worden onderworpen aan het progressief tarief 
conform artikel 31, lid 2, 4° WIB92. De premies worden uitdrukkelijk vrijgesteld. 
De uitkeringen voor medische kosten of afhankelijkheid zijn belastingvrij. De bijdragen zijn in hoofde 
van de werkgever of de onderneming niet aftrekbaar. In een circulaire van 14 april 2006748 – waarvan 
het toepassingsgebied verder wordt toegelicht in een circulaire van 20 mei 2010749

2. {xe "Aanvullend pensioen zelfstandigen"}Aanvullend pensioen voor zelfstandigen 

 – breidt de admini-
stratie de belastingvrijstelling (van de uitkeringen) en de niet-aftrekbaarheid (van de bijdragen) uit tot 
alle collectieve verzekeringen voor geneeskundige verzorging en collectieve verzekeringen die uitslui-
tend een fysiologische en/of economische invaliditeit beogen te vergoeden. De veralgemeende vrij-
stelling geldt met terugwerkende kracht. De niet-aftrekbaarheid van de premies daarentegen wordt 
maar toegepast vanaf 2007.  

1165 
art. 34 WIB92 

Nagenoeg gelijktijdig met de WAP werd door de programmawet van 24 december 2002 eveneens in 
een aangepaste regeling voorzien voor de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Ook voor zelf-
standigen is voorzien in een ‘gewone’ en een ‘sociale’ pensioenovereenkomst. 
De uitkeringen van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen zijn belastbaar onder toepassing van 
artikel 34 WIB92.  
Ook hier moet de wet van 23 december 2005 betreffende het Generatiepact worden vermeld. Evenals 
voor werknemers en bedrijfsleiders geldt ook voor zelfstandigen een ‘voordeligere’ belasting (de 
belastbare grondslag wordt beperkt tot 80 %) indien dezelfde voorwaarden vervuld zijn als hierboven 
vermeld. ‘Effectief actief’ is in deze context de zelfstandige die tijdens de laatste drie jaren voor zijn 
wettelijke pensioenleeftijd onafgebroken aangesloten is bij een sociaal verzekeringsfonds en tijdens 
die periode sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep heeft betaald.  

3. {xe "Pensioensparen"}Pensioensparen 

1165,20 
art. 34 § 2 WIB92 

Tot de inkomsten uit pensioensparen behoren: 
– de spaartegoeden op een collectieve of individuele spaarrekening; het belastbaar bedrag is gelijk 

aan het bedrag dat overeenstemt met de kapitalisatie tegen een rentevoet van 4,75 % per jaar van 
het totale bedrag van de op de spaarrekening ingeschreven netto sommen die voor belastingver-
mindering in aanmerking zijn genomen. De Koning kan die rentevoet aanpassen; 

– de pensioenen, renten, kapitalen en afkoopwaarden van een spaarverzekering; 

                                                           
748Circ. nr. Ci.RH.332/577.284 (AOIF nr. 14/2006), 14 april 2006. 
 
749Circ. nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF nr. 42/2010), 20 mei 2010. 
 



 146  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

– de volgende overdrachten: 
• gedeeltelijke overdrachten van tegoeden van spaarrekeningen of van technische reserves van 

spaarverzekeringen; 
• volledige overdrachten van tegoeden van een individuele of collectieve spaarrekening naar een 

spaarverzekering; 
• volledige overdrachten van technische reserves betreffende een spaarverzekering naar een in-

dividuele of collectieve spaarrekening. 

Om strijdigheid met het Europees recht te vermijden, geldt sinds aanslagjaar 2007 dat de belasting-
vermindering inzake pensioensparen ook geldt als de spaarrekening is geopend of de spaarverzekering 
is aangegaan door een inwoner van een lidstaat van de EER. Omdat de belastingvermindering even-
wel enkel betrekking heeft op bedragen die ‘in België’ definitief worden betaald, heeft de Europese 
Commissie besloten deze zaak aanhangig te maken voor het Hof van Justitie750

De programmawet van 22 juni 2012 en een KB van 27 september 2012 voorzien in de mogelijkheid 
van een gedeeltelijke anticipatie op de reeds bestaande anticipatieve heffing. De nieuwe taks van 
6,5 % is opeisbaar geworden op 1 november 2012 en uiterlijk betaalbaar op 1 december 2012.  

. 

4. {xe "Vervangingsinkomsten"}Vervangingsinkomsten 

1165,30 
De vervangingsinkomsten kunnen in drie categorieën opgedeeld worden: 
1. de vervangingsinkomsten met karakter van sociale toelagen (o.m. arbeidsongevallenvergoeding, 

vergoeding wegens beroepsziekte, enz.). Volgens het Hof van Cassatie waren deze inkomsten be-
lastbaar zonder dat er een effectieve derving van inkomsten moet zijn. Zij worden beschouwd als 
zijnde vergoedingen die ‘rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de beroepswerk-
zaamheid’751. Het Grondwettelijk Hof oordeelde evenwel dat er discriminatie is indien uitkeringen 
wegens een arbeidsongeval belast zouden worden in een situatie waar er geen loonverlies is752. De 
wetgever heeft artikel 34 (door een wijziging van § 1 1° en door invoering van § 1 1°bis) en arti-
kel 39 WIB92 in die zin aangepast753

                                                           
750“ Belastingen: Commissie daagt België voor EU-Hof wegens discriminerende behandeling van pensioen-spaarbijdragen” , nr. IP/10/1559, 

24 november 2010, www.europa.eu en EV 8 september 2012, nr. C-273/5. 

. Of hiermee de volledige discriminatie is weggewerkt, is zeer 
de vraag. Maar de huidige wetgeving voorziet dus wel in belasting van de pensioenen die door 
werkgeversbijdragen zijn gevormd en uitgekeerd worden naar aanleiding van overlijden of ar-
beidsongeschiktheid door ongeval of ziekte; 

 
751Cass. 15 mei 1987, FJF, No. 87/159, 287, Fisc.Koer. 1987, 343, noot J. THILMANY, RW 1987-1988, 329, noot S. GYSEN, Pas. 1987, I, 1114, 

Bull.Bel., afl. 673, 1043; Cass. 13 januari 1989, Pas. 1989, I, 519, FJF, No. 89/53, 101, Fisc.Koer. 1989, 134, noot J. THILMANY, JT 
1989, 436, Bull.Bel., afl. 692, 749, RW 1988-1989, 1087; Cass. 26 maart 1991, FJF, No. 91/80; Cass. 14 mei 1992, Pas. 1992, I, 801; 
Cass. 27 november 1992, FJF, No. 93/83, 169, RW 1992-1993, 1130, noot P. GOEMINNE, Fisc.Koer. 1993, 533, noot J. THILMANY, 
AFT 1993, 19; Gent 17 maart 2009, TFR, afl. 369, nr. 2009/N61. 

 
752Arbitragehof 9 december 1998, nr. 132/98, BS 19 maart 1999, FJF, No. 99/99, Fisc.Act. 1998, afl. 44, 1, AFT 1999, 25, noot A. MISPLON, 

RGF 1999, 69, noot J. THILMANY; X, “ Arbeidsongeval & gebrek inkomensderving. Discriminatie” , Fiscoloog 1999, afl. 691, 6; cf. 
ook de commentaar op Brussel 31 oktober 1997, AFT 1998, 228, Fisc.Koer. 1998, 205 (waar de auteur de mening is toegedaan dat 
de huidige interpretatie van art. 34 WIB92 niet langer houdbaar is). 

 
753Cass. 19 april 2012, FJF, No. 2012/218 (in toepassing van artikel 34, § 1, 1°bis WIB92 geldt dat een verzekeringsvergoeding belastbaar is als 

ze een werkelijke en blijvende derving van bezoldigingen volledig of gedeeltelijk herstelt. Indien de appelrechters oordelen dat deze 
verzekeringsuitkeringen belastbaar zijn, zonder dat nagegaan werd of deze uitkeringen effectief een werkelijke en blijvende derving 
van bezoldigingen volledig of gedeeltelijk herstellen, dan verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht). 
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2. de gemeenrechtelijke vergoedingen (o.m. ingevolge verkeersongevallen in het privéleven). Zij zijn 
slechts belastbaar indien zij het herstel uitmaken van een werkelijke bestendige derving van be-
roepsinkomsten754. De administratie volgt dit standpunt755

3. de vergoedingen die het verlies van een economisch vermogen herstellen (o.m. morele schade, 
pijn, smart, terugbetaling van medische kosten, enz.). Deze zijn niet belastbaar

; 

756

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de uitkeringen die voortkomen uit een individu-
eel verzekeringscontract. Volgens het Grondwettelijk Hof maakt de belastbaarheid van vergoedingen 
die buiten de arbeidsongevallenwetgeving, in uitvoering van een individueel verzekeringscontract 
(gewaarborgd inkomen) worden gestort tot herstel van fysiologische of economische invaliditeit en 
zonder inkomstenverlies, een schending uit van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel

. 

757

In zijn arrest van 30 april 2003 verduidelijkt het Hof evenwel dat de al dan niet aftrek van de premies 
(gestort door de werkgever ten gunste van de werknemer) geen belang heeft. De afwezigheid van 
inkomensderving is het enige criterium

. Het arrest 
liet, zonder klaarheid te scheppen, uitschijnen dat hiertoe wel vereist was dat de belastingplichtige de 
premies niet fiscaal in aftrek had gebracht. 

758. Dit standpunt drong snel door in de bodemrechtspraak759

In zijn arrest van 1 juni 2005 leek het Grondwettelijk Hof echter op dit laatste standpunt terug te ko-
men

. 

760

Het Hof lijkt dit standpunt te bevestigen in een arrest van 10 mei 2007

. In dit arrest stelde het Hof dat er geen schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel is 
wanneer de vergoedingen die worden uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij die dekking 
verleent als gevolg van een polis ‘gewaarborgd inkomen’, belastbaar zijn, zonder dat er voor de genie-
ter van de vergoeding een inkomstenderving is, wanneer de premies verbonden aan het verzekerings-
contract door de begunstigde van de vergoeding als beroepskosten werden afgetrokken.  

761

                                                           
754Cass. 15 januari 1986, Pas. 1986, I, 595, JL 1986, 161, JDF 1986, 217, RW 1986-1987, 233 noot S. GYSEN; Cass. 13 februari 1992, FJF, No. 

92/134, 254, JDF 1992, 104, Fisc.Koer. 1993, 273 noot J. THILMANY, Bull.Bel., afl. 768, 171; Cass. 22 oktober 1992, FJF, No. 93/54, 
Bull.Bel., afl. 732, 3205, AFT 1993, 189, noot J. THILMANY; Cass. 23 september 1993, Bull.Bel., afl. 742, 2747; Gent 23 april 1998, 
FJF, No. 98/186, TFR 1999, 115; Antwerpen 18 mei 1999, Fiscoloog 1999, afl. 716, 9; Gent 24 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 719, 
11; Rb. Gent 24 september 2009, Fiscoloog, afl. 1267, 11. 

. Aangezien de wetgever 
ervan uitgaat dat de vergoedingen toegekend ter uitvoering van een individueel verzekeringscontract 
tegen lichamelijke ongevallen van belasting vrijgesteld moeten worden wanneer de premies verbon-
den aan het contract niet fiscaal werden afgetrokken, is het volgens het Hof verantwoord dat een ver-
goeding toegekend ter uitvoering van een individuele levensverzekeringsovereenkomst die is afgeslo-
ten ter herstel van een arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit, wordt belast wanneer de 
premie door de begunstigde van de vergoeding als beroepskosten werd afgetrokken. Uit de definitie 
van het begrip ‘beroepskosten’ in artikel 49 WIB92 juncto artikel 52, 10° WIB92 volgt volgens het 

 
755Circ. nr. Ci.RH.241/444.064, 11 juli 1997, Bull.Bel., afl. 774, 1802 en Circ. nr. Ci.RH.241/499.606, 19 februari 1998, Bull.Bel., afl. 781, 688 

(betreffende verzekeringen gewaarborgd inkomen). 
 
756Gent 18 december 1979, JDF 1983, 52; Bergen 25 april 1984, Bull.Bel., afl. 638, 635, FJF, No. 84/191; Brussel 20 november 1990, FJF, No. 

91/05, AFT 1991, 208, noot J. THILMANY; Antwerpen 18 februari 1997, FJF, No. 97/159, AFT 1997, 345; Circ. 2 april 1986, Bull.Bel., 
afl. 650, 964. 

 
757Arbitragehof 10 oktober 2001, nr. 120/2001, AFT 2002, 31, Fiscoloog; afl. 818, 7; Gent 25 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 858, 9; Luik 21 juni 

2000, Fiscoloog 2002, afl. 839, 11. 
 
758Arbitragehof 30 april 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 20, 1, RW 2003-2004, nr. 15, 582. 
 
759Antwerpen 24 april 2007, Fiscoloog., afl. 1089, 11 (arrest verbroken door Cass. 12 november 2009); Antwerpen 29 oktober 2002, Fiscoloog 

2003, afl. 879, 10, Fisc.Act. 2003, afl. 11, 10; Rb. Namen 4 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 878, 10 (collectieve verzekering 
door werkgever); Rb. Brugge 18 februari 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 17, 12; Rb. Hasselt 12 maart 2003, Fiscoloog 2003, afl. 895, 4 
(wettelijke en extra-wettelijke verzekering). Antwerpen 29 oktober 2002, Fiscoloog 2003, afl. 879, 10, Fisc.Act. 2003, afl. 11, 10; Rb. 
Namen 4 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 878, 10 (collectieve verzekering door werkgever); Rb. Brugge 18 februari 2003, 
Fisc.Act. 2003, afl. 17, 12; Rb. Hasselt 12 maart 2003, Fiscoloog 2003, afl. 895, 4 (wettelijke en extra-wettelijke verzekering). 

 
760Arbitragehof 1 juni 2005, nr. 102/2005, Fiscoloog 2005, afl. 991, 12. 
 
761GwH 10 mei 2007, nr. 73/2007, BS 14 juni 2007.  
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Hof immers dat een afgetrokken premie tot doel heeft belastbare inkomsten te verkrijgen of te behou-
den, zodat noodzakelijkerwijze de uitgekeerde vergoeding belastbaar is762. Ook in het arrest van 
12 november 2009 van het Hof van Cassatie lezen we een bevestiging van dit standpunt763

Noteer evenwel dat het Grondwettelijk Hof zich in een arrest van 30 oktober 2008

. Volgens 
het Hof heeft een vergoeding wegens blijvende ongeschiktheid, uitgekeerd in het kader van een col-
lectieve verzekering gewaarborgd inkomen die de beroepsvereniging van de betrokkene had afgeslo-
ten en waarvan de premies door de begunstigde als beroepskosten werden afgetrokken, noodzakelijk 
betrekking op de beroepswerkzaamheid, zodat de vergoeding moet worden aangemerkt als een belast-
baar pensioen. 

764

5. {xe "Individueel levensverzekeringscontract"}Individuele levensverzekering 

 opnieuw leek 
aan te sluiten bij haar standpunt van het arrest van 30 april 2003. Wat de vergoedingen die toegekend 
worden wegens lichamelijke schade als gevolg van een door de werkgever van de verzekerde gesloten 
collectieve verzekeringsovereenkomst betreft, is het Hof immers van mening dat het feit dat de pre-
mies in voorkomend geval werden afgetrokken onmogelijk een invloed kan hebben op de grondslag 
van de belasting vermeld in artikel 31, lid 2, 4° WIB92 gezien de premies die verband houden met een 
individueel verzekeringscontract nooit als beroepskosten kunnen worden afgetrokken, en gezien in het 
geval van verzekeringscontracten gesloten door de werkgever van de begunstigde deze laatste de 
premies niet kan aftrekken als beroepskosten, omdat hij ze niet zelf heeft betaald.  

1165,40 
Uitkeringen van individuele levensverzekeringen zijn maar effectief als pensioen belastbaar (zie rand-
nr. 1170), indien in België voor minstens één premie een aftrek of belastingvermindering werd ver-
kregen765. De aftrek moet wel terecht verkregen zijn766. Dit geldt ook voor de uitkeringen van pensi-
oensparen. De uitkeringen van groepsverzekeringen daarentegen zijn steeds als pensioen belastbaar, 
ook al werd voor geen enkele premie een fiscaal voordeel genoten767

Voor groepsverzekeringen en individuele levensverzekeringen waarvan de premies gestort zijn vanaf 
de invoering van de WAP (dit is na 1 januari 2004) wordt niet langer een ‘{xe "Alea-vereiste"}alea’ – 
een overlijdensrisicodekking in de vorm van de uitkering van een gewaarborgd minimumkapitaal – 
vereist

. Dit geldt uiteraard enkel voor de 
premies die verplicht overeenkomstig het reglement werden gestort. Uitkeringen ingevolge door de 
werknemer vrijwillig gestorte groepsverzekeringsbijdragen volgen het regime van de individuele 
levensverzekering. 

768

                                                           
762C. HENDRICKX, “ Aftrek premies gewaarborgd inkomensverzekering leidt tot belastbaarheid uitkering” , Fisc.Act. 2007, afl. 35, 9-10. 

. Dit standpunt wordt zowel door lagere als hogere rechtspraak aangehangen voor groepsver-

 
763Cass. 12 november 2009, AR F.08.0022.N, RGF 2010, afl. 7, 19, noot C. DEVOET, T.Verz. 2010, afl. 2, 235, noot C. DEVOET, besproken in 

C. BUYSSE, “ Invaliditeitsuitkering: aftrek premies leidt tot belasting” , Fiscoloog 2009, afl. 1185, 12 en C. HENDRICKX, “Uitkering 
gewaarborgd inkomen-verzekering: Hof van Cassatie op dezelfde lijn als Grondwettelijk Hof”, TFR, afl. 404, 559; Brussel 17 november 
2010, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 10/1206. Zie ook: Gent 25 mei 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1236, 11. 

 
764GwH 30 oktober 2008, nr. 146/2008, 30 oktober 2008, Arr.GwH 2008, afl. 4, 2363, TFR 2009, afl. 358, 267, noot T. LAUWERS. Zie ook: C. 

BUYSSE, “ Belasting vergoeding tijdelijke arbeidsongeschiktheid: ook discriminatie” , Fiscoloog 2008, afl. 1138, 9. 
 
765Wat betreft de begunstigingsclausule bij het individuele levensverzekeringscontract zie D.D. ROMBOUTS, “ Wie wordt belastbaar op uike-

ring van individuele levensverzekering als pensioen?” , Fisc.Act. 2008, afl. 43, 4-8. 
 
766Antwerpen 4 februari 1997, FJF, No. 97/100. 
 
767Circ. nr. Ci.RH.243/376.395, 10 januari 1989, Bull.Bel., afl. 680, 323. 
 
768Vr. nr. 115 CLAES 29 april 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 52-028, 7175. Zie ook: P. BIELEN en M. ISENBAERT, “ Verschil in kwali-

ficatie tussen groeps- en bedrijfsleiderverzekering?” , Fiscoloog 2009, afl. 1172, 9 en K. JANSSENS, “ Groeps- en bedrijfsleidersver-
zekeringen niet langer geherkwalificeerd in beleggingen” , Fisc.Act. 2009, afl. 18, 9-10. 
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zekeringen waarvoor de premies vóór aanslagjaar 2005 werden gestort769. Naar bedrijfsleiderverzeke-
ringen werd deze redenering evenwel niet doorgetrokken770

De wet tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-
komst verduidelijkt dat een levensverzekering, om voor fiscaal- en burgerrechtelijke doeleinden als 
een echte levensverzekering te kwalificeren, geen ‘alea-karakter’ moet hebben (kanscontract) in de 
betekenis die het BW eraan geeft

. 

771

Uitkeringen van het aanvullend pensioenfonds voor het notariaat worden beschouwd als uitkeringen 
van een individueel levensverzekeringscontract. Indien er voor de bijdragen nooit enig fiscaal voor-
deel (aftrek of belastingvermindering) werd genoten, zijn de uitkeringen niet belastbaar als pensi-
oen

. 

772

6. Nederlandse AOW-uitkering 

. 

1165,50 
art. 23 en 34 § 1 1° WIB92 

Over uitkeringen ontvangen op grond van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet (AOW) door 
Belgische rijksinwoners bestaat heel veel rechtspraak, die bovendien doorheen de jaren een hele evo-
lutie heeft gekend. Hierna volgt een korte stand van zaken. 

{xe "AOW-uitkering (Nl.)"}AOW-uitkeringen zijn in hoofde van een rijksinwoner in België belast-
baar overeenkomstig artikel 18 DBV België-Nederland. De betwisting draait daarom steeds rond de 
vraag of die uitkering onder Belgisch intern recht belastbaar is. 

Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen moeten rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking 
hebben op een beroepswerkzaamheid om te kunnen overgaan tot taxatie (art. 23 en 34 § 1 1° WIB92). 
In dat verband is de kwalificatie van een AOW-uitkering vrij bijzonder, omdat ook personen die geen 
beroepsactiviteit uitoefenden toch een AOW-uitkering kunnen genieten op basis van de solidariteits-
gedachte. Daarom is de vraag of een AOW-uitkering al dan niet verband houdt met een beroepsactivi-
teit niet eenduidig op te lossen. En dát is de basisvraag om te belastbaarheid te beoordelen. 

Na rechtspraak in de beide richtingen (belastbaar wegens uitkering beschouwd als pensioen vs. niet 
belastbaar wegens geen pensioenkwalificatie omdat het ook kan verkregen worden zonder een be-
roepsactiviteit te hebben uitgeoefend), is er recent een tendens in de richting van de ‘in concreto-
benadering’. Dat betekent een case by case-analyse en een beoordeling of betrokkene al dan niet in 
het verleden een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend. 
Als voorbeeld kan het vonnis gelden van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen van 6 juni 2012: de echtgenoot had wel 
een beroepsactiviteit gehad in Nederland, en zijn echtgenote niet. De rechtbank oordeelt dat de uitkering belastbaar is voor hem, 
en niet voor haar. 

                                                           
769Gent 16 juni 2009, Fiscoloog, afl. 1172, 9; Antwerpen 3 maart 2009, FJF, No. 2009/221; Rb. Brugge 4 februari 2009, besproken in P. 

BIELEN, “ Fiscale rechtbank Brugge: geen minimumkaptiaal bij overlijden vereist” , Fiscoloog, afl. 1149, 1; X, “ Kwalificatie als levens-
verzekering: zorgt Antwerpen voor fiscale dooi?” , Fiscoloog, afl. 1156, 6. 

 
770Gent 10 juni 2009, besproken in P. BIELEN en M. ISENBAERT, “ Verschil in kwalificatie tussen groeps- en bedrijfsleiderverzekering?” , 

Fiscoloog, afl. 1172, 9. 
 
771BS 8 augustus 2013, ed. 2. 
 
772Antwerpen 26 september 1989, FJF, No. 90/06, Fisc.Koer. 1990, 212, noot THILMANY, AFT 1990, 130, noot G. GEMIS: “ Eenmalige bijdra-

ge gestort na de beroepswerkzaamheid” ; Antwerpen 24 december 1996, FJF, No. 97/38 (bijdragen gestort tijdens de loopbaan, 
maar niet afgetrokken). 
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Deze evolutie in de rechtspraak kan enkel worden toegejuicht773

7. Belastbaar tijdperk 

, omdat ze in de feiten de basisvoor-
waarden zoals vervat in artikel 34, § 1, 1° WIB92 aftoetst: is er sprake van een rechtstreeks of on-
rechtstreeks verband met een beroepswerkzaamheid? 

1165,60 
art. 204 3° c) KB/WIB92 

Pensioenen, renten, en toelagen zijn belastbaar in het tijdperk, waarin ze zijn betaald of toegekend. Er 
is maar ‘toekenning’, indien de genieter werkelijk over de inkomsten kan beschikken774

In bepaalde gevallen wordt van voormeld principe afgeweken of gelden er ficties, bv.: 
. 

– bepaalde kapitalen en afkoopwaarden van levensverzekeringscontracten worden in een fictieve 
lijfrente omgezet, overeenkomstig artikel 169 WIB92, voor een periode van in principe 10 of 13 
jaar (zie randnr. 1349); 

– wanneer bepaalde kapitalen, afkoopwaarden en spaartegoeden worden betaald of toegekend aan 
een belastingplichtige die zijn woonplaats of de zetel van fortuin vooraf naar het buitenland heeft 
overgebracht, wordt de betaling of toekenning geacht daags voor de overbrengst te hebben plaats-
gehad (art. 364bis WIB92). Sinds aanslagjaar 2007 kan deze fictie alleen nog worden ingeroepen 
indien de belastingplichtige zich in een land buiten de EER vestigt, voor zover de heffingsbe-
voegdheid op basis van een dubbelbelastingverdrag niet exclusief wordt toegewezen aan dat land 
daar zij strijdig is met de dubbelbelastingverdragen775

– overdrachten van pensioenen of afkoopwaarden naar een buitenlands pensioenfonds of verzeke-
ringsonderneming (art. 364ter WIB92). Wegens strijdigheid met de Europese wetgeving geldt een 
vrijstelling voor alle overdrachten van kapitalen of afkoopwaarden binnen de EER (art. 364 lid 1 
WIB92).  

 en het Europese recht; 

8. Netto-inkomen 

1165,80 
Van de pensioenen en renten mag het forfait voor beroepskosten dat voor de bezoldigingen wordt 
toegelaten, niet afgetrokken worden776. Bewezen kosten zijn wel aftrekbaar777

art. 35 WIB92 
. 

Pensioenen, die onverschuldigd betaald werden, vormen geen belastbare pensioenen778

Casuïstiek 

. 

                                                           
773Zo ook: Gent 29 november 2011, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 11/0919; Antwerpen 4 december 2012, www.monKEY.be, Recht-

spraak, nr. A 12/1110; Rb. Antwerpen 13 januari 2012, onuitgeg.; C. HENDRICKX, “ Belastbaarheid in België van AOW-uitkering: 
rechtspraak nuanceert” , TFR 2012, afl. 431, 976. 

 
774Vr. nr. 212 WILLOCKX 28 maart 1985, Bull.Bel., afl. 644, 2602. 
 
775Cass. 5 december 2003, FJF, No. 2004/64. 
 
776Vr. nr. 331 HAVELANGE 16 september 1980, Vr. & Antw. Kamer 1979-1980, 3878. 
 
777Gent 5 december 1996, Fiscoloog 1997, afl. 597, 11; Vr. nr. 139 WILLOCKX 19 maart 1985, Vr. & Antw. Kamer 1984-1985, Bull.Bel., 

afl. 641, 1629; Vr. nr. 63 DE BREMAEKER, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, Bull.Bel., afl. 650, 1052. Vakbondsbijdragen gestort door 
gepensioneerden worden niet als aftrekbare uitgaven aanvaard: Vr. nr. 1353 GOUTRY 4 mei 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, 
18603, Bull.Bel., afl. 785, 1982.  

 
778Brussel 3 oktober 1997, FJF, No. 98/159; Brussel 7 april 2000, TFR, afl. 207, 853. 
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– De som die een vennootschap uitzonderlijk zonder enige tegenprestatie uitkeert aan de weduwe van de advocaat van de 
vennootschap die meer dan 20 jaar overleden is, vormt geen belastbaar pensioen, maar is een liberaliteit779

– De overlijdenspremie die de werkgever in uitvoering van de arbeidsovereenkomst aan de echtgenoot betaalde na het over-
lijden van de werknemer, is evenmin als pensioen belastbaar

. 

780

Pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen, die aan beide echtgenoten samen worden betaald 
of toegekend, worden aangemerkt als inkomsten van iedere echtgenoot in verhouding tot de persoonlij-
ke rechten die iedere echtgenoot in die pensioenen heeft opgebouwd

. 

781

§ 8. RAMING VAN ANDERS DAN IN GELD VERKREGEN INKOMSTEN 

. 

1166 
art. 36 WIB92 
Anders dan in geld verkregen {xe "Voordelen van alle aard"}voordelen van alle aard gelden in princi-
pe voor de werkelijke waarde bij de verkrijger. De verkrijger van het voordeel wordt belast op de som 
die hij door het voordeel heeft uitgespaard782

1167 
art. 18  
KB/WIB92 

. 

Voor bepaalde voordelen van alle aard voorziet het KB/WIB92 in een forfaitaire waardering (art. 18 
KB/WIB92). De forfaitaire waarderingsregels worden regelmatig aangepast (o.a. indexaties). 
Indien er een forfaitaire waardering bestaat, moet die worden toegepast en kan er geen waardering op 
basis van de werkelijke kosten gebeuren783,784. Ook de administratie kan er niet van afwijken785

Over de mogelijkheid van het sluiten van een akkoord met betrekking tot de waardering van het voordeel van alle aard, zie 
Bergen 4 april 1997, Fisc.Koer. 1997, 409, FJF, No. 97/192. 

. 

§ 9. INKOMSTEN VAN ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN MET BEROEPSKARAKTER 

1168 
art. 37 WIB92 

Onverminderd de toepassing van de voorheffingen, worden inkomsten van onroerende goederen en 
van roerende goederen en kapitalen als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer die goederen en kapi-

                                                           
779Brussel 11 maart 1986, JDF 1986, 349, FJF, No. 87/47. 
 
780Antwerpen 18 maart 1996, Fisc.Koer. 1993, 311, AFT 1996, 414, noot D. GOOSSENS, FJF, No. 96/113. 
 
781Die verhouding wordt vastgesteld door de instelling die instaat voor de toekenning van de pensioenrechten. Het kapitaal van een verzeke-

ringscontract dat ingevolge het huwelijksvermogensrecht tot het gemeenschappelijk vermogen behoort en waarvan de uitkering (bij 
echtscheiding) telkens voor de helft aan iedere echtgenoot gebeurt, is in hoofde van ieder van hen slechts ook voor die helft belast-
baar (Bergen 19 december 1997, FJF, No. 2000/101). 

 
782Vr. nr. 69 CAPOEN 28 november 1984, Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 25 december 1984, 476, Bull.Bel., afl. 637, 531. 
 
783Bergen 10 oktober 2000, FJF, No. 2001/70; Gent 8 september 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1185, 14. 
 
784Over de wet op de aandelenopties (stock options): P. DE KOSTER en I. VANDERREKEN, “ Het nieuwe regime voor aandelenopties” , Or. 

1999, 121-131; F. DE LANGE, “ Forfaitaire waardering van aandelenopties” , Vennootschapsrecht en fiscaliteit 1998, 109-111; M. 
VANDENDIJK en A. DE REYMAEKER, “ De fiscale behandeling van aandelenopties” , AFT 1999, 129-137. 

 
785Gent 4 december 2002, Fisc.Koer. 2002, 242. 
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talen worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de 
inkomsten (art. 37 WIB92)786

Het gebruik van de roerende goederen voor de beroepswerkzaamheid moet worden beoordeeld op het 
ogenblik dat de inkomsten afkomstig van deze roerende goederen worden ontvangen, en niet op het 
ogenblik van het ontstaan van deze roerende goederen

. 

787

Het feit dat de wettekst het werkwoord in de tegenwoordige tijd gebruikt (“worden”), impliceert dat 
artikel 37 WIB92 vereist dat de beroepswerkzaamheid nog steeds wordt uitgeoefend. De inkomsten 
die een belastingplichtige verkrijgt uit de verhuur van zijn vroegere handelszaak aan zijn vennoot-
schap, mogen dus niet zomaar als beroepsinkomsten aangemerkt worden. Het is essentieel na te gaan 
of de belastingplichtige nog een beroepswerkzaamheid uitoefent

. 

788

Volgens het hof van beroep te Antwerpen is het in pand geven van kasbons (voor de aankoop van een 
handelspand) niet voldoende om te stellen dat de vermogensbestanddelen die de inkomsten genereren 
aangewend worden voor de beroepswerkzaamheid

. 

789

Een goed wordt in principe gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid, als de belas-
tingplichtige dat wil, als hij de intentie om het goed beroepsmatig te gebruiken, heeft uitgedrukt (bv. 
in zijn boekhouding, door er afschrijvingen op te doen)

. 

790. Om te oordelen of een goed wordt aange-
wend voor de beroepswerkzaamheid, is niet enkel de uitgedrukte wil van belang. Ook de feitelijke 
omstandigheden zijn determinerend om te beoordelen of de activa werkelijk voor beroepsdoeleinden 
worden aangewend791

Vergoedingen voor auteursrechten (en naburige rechten), worden sinds aanslagjaar 2009 tot een 
grensbedrag van 37 500,00 EUR (te indexeren)

. 

792

De netto-inkomsten van de roerende goederen en kapitalen omvatten de werkelijke of fictieve roeren-
de voorheffing, alsook het forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting

 onweerlegbaar geacht belastbaar te blijven als roe-
rend inkomen (zie randnr. 1068 e.v). 

793

1168,50 
art. 29 en 364 WIB92 

. 

                                                           
786Zie o.a. Luik 15 mei 1991, Bull.Bel., afl. 726, 827; Luik 17 december 1997, FJF, No. 98/68 en Fisc.Koer. 1998, 202 (verhuur handelsfonds, 

roerend inkomen); Luik 3 juni 1998, Fiskoloog 1998, afl. 672, 10 (verhuur handelsfonds, beroepsinkomen); Vr. nr. 280 DE CLIPPELE 
29 oktober 1992, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, nr. 37, 2709; Vr. nr. 1265 HATRY 3 augustus 1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, 
nr. 1-83, 4393; Gent 4 december 1997, Fisc.Koer. 1998, 178 (normaal beheer van een privévermogen); Gent 2 mei 1996, NFM 1997, 
129, noot “ Wanneer maken huuropbrengsten een beroepsinkomen uit?” ; Gent 20 mei 2008, Fisc.Koer. 2008, 557 (rekening die ge-
bruikt wordt voor betalingen aan leveranciers en stortingen van kasopbrengsten: opbrengst van rekening is niet beroepsmatig); Rb. 
Bergen 9 februari 2009, Act.fisc. 2009, afl. 22, 1 (contra fiscus). Zie ook P. SEUTIN, “ La location immobilière et l’article 37 C.I.R.” , 
JDF 2012, afl. 1-2, 5-16 (de identieke bewoordingen “ gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid”  in art. 37 en 41 
WIB92 moeten op uniforme wijze worden uitgelegd). 

 
787Antwerpen 20 december 2011, FJF, No. 2013/42. 
 
788Rb. Leuven 6 januari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 4, 266-270 en Rb. Brussel 10 mei 2013, Fisc.Koer. 2013, afl. 9, 462-467. 
 
789Antwerpen 19 januari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1210, 13. 
 
790P. SEUTIN, “ L’affectation professionnelle d’un immeuble par un contribuable marié” , JDF 2012, afl. 1-2, 17-23. De vraag rijst of een gehuw-

de belastingplichtige dit ook kan voor de activa die deel uit maken van de huwelijksgemeenschap. 
 
791Zie o.a. Luik 14 december 2001, TFR 2002, 566; Antwerpen 22 september 1998, Fiskoloog 1998, afl. 679, 10; Luik 13 september 2000, FJF, 

No. 2000/280; Cass. 1 februari 20002, Fiscoloog 2002, afl. 839, 11; Brussel 8 juni 2001, TFR 2001, 1084; Gent 8 februari 2011, Fisco-
loog 2011, afl. 1253, 17. 

 
792Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 54 890,00 EUR, en voor aj. 2014: 56 450,00 EUR. 
 
793Zie over de definitie het beroepsinkomen: A. TIBERGHIEN, Inleiding tot het Belgisch Fiscaal Recht, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschap-

pen, 1986, nrs. 253-266. 
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In {xe "Burgerlijke vennootschap"}burgerlijke vennootschappen of {xe "Vzw"}verenigingen zonder 
rechtspersoonlijkheid die winst of baten verkrijgen, worden de opnemingen van de vennoten of leden 
en hun deel in de verdeelde of onverdeelde winst of baten, aangemerkt als winst of baten van de ven-
noten of leden. 
Worden geacht verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid te zijn, de onregelmatig opgerichte han-
delsvennootschappen, de landbouwvennootschappen, behalve indien die voor de heffing van de ven-
nootschapsbelasting hebben gekozen, de Europese economische samenwerkingsverbanden, de eco-
nomische samenwerkingsverbanden en de verenigingen van mede-eigenaars die krachtens artikel 577-
5, § 1 BW rechtspersoonlijkheid bezitten. 
In die vennootschappen en verenigingen wordt het geheel van de winst of de baten geacht aan de 
vennoten of leden te zijn toegekend op de datum van de afsluiting van de jaarrekening of op 
31 december van het jaar bij gebrek aan een boekhouding; het deel van de niet-uitgekeerde winst of 
baten dat geacht wordt aan ieder lid te zijn toegekend, wordt vastgesteld overeenkomstig de bepalin-
gen van het contract of de overeenkomst van associatie of nog, bij gebrek daaraan, volgens het hoof-
delijk aandeel (art. 29 en 364 WIB92)794

Afdeling II. 

. 

Vrijgestelde inkomsten 

§ 1. SOCIALE EN {XE "CULTURELE VRIJSTELLING (BI)"}CULTURELE VRIJSTELLINGEN{XE "SOCIALE 
VRIJSTELLINGEN (BI)"} 

1169 

I.v.m. artikel 38, 9° {xe "Artiest"}WIB92: 

Wetgeving – KB 27 januari 1998, BS 13 februari 1998, 4158 (inzake de verhoging van de verplichte werkgeverstussen-
komst). 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/444.905, 27 maart 1993, Bull.Bel., afl. 731, 2777. 
– Circ. nr. Ci.RH.241/471.970, 20 november 1997, Bull.Bel., afl. 778, 51. 

I.v.m. artikel 38, 11° WIB92: 

Wetgeving – KB 3 februari 1998, BS 19 februari 1998, 4686, Bull.Bel., afl. 782, 869 (i.v.m. de aanpassing van de sociale 
voorwaarden inzake de vrijstelling van maaltijdcheques). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 1247 CHEVALIER 17 februari 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 133, 18369, Bull.Bel., afl. 
785, 1962. 

Rechtspraak – Brussel 23 januari 1998, Fisc.Koer. 1998, 184 (geschenkcheques bij jubileum).  
– Antwerpen 22 april 1997, FJF, No. 97/201. 
– Antwerpen 6 oktober 1998, Fiskoloog 1998, afl. 683, 9 (verschil tussen nominale waarde maaltijdcheque en 

persoonlijke bijdrage werknemer dient bij de werkgever als beroepskost te worden verworpen). 

Bibliografie – SMEESTERS, B., “L’assujettissement des chèques-repas et chèques-cadeaux à la sécurité sociale”, JTT 
1994, 365-373.  

– MARISCAL, B., “Manger en entreprise: conséquences fiscales et sociales”, C&FP 1998, afl. 2, 31-48. 
– X, “Wat is de kostprijs van een sociale maaltijd?”, Fiskoloog 1998, afl. 673, 4. 

I.v.m. artikel 38, 25° WIB92: 

Wetgeving – Wet houdende fiscale en diverse bepalingen van 22 december 2009, BS 31 december 2009. 

                                                           
794Circ. nr. Ci.RH.243/440.107, 5 mei 1993, Bull.Bel., afl. 729, 1799. 
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1169,10 
art. 38 en 38/1 WIB92 

Worden vrijgesteld: 

1. wettelijke {xe "Kinderbijslag"}kinderbijslagen, {xe "Kraamgeld"}kraamgelden en {xe "Adoptie-
premie"}adoptiepremies; 

2. pensioenen of renten ten laste van de Schatkist toegekend aan militaire en burgerlijke slachtoffers 
van de twee {xe "Oorlogsinvalide"}oorlogen of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van 
{xe "Militair anciënniteitpensioen"}militaire anciënniteitpensioenen; 

3. de dotatie die op basis van de wet van 21 juni 1960 is toegekend aan de militairen die tijdens de oorlog 
1940-1945 in de Belgische Strijdkrachten in Groot-Brittannië hebben gediend; 

4. tegemoetkomingen die krachtens de desbetreffende wetgeving aan mindervaliden of gehandicap-
ten worden toegekend ten laste van de Schatkist; 

5. toelagen voor geneeskundige verzorging en voor begrafeniskosten, toegekend krachtens de wetge-
ving betreffende de verzekering tegen ziekte en invaliditeit, betreffende de schadevergoedingen 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg van en naar het werk en betreffende de 
schadeloosstelling voor beroepsziekten; 

6. de toelagen voor geneeskundige verzorging en voor begrafeniskosten, in het kader van de vrije 
ziekenfondsverzekering toegekend door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 
die goedgekeurd zijn overeenkomstig de wet van 6 augustus 1990; 

7. vergoeding voor {xe "Begrafeniskosten"}begrafeniskosten door de Staat, de gemeenschappen en 
de gewesten toegekend aan de rechtverkrijgenden van zijn personeelsleden of zijn oud perso-
neelsleden; 

8. vergoedingen verkregen ter uitvoering van een individueel verzekeringscontract tegen lichamelijke 
ongevallen; 

9. de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling of betaling van {xe "Woon-
werkverkeer"}reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling, voor zover de werk-
nemer die verplaatsing maakt: (i) met het openbaar gemeenschappelijk vervoer (voor het volledige 
bedrag van de vergoeding), (ii) met een gemeenschappelijk vervoer van personeelsleden dat door 
de werkgever of door een groep van werkgevers wordt georganiseerd – bv. carpooling – (voor een 
bedrag dat maximaal gelijk is aan de prijs van een trei{xe "Georganiseerd gemeenschappelijk ver-
voer"}nabonnement eerste klasse voor die afstand), of (iii) met een ander dan in (i) of (ii) vermeld 
vervoermiddel (voor een maximum basisbedrag van 250,00 EUR per jaar (te indexeren))795 én 
voor zover de werknemer zijn beroepskosten overeenkomstig artikel 51 WIB92 forfaitair be-
paalt796

 Als een {xe "Bedrijfswagen"}bedrijfswagen in het kader van het door de werkgever georganiseerd 
collectief vervoer aan een werknemer ter beschikking wordt gesteld, dan is het voordeel van alle 
aard volledig vrijgesteld

. 

797

                                                           
795Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 370,00 EUR, en voor aj. 2014: 380,00 EUR. 

; 

 
796Fiscoloog 2002, afl. 833, 1; Fiscoloog 2002, afl. 840, 1; Fisc.Act. 2002, afl. 18, 3; Fiscoloog 2002, afl. 859, 7. 
 
797De beperking tot de prijs van een treinabonnement eerste klasse kon tot gevolg hebben dat de chauffeur die voor het door de werkgever 

georganiseerd gemeenschappelijk vervoer een auto ter beschikking kreeg van de werkgever, belast werd op een voordeel van alle 
aard. De beperking tot de prijs van het treinabonnement is daarom in dit geval opgeheven. Zie Circ. nr. Ci.RH.241/550.265 (AOIF nr. 
20/2002), 13 december 2002, Bull.Bel., afl. 833, 152, besproken in Fisc.Act. 2003, afl. 2, 7. 
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10. renten toegekend aan invaliden uit vredestijd of aan hun rechtverkrijgenden, in zoverre zij meer 
bedragen dan wat overeenstemt met het rust- of overlevingspensioen waarop de betrokkenen nor-
maal aanspraak hadden kunnen maken; 

11. volgende {xe "Sociale voordelen"}sociale voordelen verkregen door de personen die in artikel 30, 
1° en 2° WIB92 vermelde bezoldigingen ontvangen of hebben ontvangen alsook hun rechtverkrij-
genden: 
− voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het door iedere ver-

krijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen; 
− voordelen die, hoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werkelijke bezoldiging hebben; 
− geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar aanleiding van ge-

beurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met de beroepswerkzaamheid798

 ‘{xe "Sociale en culturele voordelen"}Sociale en culturele voordelen’ worden beschreven als “on-
belangrijke voordelen die met een uitgesproken sociaal oogmerk door de werkgever worden ver-
strekt met de bedoeling de betrekkingen tussen het personeel te verbeteren”

. 

799, en om de binding 
van het personeel aan de onderneming te bevorderen (Com.IB 1992, nr. 38/24)800

 De dienst voorafgaande beslissingen wordt frequent geconsulteerd over de kwalificatie van be-
paalde voordelen als een sociaal voordeel in de zin van artikel 38, § 1, lid 1, 11° WIB92

.  

801

 Sinds 1 januari 2009 zijn sociale voordelen toegekend aan de meewerkende echtgenoot niet vrijge-
steld (art. 38 § 1 25° WIB92). 

. 

 {xe "Maaltijdcheque"}Maaltijdcheques uitgereikt aan werknemers werden tot 31 december 2008 
overeenkomstig artikel 38, § 1, lid 1, 11° WIB92 als vrijgestelde sociale voordelen aangemerkt802

 Een sociaal voordeel mag niet worden aangemerkt als een ander dan in geld verkregen voordeel van 
alle aard, zodat de omvang van het voordeel niet mag worden geraamd overeenkomstig de principes 
van artikel 36 WIB92, die van toepassing zijn op de voordelen van alle aard

. 
Sinds 1 januari 2009 genieten maaltijdcheques, sport/cultuurcheques en ecocheques een statuut sui 
generis (art. 38 § 1 lid 1 en 38/1 WIB92 − randnr.  1263,30 en dit randnr., punt 24). 

803

 {xe "Promotievergoeding bouwbedrijf"}Promotievergoedingen voor het bouwbedrijf, toegekend door 
het Fonds voor de Bestaanszekerheid worden, onder voorwaarden, beschouwd als een krachtens arti-
kel 38, § 1, lid 1, 1° WIB92 vrijgesteld sociaal voordeel

. Of een aangeboden ge-
schenk mag worden gelijkgesteld met een sociaal voordeel (i.p.v. een voordeel van alle aard) hangt in 
essentie af van de omstandigheden waarin het werd aangeboden en van de waarde ervan (die overeen-
stemt met het bedrag dat de verkrijger in normale omstandigheden zou moeten besteden om het voor-
deel te verkrijgen); 

804

                                                           
798De administratie heeft op 16 december 2002 een circulaire gepubliceerd waarin de regels nog eens worden uiteengezet en waarin de 

basisbedragen worden verhoogd: Circ. nr. Ci.RH.242/554.090 (AOIF nr. 28/2002), 16 december 2002, besproken in Fisc.Act. 2003, 
afl. 4, 3, Fiscoloog 2003, afl. 890, 12. Wat betreft de vrijstelling op het gebied van de sociale zekerheid, zie: KB 11 juli 2003, BS 
1 december 2003, Fiscoloog 2003, afl. 916, 1. 

. 

 
799Kamer, Verslag Commissie Financiën, zitting 1979-1980, Stuk 323/47. 
 
800Kamer, wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen, 52K2150/001, 5. 
 
801O.a. Voorafg.Besliss. nr. 2013.102, 30 april 2012, Voorafg.Besliss. nr. 2012.186, 26 juni 2012, Voorafg.Besliss. nr. 2012.139, 8 mei 2012, 

Voorafg.Besliss. 2012.008, 21 maart 2012, Voorafg.Besliss. nr. 2011.458, 17 januari 2012, Voorafg.Besliss. nr. 2011.359, 
6 december 2011. 

 
802Contra: Rb. Namen 26 november 2003, besproken door B. LIEVENS, “ Maaltijdcheques: fiscale rechtspraak en RSZ-reglementering” , Expat 

News 2005, afl. 2, 4. 
 
803Cass. 28 september 2001, TFR 2002, 7, RGF 2002, 85. 
 
804Circ. nr. Ci.RH.241/562.596 (AOIF nr. 43/2009), 28 september 2009. 
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 Aan werknemers betaalde {xe "Anciënniteitspremie"}anciënniteitspremies kwalificeren onder 
bepaalde voorwaarden als een sociaal voordeel805

 In principe zijn sociale voordelen niet belastbaar bij de genieter, maar ook niet aftrekbaar bij de 
werkgever. In de loop der jaren heeft de administratie de aftrekbaarheid aanvaard van een aantal 
uitgaven die, vermits het sociale voordelen zijn, niet belastbaar zijn voor de genieter. Het gaat om: 

. 

– gezelschapsreizen van maximaal één dag; 
– geringe geschenken naar aanleiding van Sinterkaas, Kerstmis of Nieuwjaar; 
– gratis soep en dranken tijdens de werkuren; 
– occasioneel gebruik van accommodatie van de onderneming voor sport, cultuur of vrijetijdsbe-

steding; 
– het voordeel uit de verplichte deelneming aan een economaat of kledingfonds of uit de aanslui-

ting bij een medische of farmaceutische dienst; 
– geringe geschenken bij de overhandiging van eretekens en bij pensionering; 
– collectief vervoer van personeelsleden (met eigen vervoersmiddelen of via autocar-exploitant; 
– specifieke beroepsopleidingen; 
– geschenk en surprisecheques (mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd). Betaalbonnen 

kwalificeren als vrijgestelde sociale voordelen mits zij een geringe waarde hebben en met een 
duidelijk sociaal doel worden toegekend. Hieronder vallen geschenkcheques, surprisecheques, 
boekencheques, filmcheques, …806

– de kosteloze verstrekking van fruit tijdens de werkuren
; 

807

 De dienst voorafgaande beslissingen oordeelt frequent dat een voordeel toegekend aan een werk-
nemer als een sociaal voordeel mag worden beschouwd

. 

808

12. de vergoeding van de vrijwilligers van de openbare {xe "Brandweer (vrijgestelde 
sten)"}brandweerkorpsen en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming tot het beloop van 2 
850,00 EUR (te indexeren)

. 

809

13. het inkomen verkregen voor prestaties geleverd in het kader van een {xe "PWA"}PWA-
arbeidsovereenkomst, zoals bepaald in artikel 3 van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-
arbeidsovereenkomst, tot 4,10 EUR per gepresteerd uur

; 

810

 Dit betekent echter niet noodzakelijk dat er belasting zal moeten worden betaald op het bedrag 
boven die grens. Het overschot wordt immers gelijkgesteld met een werkloosheidsuitkering, die is 
vrijgesteld tot een bepaald limietbedrag

. 

811

art. 38 14° WIB92 

; 

14. de kilometervergoeding toegekend voor de werkelijk met de fiets gedane verplaatsingen tussen de 
woonplaats en de plaats van tewerkstelling voor een bedrag van maximum 0,145 EUR per kilome-

                                                           
805Circ. nr. Ci.RH.241/608.543 (AAFisc nr. 27/2011), 23 mei 2011. 
 
806Circ. nr. Ci.RH.242/593.494 (AOIF nr. 27/2008), 26 augustus 2008. 
 
807Circ. nr. Ci.RH.242/618.836 (AOIF nr. 27/2012), 6 augustus 2012, zie ook Fisc.Act. 2012, afl. 36, 10. 
 
808Voorafg.Besliss. nr. 212.139, 8 mei 2012, Fisc.Act. 2012, afl. 36, 10 (iPod n.a.v. speciale gebeurtenis); Voorafg.Besliss. nr. 2012.186, 26 juni 

2012, Fisc.Act. 2013, afl. 31, 9 (software voor thuisgebruik met korting); Voorafg.Besliss. nr. 700.072, 15 mei 2007 en nr. 2011.458, 
17 januari 2012 (fiets n.a.v. het 'x'-jarig bestaan van de onderneming), Voorafg.Besliss. nr. 900.096, 21 april 2009, 2010.507, 
1 februari 2011, 2011.190, 21 juni 2011, 2011.372, 18 oktober 2011, 2012.008, 21 maart 2012, 2011.484, 20 december 2011 en 
2012.485, 8 januari 2013, 900.212, 14 juli 2009 en 900.095, 21 april 2009 (eenmalige premie (in cash) of cadeaucheque n.a.v. het 'x'-
jarig bestaan van een organisatie); Voorafg.Besliss. nr. 2011.036, 22 maart 2011 (tegemoetkoming in gezinsvakanties werknemers). 

 
809Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 4 170,00 EUR, en voor aj. 2014: 4 290,00 EUR. 
 
810Zie i.v.m. vrijgestelde verplaatsings- en maaltijdkosten: Vr. nr. 1404 DAEMS 9 juni 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 138, 19095. 
 
811Wet 7 april 1999, BS 20 april 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 20, 2, Fisc.Act. 2003, afl. 39, 2. 
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ter (te indexeren)812,813. Het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een fiets en 
de toebehoren, met inbegrip van de onderhouds- en stallingskosten, die daadwerkelijk wordt ge-
bruikt voor de verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, is eveneens 
vrijgesteld, ook als deze fiets daarnaast nog voor andere, zuivere privéverplaatsingen wordt ge-
bruikt814,815. Beide belastingvoordelen zijn cumuleerbaar: een werknemer of bedrijfsleider die een 
{xe "Bedrijfsfiets"}bedrijfsfiets belastingvrij ter beschikking gesteld krijgt, kan ook de belasting-
vrije vergoeding ontvangen voor de verplaatsingen van het woon-werkverkeer die werkelijk met 
de fiets worden gedaan816

 De vrijstelling voor {xe "Fietsvergoeding"}fietsvergoeding geldt ook voor wie niet kiest voor het 
wettelijk kostenforfait. De vrijstelling kan voor dezelfde verplaatsing niet worden gecumuleerd 
met de vrijstelling m.b.t. vergoeding voor woon-werkverkeerkosten van artikel 38, § 1, lid 1, 9° 
WIB92. Wanneer slechts een deel van de verplaatsing met de fiets wordt afgelegd en een deel met 
een ander voertuig, kan voor de kilometers met het andere voertuig de vrijstelling van artikel 38, 
§ 1, lid 1, 9° WIB92 wel toegepast worden

. 

817

15. de deelnames in het kapitaal of in de winst toegekend overeenkomstig de bepalingen van de wet 
van 22 mei 2001 betreffende de {xe "Werknemersparticipatie"}werknemersparticipatie in het kapi-
taal en in de winst van de vennootschappen evenals de deelnames in het kader van een investe-
ringsspaarplan en onderhevig aan de belasting op de werknemersparticipatie in het kapitaal en in 
de winst van de vennootschappen; 

. De regeling geldt zowel voor werknemers als voor 
bedrijfsleiders; 

16. voordelen die ten name van de verkrijger voortvloeien uit de rechtstreekse betaling door het RIZIV 
van bijdragen of premies aan een pensioeninstelling voor overeenkomsten in uitvoering van de rege-
ling van sociale voordelen voorzien in artikel 54 RIZIV-wet818. Dit zijn de bijdragen voor het wettelijk 
aanvullend pensioen voor zelfstandigen die rechtstreeks door het RIZIV in het voordeel van de aange-
sloten zorgverstrekker aan zijn pensioeninstelling worden gestort. Ook voor niet-zelfstandigen kan het 
RIZIV overgaan tot de rechtstreekse betaling van bijdragen819

17. ten belope van maximaal 550,00 EUR (te indexeren)

 en deze kwalificeren eveneens als vrij-
gesteld sociaal voordeel; 

820 per belastbaar tijdperk, de tussenkomsten 
van de werkgever in de aankoopprijs die door de werknemer wordt betaald voor de aankoop in 
nieuwe staat van een pc, al dan niet met randapparatuur, internetaansluiting en internetabonne-
ment, op voorwaarde dat de bruto belastbare bezoldigingen van die betrokken werknemer 21 
600,00 EUR (te indexeren)821

                                                           
812Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 0,21 EUR, en voor aj. 2014: 0,22 EUR. 

 niet overschrijden en zonder dat die werkgever op enig ogenblik zelf 
eigenaar van de voormelde elementen mag zijn. Wat de aankoop van een pc of randapparatuur be-
treft, wordt deze vrijstelling slechts eenmaal per periode van drie belastbare tijdperken toege-

 
813Fiscoloog 2001, afl. 833, 1 en Circ. nr. Ci.RH.241/550.265, 13 december 2002. 
 
814Art. 25 economische herstelwet 27 maart 2009, BS 7 april 2009. 
 
815K. JANSSENS, “ Herstelwet: Fietsgebruik fiscaal aangemoedigd” , Fisc.Act. 2009, afl. 10, 5. 
 
816Circ. nr. Ci.RH.242/612.802 (AAFisc nr. 47/2011), 19 oktober 2011. 
 
817Vr. nr. 128 VAN DER MAELEN 17 december 2009, Vr. & Antw. Kamer, nr. 52-92, 50.  
 
818Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002. 
 
819Programmawet 22 december 2003, BS 31 december 2003. 
 
820Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 830,00 EUR. 
 
821Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 31 620,00 EUR, en voor aj. 2014: 32 520,00 EUR. 
 



 158  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

kend822. Een tabletcomputer is volgens de minister van Financiën geen volwaardige pc in de zin 
van deze regeling, maar moet louter als ‘randapparatuur’ aanzien worden823. Randapparatuur komt 
alleen voor de regeling in aanmerking als ze samen met de pc aangekocht wordt824

 Het fiscaal voordeel geldt enkel voor werknemers in de zin van artikel  30, 1° WIB92: bedrijfslei-
ders vallen buiten het toepassingsgebied, zelfs als ze via een arbeidscontract met de onderneming 
verbonden zijn. Werknemers die een onbezoldigd mandaat van bedrijfsleider uitoefenen, kunnen 
wel nog van het systeem genieten

. 

825

18. {xe "Groepsverzekering"}voordelen die voor de werknemers die in artikel 30, 1° WIB92 bedoelde 
bezoldigingen verkrijgen, voortvloeien uit de betaling van werkgeversbijdragen en -premies als be-
doeld in artikel 52, 3°, b) WIB92 op voorwaarde, wanneer het een individuele toezegging betreft, dat 
in de onderneming ook een collectieve toezegging bestaat die voor de werknemers of een bijzondere 
categorie ervan op eenzelfde en niet-discriminerende wijze toegankelijk is. Deze bepaling voorziet in 
de uitdrukkelijke vrijstelling van de werkgeversbijdragen als in het licht van de {xe "WAP"}WAP 
(art. 34 WIB92 − zie randnr. 1163). In de mate dat de werknemer immers definitief verworven rech-
ten zou kunnen laten gelden op de pensioentoezegging, zou de premie die de werkgever betaalde, in 
zijn hoofde belastbaar zijn als voordeel van alle aard. Tot de invoering van de WAP werd dat voor-
deel, buiten elke wettelijke bepaling, vrijgesteld op grond van een adminis-tratieve tolerantie{xe "Taks op 

de verzekeringsverrichtingen"}

; 

826,827

19. voordelen die voor de bedrijfsleiders die in artikel 30, 2° WIB92 bedoelde bezoldigingen verkrij-
gen, voorvloeien uit de op de onderneming rustende betaling van bijdragen en premies die krach-
tens artikel 195, § 1, lid 2 WIB92 van de bedrijfsresultaten mogen worden afgetrokken. Deze be-
paling voorziet in de uitdrukkelijke vrijstelling van ondernemingsbijdragen in het licht van de 
WAP (art. 34 WIB92, zie randnr. 1163). De bepaling is het equivalent van de vorige vrijstelling, 
die geldt voor werknemers; 

; 

20. voordelen die voor werknemers of bedrijfsleiders voortvloeien uit het ten laste nemen, door de 
persoon die de bezoldigingen verschuldigd is, van de bijdragen of premies betreffende collectieve 
of individuele toezeggingen en de uitkeringen gedaan ter uitvoering van die toezeggingen, voor 
zover die toezeggingen niet tot doel hebben een inkomensverlies te vergoeden. Deze vrijstelling 
geldt ook voor werknemers en bedrijfsleider met een bijzonder statuut (loopbaanonderbreking, 
tijdskrediet, werkloosheid met bedrijfstoeslag, pensioen of gewezen werknemers of bedrijfslei-

                                                           
822De inkomstengrens wordt beoordeeld aan de hand van de aangifte personenbelasting. Daartoe werden 2 codes opgenomen in het aangifte-

formulier waarin, het bedrag van de tussenkomst van de werkgever en het bedrag van de vrijstelling moet ingevuld worden (Vr. 
nr. 642 BOGAERT 13 november 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 85, 176-177). 

 
823Kamercommissie Financiën, Integraal Verslag 22 november 2011, CRIV 53 COM 339, 8. Zie ook: J. VAN DYCK, “ Nieuwe PC-privé-regeling: 

‘tabletcomputer’ is geen PC” , Fiscoloog 2011, afl. 1274, 4. 
 
824De administratie bespreekt de sinds 1 januari 2009 geldende vrijstellingsregeling in Circ. nr. Ci.RH.241/602.082 (AAFisc nr. 36/2011), 11 juli 

2011, besproken in J. VAN DYCK, “ Krenterige interpretatie nieuwe PC-privé-regeling” , Fiscoloog 2011, afl. 1259, 9; X, “ Pc-privé op-
nieuw toegelicht” , Acc. & Fisc. 2011, afl. 28. Over het algemeen is de regeling drastisch vereenvoudigd en is het voor de werkgever 
niet langer vereist om een georganiseerd plan op te stellen. Voor de vrijstelling zoals zij van toepassing was in de periode vóór 
1 januari 2009, zie Handboek voor Fiscaal Recht 2008. 

 
825Vr. nr. 6 WOUTERS 13 december 2011, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 49, 19. 
 
826De taks op de verzekeringsverrichtingen moet als een integrerend bestanddeel worden beschouwd van de werkgeversbijdragen en -premies 

zoals beoogd in art. 52 3° b WIB92. Bijgevolg worden de beoogde werkgeversbijdragen en -premies, met inbegrip van de taks op de 
verzekeringsverrichtingen, enerzijds overeenkomstig art. 38 § 1 lid 1 18° WIB92 en mits alle voorwaarden zijn vervuld, niet als be-
lastbare bezoldigingen in hoofde van de werknemers beschouwd, en anderzijds ingevolge art. 53 22° WIB92 als niet-aftrekbare be-
roepskosten in hoofde van de werkgever worden aangemerkt in de mate dat zij het te indexeren maximumbedrag van 1 525,00 EUR 
overschrijden (Circ. nr. Ci.RH.243/594.796 (AOIF 5/2009), 3 februari 2009). 

 
827DE BRABANDER, V., GIESELINK, G., PERTRY, V., ROELS, P., STEVENS, Y., Aanvullende pensioenen voor werknemers, Mechelen, Kluwer, 

2004, p. 503. 
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ders). Het gaat om de ‘sociale’ toezeggingen die door de WAP worden ingevoerd (art. 31 lid 2 4° 
WIB92, zie randnr. 1143 en art. 34 WIB92, zie randnr. 1163), met name: 
– toezeggingen die uitsluitend tot doel hebben medische kosten te vergoeden die verband houden 

met hospitalisatie, dagverpleging, ernstige aandoeningen en palliatieve thuiszorg; 
– toezeggingen die uitsluitend tot doel hebben kosten te vergoeden veroorzaakt door de afhanke-

lijkheid; 
– toezeggingen die uitsluitend voorzien in de uitkering van een rente ingeval de werknemer of 

bedrijfsleider het slachtoffer is van een ernstige aandoening; 
– andere persoonsverzekeringen of gelijkaardige toezeggingen die een aanvulling zijn van de 

voordelen toegekend tijdens het dienstverband in het kader van de wetgeving inzake de sociale 
zekerheid; 

 Voor {xe "Cafetariaplan"}cafetariaplannen, plannen die meer dan één toezegging bevatten, zijn 
de vrijstellingen slechts van toepassing voor zover het plan op een gedifferentieerde wijze 
wordt beheerd. Dit betekent dat op ieder moment voor elke belastingplichtige het specifiek fis-
caal regime kan worden opgevolgd op het vlak van bijdragen, premies en uitkeringen; 

21. de forfaitaire vergoedingen, met betrekking tot ten hoogste vijf tijdens het belastbaar tijdperk uit-
geoefende {xe "Voogdijopdrachten"}voogdijopdrachten, die zijn verkregen door voogden die door 
de dienst Voogdij van de FOD Justitie zijn aangewezen om de vertegenwoordiging van niet-
begeleide minderjarige vreemdelingen te verzekeren; 

22. de tegemoetkoming van het {xe "Asbestslachtoffer (schadeloosstellingsfonds)"}Schadeloosstel-
lingsfonds voor asbestslachtoffers; 

23. de forfaitaire onkostenvergoeding toegekend wegens het leveren van {xe "Artiest"}artistieke pres-
taties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever, voor een 
maximumbedrag van 2 000,00 EUR (te indexeren)828

– de belastingplichtige moet in het bezit zijn van een behoorlijke ingevulde kunstenaarskaart; 

 per kalenderjaar. Om de vrijstelling te kun-
nen genieten, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: 

– de forfaitaire onkostenvergoeding mag per opdrachtgever niet hoger zijn dan 100,00 EUR (te 
indexeren)829

– de belastingplichtige mag op het ogenblik van het leveren van een artistieke prestatie en/of het 
produceren van een artistiek werk niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst, een aan-
nemingsovereenkomst of een statutaire aanstelling met dezelfde opdrachtgever, tenzij hij en de 
opdrachtgever bewijzen dat de prestaties van de verschillende activiteiten van verschillende 
aard zijn; 

, per dag. Indien de opdrachtgever een hoger bedrag uitbetaalt, komt de volledige 
vergoeding niet in aanmerking voor de vrijstelling; 

24. ten belope van een maximum basisbedrag van 2 200,00 EUR (te indexeren)830

                                                           
828Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 361,52 EUR, en voor aj. 2014: 2 418,07 EUR. 

 per kalenderjaar, de 
{xe "Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen"}niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
betaald of toegekend met toepassing van hoofdstuk II van de wet van 21 december 2007 betreffen-
de de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008, en van Titel XIII, Enig Hoofdstuk 
“invoering van een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de autonome 
overheidsbedrijven” van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) en die daadwer-

 
829Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 118,08 EUR, en voor aj. 2014: 120,90 EUR. 
 
830Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 430,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 695,00 EUR. 
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kelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage bepaald in artikel 38, § 3novies  algemene be-
ginselenwet sociale zekerheid831

art. 38/1 
WIB92 

; 

25. de voordelen die bestaan uit de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in de {xe "Maal-
tijdcheque"}maaltijdcheques, de {xe "Sportcheque"}sport/{xe "Cultuurcheque"}cultuurcheques of 
de {xe "Ecocheque"}ecocheques die beantwoorden aan de in artikel 38/1 WIB92 vermelde voor-
waarden832

 Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zijn deze voordelen niet belastbaar in hoofde van de 
genieter, maar ook niet aftrekbaar in hoofde van de werkgever die ze toekent. Als niet voldaan is 
aan deze voorwaarden worden de voordelen in principe als voordelen van alle aard beschouwd. Ze 
zijn dan aftrekbaar in hoofde van de werkgever op voorwaarde dat de nodige bewijsstukken (fi-
ches) worden aangemaakt.  

. 

 Artikel 38/1 WIB92 bepaalt als algemene vrijstellingsvoorwaarde dat de voordelen bestaande uit 
de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in de maaltijdcheques, sport/cultuurcheques 
of ecocheques niet mogen worden toegekend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voorde-
len van alle aard of van enige andere vergoeding (zie randnr. 1263). 

art. 38/1 WIB92 
 Daarnaast moeten nog de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

1° Opdat de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in de maaltijdcheques als een vrij-
gesteld voordeel kan worden beschouwd, moet zij cumulatief aan volgende voorwaarden vol-
doen833,834

– de toekenning is vervat in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op on-
dernemingsvlak, of in een geschreven individuele overeenkomst (in een onderneming met 
werknemers moet voor bedrijfsleiders dezelfde regeling gelden); 

: 

– het aantal toegekende maaltijdcheques moet gelijk zijn aan het aantal werkelijke arbeidsda-
gen van de werknemer of bedrijfsleider835

– de maaltijdcheque wordt op naam van de werknemer of bedrijfsleider afgeleverd
; 

836

– de maaltijdcheque vermeldt duidelijk dat zijn geldigheidsduur beperkt is tot twaalf
; 

837

                                                           
831E. MAGIER, ” Les avantages non récurrents liés aux résultats (ou “ bonus salarial” )” , C&FP 2009, afl. 8, 295. 

 
maanden en dat hij slechts mag worden gebruikt ter betaling van een eetmaal of voor de 
aankoop van verbruiksklare voeding; 

 
832Vóór de inwerkingtreding van artikel 38/1 WIB92 werd in fiscale context verwezen naar de sociale zekerheidsreglementering. Sinds 1 januari 

2009 kennen de fiscale voorwaarden een autonoom bestaan. Hoewel de fiscale voorwaarden grotendeels gelijklopen met de voor-
waarden tot vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen, geldt voor de vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen een nieuwe voor-
waarde die strikt genomen niet in artikel 38/1 WIB92 voorkomt: een maaltijdcheque mag niet gecumuleerd worden met een onkos-
tenvergoeding voor eenzelfde maaltijd voor dezelfde dag (KB 12 oktober 2010, BS 23 november 2010). De fiscale en sociale voor-
waarden zijn niet 100 % gelijk: R. ROSOUX, “ Exonération des chèques-repas: conditions fiscales parfaitement identiques aux condi-
tions sociales” , LFB 2011, afl. 145, 1-6. 

 
833Voorafg.Besliss. nr. 900.165, 23 juni 2009 bevestigt dat de vergunningskosten van een software die het personeel van een onderneming de 

mogelijkheid biedt om te beschikken over een databank met menu's, om te bestellen en om een lunch te betalen, voor de werkge-
ver aftrekbaar zijn als beroepskosten op grond van art. 49 WIB92, dat het gebruik van deze databank, voor het personeel, noch een 
loonvoordeel in de zin van art. 30 WIB92 (en in het bijzonder van art. 31 lid 2 2° WIB92 en 32 lid 2 2° WIB92), noch een vrijgesteld 
sociaal voordeel bedoeld in art. 38 11° WIB92 uitmaakt en dat het personeel zijn maaltijdcheques mag gebruiken om de in de data-
bank opgenomen maaltijden te betalen met behoud, voor deze maaltijdcheques, van de op hen toepasbare regeling van vrijgestelde 
sociale voordelen. 

 
834Sinds 1 januari 2011 kunnen maaltijdcheques ook in elektronische vorm worden aangeboden (KB 12 oktober 2010, BS 23 november 2011). 
 
835Circ. nr. Ci.RH.242/609.135 (AAFisc nr. 43/2011),  2 september 2011. 
 
836Circ. nr. Ci.RH.242/612.521 (AAFisc nr. 42/2011),  23 augustus 2011. 
 
837Wet 14 april 2013, BS 1 augustus 2013. 
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– de tussenkomst van de werkgever mag maximum 5,91 EUR per cheque bedragen; 
– de tussenkomst van de werknemer bedraagt minimum 1,09 EUR. 

2° Opdat de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in de sport/cultuurcheques als een 
vrijgesteld voordeel kan worden beschouwd, moet zij cumulatief aan volgende voorwaarden 
voldoen838

– de toekenning is vervat in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op on-
dernemingsvlak of in een geschreven individuele overeenkomst (in een onderneming met 
werknemers moet voor bedrijfsleiders dezelfde regeling gelden); 

: 

– de sport/{xe "Cultuurcheque"}cultuurcheque wordt op naam van de werknemer of de be-
drijfsleider afgeleverd839

– op de sport/cultuurcheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot 15 maanden be-
perkt is, van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar; 

; 

– het totale bedrag van de sport/cultuurcheques toegekend door de werkgever of de onderne-
ming mag per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan 100,00 EUR per jaar; 

– de sport/cultuurcheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld worden omgeruild. 
3° Opdat de tussenkomst van de werkgever of de onderneming in de {xe "Ecocheque"}ecocheques 

als een vrijgesteld voordeel kan worden beschouwd, moet zij cumulatief aan volgende voor-
waarden voldoen840,841,842

– de toekenning van de ecocheque is vervat in een collectieve arbeidsovereenkomst op secto-
rieel vlak of op ondernemingsvlak of in een geschreven individuele overeenkomst (in een 
onderneming met werknemers moet voor bedrijfsleiders dezelfde regeling gelden); 

: 

– de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst bepaalt de hoogste nomi-
nale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10,00 EUR per ecocheque, evenals 
de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar; 

– de ecocheque wordt op naam van de werknemer of de bedrijfsleider afgeleverd843

– op de ecocheque staat duidelijk vermeld dat zijn geldigheid tot 24 maanden beperkt is, van-
af de datum van zijn terbeschikkingstelling aan de werknemer of de bedrijfsleider en dat hij 
slechts mag worden aangewend voor de aankoop van producten en diensten met een ecolo-
gisch karakter als bedoeld in een collectieve arbeidsovereenkomst die is afgesloten in de 
Nationale Arbeidsraad

; 

844

– de ecocheques kunnen geheel noch gedeeltelijk voor geld worden omgeruild; 
; 

– het totale bedrag van de ecocheques toegekend door de werkgever of de onderneming mag 
per werknemer of bedrijfsleider niet groter zijn dan 250,00 EUR per jaar (125,00 EUR voor 
2009)845

                                                                                                                                                                     
 

. 

838Circ. nr. Ci.RH.242/579.489 (AOIF nr. 29/2009), 2 juni 2009. 
 
839Circ. nr. Ci.RH.242/612.521, 23 augustus 2011. 
 
840Circ. nr. Ci.RH.242/604.311 (AOIF nr. 47/2010), 25 juni 2010 en add. 1 oktober 2010, BS 8 oktober 2010 (over de sanctie bij het niet tegelij-

kertijd voldoen aan alle vrijstellingsvoorwaarden). 
 
841De ecocheques werden uitgewerkt in cao nr. 98, 20 februari 2009. Bedoeling is om de koopkracht van de werknemer te verhogen en 

ecologische bewustwording te realiseren. Zes categorieën van uitgaven komen in aanmerking: energiebesparingen, waterbesparing, 
duurzame mobiliteit, afvalbeheer, ecodesign en aandacht voor de natuur. Zie ook R. GRILLET, “ Ecocheques worden sociaal voor-
deel” , Fisc.Act. 2009, afl. 21, 10. 

 
842Over de RSZ-aspecten van ecocheques, zie: Fiscoloog 2009, afl. 1162, 23. 
 
843Circ. nr. Ci.RH.242/612.521,  23 augustus 2011. 
 
844Cao nr. 98,  20 februari 2009 betreffende de ecocheques, gewijzigd door cao nr. 98bis, 21 december 2010, geratificeerd door KB 28 juni 

2009, BS 13 juli 2009  en KB 24 maart 2011, BS  8 april 2011. 
 
845Circ. nr. Ci.RH.242/604.311 (AOIF nr. 47/2010),  25 juni 2010 en add. 1 oktober 2010, BS 8 oktober 2010 (met betrekking tot de sanctie bij 

overschrijding van het maximaal bedrag dat jaarlijks aan ecocheques kan worden toegekend). 
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 De in artikel 38/1 WIB92 opgenomen bedragen worden niet geïndexeerd; 

26. de {xe "Ontslaguitkering"}ontslaguitkering zoals bedoeld in artikel 38 tot 43 van de wet van 
12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de 
crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het com-
promis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (i.e. waarop 
ontslagen arbeiders recht kunnen hebben ten laste van de RVA)846

 Deze vrijstelling geldt voor uitkeringen verkregen vanaf 1 januari 2012, voor zover de opzegging 
door de werkgever ten vroegste op 1 januari 2012 ter kennis gebracht is. De vrijstelling geldt op 
een eerste schijf van 615,00 EUR (te indexeren), die vanaf 2014 wordt verhoogd tot 1 200,00 EUR 
(te indexeren). De administratie geeft meer uitleg bij deze vrijstelling in een circulaire

. 

847

27. ten belope van maximum 425,00 EUR

; 
848 (te indexeren, vanaf 1 januari 2014 wordt het maximum 

opgetrokken tot 850 EUR) en onder de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in artikel 38, § 
5 WIB92, de bezoldigingen die zijn verkregen uit hoofde van of naar aanleiding van het uitoefenen 
van de beroepswerkzaamheid tijdens de opzegtermijn en de vergoedingen die door de werkgever 
al of niet contractueel zijn betaald uit hoofde van of naar aanleiding van de beëindiging van een 
arbeidsovereenkomst. Deze vrijstelling trad in werking op 1 januari 2012 voor opzeggingen die op 
of na die datum ter kennis zijn gebracht van de werknemer. De administratie geeft meer uitleg bij 
deze vrijstelling in een circulaire849

§ 2. VRIJGESTELDE {XE "PENSIOEN (BI)"}PENSIOENEN, {XE "RENTEN EN PENSIOENEN (BI)"}RENTEN, 
KAPITALEN, SPAARTEGOEDEN EN {XE "AFKOOPWAARDEN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACT 
(VRIJSTELLING)"}AFKOOPWAARDEN 

. Ook achterstallen van opzegvergoedingen en ‘{xe "Inschake-
lingsvergoeding"}inschakelingsvergoedingen’, die in bepaalde gevallen bij een herstructurering 
aan ontslagen werknemers betaald moeten worden, vallen onder de vrijstelling. 

1170 
art. 39 WIB92 

De pensioenen, aanvullende pensioenen, renten, kapitalen, spaartegoeden en afkoopwaarden zijn 
vrijgesteld (art. 39 WIB92): 
a. indien ze zijn toegekend in geval van blijvende ongeschiktheid met toepassing van de wetgeving 

op de arbeidsongevallen of beroepsziekten, in de mate waarin ze geen herstel van een bestendige 
derving van winst, bezoldigingen of baten uitmaken. 

 Worden inzonderheid geacht geen herstel uit te maken van een dergelijke derving, de pensioenen, 
renten en als zodanig geldende toelagen hetzij ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte 
die een invaliditeitsgraad tot gevolg hebben die niet meer bedraagt dan 20 %, hetzij als aanvulling 
op een rust- of overlevingspensioen. 

                                                                                                                                                                     
 
846Ingevoerd door wet 19 juni 2011, BS 28 juni 2011. Zie: X, “ Fiscale ‘werkbonus’ en nieuwe regeling opzegvergoedingen gepubliceerd” , 

Fiscoloog 2011, afl. 1260, 12; X, “ Fiscus verduidelijkt fiscale vrijstelling ontslagvergoeding” , Acc. & Fisc. 2012, afl. 20. 
 
847Circ. nr. Ci.RH.242/614.625 (AAFisc nr. 12/2012), 13 maart 2012, besproken in C. BUYSSE, “ Voor welke bezoldigingen ‘na ontslag’ geldt de 

vrijstelling?” , Fiscoloog 2012, afl. 1291, 5. 
 
848Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 620,00 EUR, en voor aj. 2014: 640,00 EUR. 
 
849Circ. nr. Ci.RH.242/614.625 (AAFisc nr. 12/2012), 13 maart 2012, besproken in C. BUYSSE, “ Voor welke bezoldigingen ‘na ontslag’ geldt de 

vrijstelling?” , Fiscoloog 2012, afl. 1291, 5. 
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 Een bruggepensioneerde krijgt een vergoeding uit een verzekeringspolis onderschreven door zijn 
vroegere werkgever. In het jaar vóór het ongeval had hij een bezoldiging bovenop zijn brugpensi-
oen van meer dan 42 500,00 EUR. In het jaar van het ongeval bedraagt het belastbaar inkomen 
(naast het brugpensioen) nog 20 000,00 EUR. Bijgevolg is er een inkomstenverlies en wordt het 
door de verzekering uitgekeerde kapitaal een belastbare vergoeding850

 In de gevallen die niet zijn bedoeld in lid 2, worden de in lid 1 vermelde pensioenen, renten en als 
zodanig geldende toelagen, behoudens tegenbewijs, geacht geen herstel van een bestendige der-
ving van winst, bezoldigingen of baten uit te maken ten belope van het deel dat overeenstemt met 
de totale vergoeding vermenigvuldigd met een breuk met als teller 20 % en met als noemer de in-
validiteitsgraad uitgedrukt in procent; 

. 

b. indien en in zoverre zij zijn gevormd volgens de techniek van de aan de levensverzekering eigen 
individuele kapitalisatie en door bijdragen gestort vóór 1 januari 1950; 

c. indien ze voortkomen uit een {xe "Individueel levensverzekeringscontract"}individueel levensver-
zekeringscontract dat is afgesloten ten gunste van de belastingplichtige of de persoon van wie hij 
de rechtverkrijgende is, en: 
– geen vrijstelling is toegepast overeenkomstig bepalingen die vóór het aanslagjaar 1993 van 

toepassing waren, de in artikel 104, 9° WIB92 vermelde aftrek voor enige woning niet is toe-
gepast en de in artikel 1451, 2° WIB92 vermelde vermindering niet is verleend851

– de vrijstelling krachtens artikel 15 van de wet van 13 juli 1959 is geweigerd of er afstand is van 
gedaan; 

; 

– ze niet geheel of gedeeltelijk zijn gevormd door middel van werkgeversbijdragen noch van bij-
dragen die in aanmerking konden komen voor de toepassing van artikel 1451, 1° WIB92 noch 
van bijdragen die, overeenkomstig artikel 52, 7°bis WIB92 in aanmerking konden komen als 
beroepskosten; 

 Er is sprake van een individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomst indien de bijdragen 
in het definitief en uitsluitend voordeel van de werknemer zijn op het ogenblik dat ze worden 
gestort. Dat is het geval indien ze op definitieve wijze in het patrimonium van de werknemer 
zijn overgegaan. In de beoordeling moet rekening worden gehouden met het feit of de werk-
nemer tijdens de opbouw van het pensioen, op eender welk moment, wel of niet vrij kon be-
schikken over de pensioenreserves852

d. {xe "Pensioensparen"}indien zij voortkomen uit een spaarrekening of uit een spaarverzekerings-
contract waarvoor geen vermindering werd verleend ingevolge artikel 1451, 5° WIB92; 

; 

e. indien en in zoverre zij het voorwerp zijn geweest van een taks op het {xe "Tax op langetermijn-
sparen"}langetermijnsparen als bepaald in titel XIII WDRT of in artikel 119 van de wet van 
28 december 1992. 

art. 40 WIB92 

{xe "Deelname in de winst"}Deelnemingen in de winst van levensverzekeringscontracten, aanvullende 
pensioentoezeggingen of van aanvullende pensioenovereenkomsten zijn vrijgesteld op voorwaarde dat 
zij gelijktijdig met de uit die contracten, toezeggingen of overeenkomsten, voortvloeiende pensioenen, 
aanvullende pensioenen, renten, kapitalen of afkoopvoorwaarden worden vereffend (art. 40 WIB92). 

                                                           
850Brussel 7 januari 2009, TFR 2009, afl. 364, nr. 2009/N37. 
 
851Rb. Brussel 14 augustus 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 15, 479, noot M. DERYCKE. In deze context kan ook verwezen worden naar het arrest 

van het Hof van Justitie van 3 oktober 2002 in verband met de fiscale aftrekbaarheid van grensoverschrijdende pensioenpremies 
(HvJ 3 oktober 2002, zaak. C-136/00, Danner, AFT 2003, afl. 2, 102, FJF, No. 2003/244, RW 2002-03, 1621, noot G. GIESELINCIK, Y. 
STEVENS en B. VAN BUGGENHOUT. 

 
852Cass. 11 april 2002, TFR 2002, afl. 227, 801, nr. 02/64, noot K. VAN DUYSE. 
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Onder deelnemingen in de winst worden de deelnemingen verstaan die principieel de jaarlijkse winst-
deelnametaks van 9,25 % hebben ondergaan (art. 183bis WDRT – zelfs als die krachtens arti-
kel 183quinquies WDRT vrijgesteld zijn van de taks). 
Ook de winstdeelnamen toegekend in het kader van het wettelijk aanvullend pensioen voor zelfstandi-
gen zijn vrijgesteld853

§ 3. {XE "MEERWAARDE (PB)"}MEERWAARDEN EN {XE "MINDERWAARDE (PB)"}MINDERWAARDEN 

. 

1. Algemeen 

1171 
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– VAN CROMBRUGGE, S., “De fiscale behandeling van meerwaarden op niet-geboekte activa”, AFT 1996, 

103-107. 

                                                           
853Circ. nr. Ci.RH.243/336.541, 25 mei 1984, Bull.Bel., afl. 630, 1662. 
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– BERTIN, O., “Le régime fiscal des plus-values à l’impôt des personnes physiques: développements ré-
cents”, C.N.F. 1998, afl. 9, 3-13. 

– VERHOEYE, J., “Stopzettingsmeerwaarden en afschrijving van goodwill. Een overzicht van recente recht-
spraak”, AFT 1998, 28-35. 

– VANDER LINDEN, M., “Le goodwill: aspects comptables”, C&FP 1998, afl. 8, 5-13. 
– PEETERS, C., “Gespreide belasting conform artikel 47 WIB92 bij vervreemding of vestiging van zakelijke 

rechten”, AFT 2009, afl. 2, 15-24. 
– PHILIPPE, D.-E. en CASAER, E., “Cassatie maakt gespreide belasting bij overdracht goodwill 

moeilijker”, Fisc.Act. 2013, afl. 18, 2-5. 
Voor meerwaarden die vóór 1 januari 1990 zijn vastgesteld, uitgedrukt of verwezenlijkt, zie Handboek voor Fiscaal Recht 
1989. 

1173 
art. 24, 27 en 28 WIB92 
In de zin van het burgerlijk recht zijn de meerwaarden geen inkomsten. Het feit dat ze belastbaar zijn, 
vormt dus een uitzondering. Deze belastbaarheid geldt enkel voor ondernemingen met winst (art. 24 
WIB92), de vrije beroepen, enz., met baten (art. 27 WIB92) en m.b.t. de resultaten betreffende een 
vorige zelfstandige beroepswerkzaamheid (art. 28 WIB92). De desbetreffende activa en passiva moe-
ten voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. 
De meerwaarden die verwezenlijkt worden door werknemers, bedrijfsleiders en gepensioneerden 
vormen geen beroepsinkomsten854

art. 24 en 43 WIB92 

. 

Artikel 24 WIB92 vermeldt als belastbaar de meerwaarden die voortkomen uit enige waardevermeer-
dering van activa of waardevermindering van passiva, hetzij verwezenlijkt, hetzij uitgedrukt in de 
boekhouding of jaarrekening. Ook meerwaarden gerealiseerd op actiefbestanddelen die niet geboekt 
staan, vormen een belastbaar inkomen.  

De verwezenlijkte meerwaarde is gelijk aan het positieve verschil tussen eensdeels de ontvangen ver-
goeding of de verkoopwaarde bij de vervreemding van het goed verminderd met de kosten van ver-
vreemding en anderdeels de aanschaffings- of beleggingswaarde ervan, verminderd met de voorheen 
aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen (art. 43 WIB92)855. Afschrijvingen in het jaar 
van de verwezenlijking van de meerwaarde worden in principe niet aanvaard bij het bepalen van de 
meerwaarde856

Onder meerwaarden verstaat men niet alleen de waardevermeerdering van activa maar eveneens de 
waardevermindering van passiva. De vermindering van een schuld als gevolg van een gerechtelijke 
beslissing of een overeenkomst met de schuldeiser vormt een belastbare verrijking in hoofde van de 
onderneming

.  

857

a. Meerwaarde m.b.t. beroepswerkzaamheid 

.  

1174 
art. 41 WIB92 

                                                           
854Over de belastbaarheid van meerwaarden gerealiseerd door loontrekkenden (meer bepaald op een voertuig) zie F. PIRET, “ Quid des plus ou 

moins-values réalisées par des salariés en frais réels” , LFB 2009, afl. 83, 3. 
 
855Art. 43 WIB92 werd ingevoerd door de wet van 22 juni 2005 en is van toepassing vanaf aanslagjaar 2007. Deze wetswijziging loste de 

discussie op over de vraag of het brutobedrag, dan wel het nettobedrag van de meerwaarde moest vrijgesteld worden. Voor recht-
spraak hierover, zie: Handboek voor Fiscaal Recht 2008. 

 
856Bepaalde rechtspraak aanvaardt afschrijvingen in het jaar van verwezenlijking (pro rata temporis): Antwerpen 14 oktober 1997, Fiskoloog, afl. 

638, 9 en Gent 24 februari 1999, Fiskoloog, afl. 700, 9. 
 
857Antwerpen 13 mei 2003, Fiscoloog 2003, afl. 898, 9. 
 



 166  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

Alleen de meerwaarden die betrekking hebben op activa die voor het uitoefenen van de beroepswerk-
zaamheid worden gebruikt, zijn als beroepsinkomsten belastbaar.  

Artikel 41 WIB92 bevat de volgende definitie van het begrip ‘bedrijfsactiva’: 
– de vaste activa die in het kader van die werkzaamheid zijn aangeschaft of vervaardigd en als acti-

vabestanddeel zijn geboekt; 
– de vaste activa of gedeelten ervan waarvoor fiscaal afschrijvingen of waardeverminderingen zijn 

aangenomen{xe "A quo"}858. Het volstaat niet dat er ooit in het verleden afschrijvingen of waarde-
verminderingen hebben plaatsgevonden opdat het desbetreffend actief behoort tot het bedrijfsver-
mogen, er kan wel degelijk sprake zijn van desaffectatie859. Afschrijvingen met betrekking tot ver-
bouwingswerken die een wijziging aanbrengen aan het onroerend goed en er onlosmakelijk mee 
verbonden worden, worden gelijkgesteld met afschrijvingen van het gebouw zelf860

– de immateriële activa die tijdens de beroepswerkzaamheid tot stand zijn gekomen, ongeacht of zij 
als activabestanddeel zijn geboekt. 

; 

Deze opsomming is limitatief: materialen die in het kader van een beroepswerkzaamheid werden aange-
kocht maar onmiddellijk in kosten worden geboekt (en bijgevolg niet als activa werden geboekt) komen 
niet in aanmerking voor bijzondere belastingsregimes op meerwaarden861. Bedrijfsgebouwen maken ook 
geen deel uit van de bedrijfsactiva als zij toebehoren aan een handelaar die een vereenvoudigde boekhou-
ding voert en die geen enkele afschrijving met betrekking tot die gebouwen in aftrek heeft genomen862

Een gebouwd onroerend goed dat tot het gemeenschappelijk vermogen behoort van beide echtgenoten 
en voor 50 % beroepsmatig wordt gebruikt door één van de echtgenoten, mag worden afgeschreven 
rekening houdend met 50 % van de waarde van het gebouw en de meerwaarde die wordt verwezen-
lijkt bij verkoop is voor 50 % belastbaar

. 

863. Indien één van de echtgenoten het gezamenlijk verworven 
onroerend goed (elk voor de helft) voor 100 % voor een zelfstandige zaak gebruikt, is de meerwaarde 
voor 100 % belastbaar in hoofde van de echtgenoot die het goed voor beroepsdoeleinden gebruikte en 
die de meerwaarde tot stand heeft gebracht864

art. 361 WIB92 

. Het huwelijksvermogensrecht werkt dus volgens be-
paalde rechtspraak niet door in het fiscaal recht.  

Wanneer over een belastbaar tijdperk onderwaarderingen van activa of overwaarderingen van passiva 
worden vastgesteld, dan worden deze toegevoegd aan de winst van het desbetreffende belastbaar tijd-
perk waarin de onderwaardering of overwaardering aan het licht kwam, zelfs indien ze betrekking 
hebben op vorige belastbare tijdperken. Hierop bestaat één uitzondering voor de belastingplichtige die 

                                                           
858Luik 14 december 2001, TFR 2002, afl. 223, 566, noot D. JAECQUES; bevestigd door Cass. 3 oktober 2003, FJF, No. 2003/283, 1009, RW 

2006-2007, afl. 43, 1777 (afschrijvingen van onderhoudswerken die onlosmakelijk in het gebouw zijn geïncorporeerd, mogen worden 
gelijkgesteld met de afschrijving van het gebouw zelf). Het hof van beroep te Bergen oordeelde dan weer dat de aftrek van onder-
houds- en herstellingswerken niet kan worden gelijkgesteld met het afschrijven van het onroerend goed zelf: Bergen 3 december 
2004, Fisc.Koer. 2005, 330. Zie ook N. ENGELMANN, “ Belastbaarheid stopzettingsmeerwaarden uit forfaitair belaste activiteiten” , 
noot bij Cass. 19 oktober 2012 (vonnis a quo Antwerpen 11 januari 2011), TFR 2013, afl. 442, 432-435. 

 
859Rb. Luik 29 september 2010, FJF, No. 2011/42. 
 
860Com.IB 1992, nr. 41/7; Y. ZHENG, “ Des amortissements comptables sur des travaux de réparation et d’entretien effectués à un immeuble, 

peuvent-ils être assimilés à des amortissements sur l’immeuble lui-même pour l’application de l’article 41 du CIR92?” , Act.fisc. 
2012, afl. 26, 1-4. 

 
861Rb. Gent 11 maart 2009, FJF, No. 2010/38. 
 
862Bergen 18 november 2004, Fiscoloog 2005, afl. 965, 9. 
 
863Zie inzake de meerwaarde gerealiseerd op een activum dat slechts voor de helft beroepsmatig wordt gebruikt en tot de huwelijksgemeen-

schap behoort: Vr. nr. 907 VAN HOOREBEKE 23 mei 1997, Bull.Bel., afl. 777, 2875, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 90, 12365. 
 
864Gent 6 januari 2009, Fiscoloog, afl. 1161, 12 en FJF, No. 2010/037. 
 



nr.   167 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

kan aantonen dat de foutieve waardering reeds vroeger bestond en dat er rekening mee werd gehouden 
om het fiscaal resultaat van vorige belastbare tijdperken te bepalen (art. 361 WIB92).  

b. Gerealiseerde meerwaarden 

1174,50 
art. 24 lid 1 WIB92 

Opdat de meerwaarden belastbaar zouden zijn, volstaat het niet dat zij in feite bestaan: zij moeten 
gerealiseerd zijn door verkoop, inbreng in vennootschap, ruiling, of inbetalinggeving, dan wel zijn 
uitgedrukt. De liberaliteiten zijn geen verwezenlijking van een meerwaarde865. {xe "Niet-gerealiseerde 
en niet-uitgedrukte meerwaarden"}Niet-gerealiseerde en niet-uitgedrukte {xe "Latente meerwaar-
den"}meerwaarden zijn niet belastbaar, tenzij het latente meerwaarden betreft op financiële vaste 
activa en andere effecten in portefeuille en dit in de mate dat die meerwaarden waardeverminderingen 
compenseren die voorheen fiscaal werden aanvaard (art. 24 lid 1, 2° en 3° WIB92)866

De meerwaarde verwezenlijkt bij de verkoop van een onroerend goed is belastbaar op het tijdstip 
waarin de onderhandse akte wordt getekend en dus niet bij het verlijden van de notariële akte

.  

867. Als 
in de onderhandse overeenkomst echter wordt bepaald dat de eigendomsoverdracht plaats heeft op het 
ogenblik dat de authentieke akte wordt getekend, dan is volgens de rechtbank van eerste aanleg van 
Brussel de meerwaarde pas op dit laatste ogenblik gerealiseerd868. Het hof van beroep van Brussel is 
evenwel de mening toegedaan dat zelfs in geval van een uitgestelde eigendomsoverdracht, het wel 
degelijk de datum van het compromis is die bepalend is voor het ogenblik waarop de meerwaarde 
belastbaar wordt869

De belastbaarheid van een behaalde stopzettingsmeerwaarde ontstaat in beginsel op de datum waarop 
de schuldvordering is ontstaan en een zeker karakter heeft verworven, zelfs indien de prijs slechts bij 
over verschillende jaren verdeelde stortingen betaalbaar is. De belastbaarheid van een zekere schuld-
vordering is bijgevolg niet afhankelijk van een eventuele wanbetaling in een van de volgende jaren

. 

870

art. 42 WIB92 

. 

In overeenstemming met artikel 42 WIB92 worden bestanddelen die het onderwerp zijn van een akte 
van vervreemding onder {xe "Ontbindende voorwaarde (PB)"}ontbindende voorwaarde, pas geacht 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid te zijn gebruikt vanaf de datum waarop aan die 
voorwaarde is voldaan en dit in afwijking van artikel 1183 BW. Dit betekent concreet dat wanneer een 
belastingplichtige zijn beroepsmatig onroerend goed verkoopt, de verkoop geacht wordt onmiddellijk 
doorgang te vinden. Wanneer vervolgens de ontbindende voorwaarde zich voordoet wordt de over-
dracht naar de belastingplichtige beschouwd als nieuwe transactie, nl. de verwerving van het onroe-
rend goed. De eerste overdracht wordt niet teniet gedaan. Als de belastingplichtige het onroerend goed 
opnieuw overdraagt, zal de meerwaarde berekend worden vanaf de laatste verwerving, namelijk de 
datum waarop de ontbindende voorwaarde zich voordeed. 

                                                           
865Gent 23 december 1983, FJF, No. 84/103. 
 
866Brussel 30 oktober 1997, Fiskoloog, afl. 639, 9; Rb. Leuven 1 oktober 2002, FJF, No. 2003/248. 
 
867Antwerpen 2 december 1997, FJF, No. 98/98 en Fisc.Act. 1998, afl. 3, 5. 
 
868Rb. Brussel 28 april 2006, RGCF 2007, afl. 3, 199, TFR 2007, afl. 316, 143 en Rb. Brussel 29 mei 2008, Acc. & Fisc. 2009, afl. 27. 
 
869Brussel 14 januari 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 11, 13 (vonnis a quo: Rb. Brussel 18 april 2006). 
 
870Antwerpen 18 juni 1985, FJF, No. 86/73. 
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Volgens de administratieve commentaar verkrijgt een vordering uit hoofde van een contract met op-
schortende voorwaarde slechts een zeker en vaststaand karakter op het tijdstip waarop aan de op-
schortende voorwaarde is voldaan871. 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 fisca-
le zaken zonder invloed872. Op fiscaal gebied moet steeds uitsluitend rekening worden gehouden met 
de datum waarop die voorwaarde is vervuld873

De CBN heeft in maart 1995

. 
874

Het Hof van Cassatie bevestigt de primauteit van het boekhoudrecht op het fiscaal recht

 een advies gepubliceerd over de “Boekhoudkundige verwerking van 
verrichtingen afgesloten onder opschortende voorwaarde”. De CBN oordeelde dat, als bij het opma-
ken van de jaarrekening door de raad van bestuur de opschortende voorwaarde, die bedongen was in 
een tijdens het boekjaar afgesloten overeenkomst, vervuld is, de opbrengst (of kost) die er uit voort-
vloeit aangerekend moet worden aan het boekjaar tijdens hetwelk de verrichting afgesloten is, ook al 
is de voorwaarde in vervulling gegaan na afsluitingsdatum van het boekjaar. 

875

De dienst voorafgaande beslissingen besliste dat de vervulling van twee opschortende voorwaarden 
retroactief effect had

. Het Hof 
verwijst in hetzelfde arrest ook naar artikel 19, lid 4 KB van 8 oktober 1976 met betrekking tot de 
jaarrekening van de onderneming. Dit artikel bepaalt, net zoals thans artikel 33, lid 2 KB/W.Venn., 
dat rekening moet worden gehouden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het 
boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten en opbrengsten worden 
betaald of geïnd, behalve indien de effectieve inning van deze opbrengst onzeker is. 

876

– bij het opmaken van de jaarrekening, door het vervullen van de opschortende voorwaarden, het 
onzekere karakter van de verrichting was opgeheven; 

. Bepalend was dat: 

– de terugwerkende kracht van de verrichting uitermate beperkt was; 
– het uitdrukken van de meerwaarden op fiscaal vlak in het betrokken jaar niet leidde tot een afname 

van de in principe belastbare materie. 

Het tijdstip van belastbaarheid van de meerwaarde wordt vastgesteld op het moment dat er een over-
eenkomst is over de prijs en de hoeveelheid, zelfs indien die overeenkomst in een opschortende tijds-
bepaling{xe "Opschortende voorwaarde"} voorziet877

Bij een optie vindt de belastbaarheid van de meerwaarde plaats op het ogenblik van het lichten van de 
optie, omdat de vordering dan een vast en zeker karakter verworven heeft

. 

878

                                                           
871J. CREUS, “ Voorwaardelijke verbintenissen en retroactiviteit in een fiscaal daglicht” , in Fiscaal Praktijkboek 2001-2002 – Directe Belastingen, 

Diegem, Ced.Samsom, 2001, 299-325. 

. 

 
872Com.IB 1992, nr. 24/7. 
 
873Com.IB 1992, nr. 42/6. Zie ook A. ANSEEUW, “ Bepaalt de algemene vergadering het tijdstip van belastbaarheid van de stopzettingsmeer-

waarde verwezenlijkt naar aanleiding van een quasi-inbreng?”  (noot onder Gent 4 oktober 2011), TFR 2012, afl. 421, 450-455. 
 
874Bull.CBN, nr. 148/6. 
 
875Cass. 20 februari 1997, Act.fisc. afl. 13, 1, AFT 1997, 302, Fisc.Koer. 1997, 264, noot R. VAN DEN EECKHAUT, Fisc.Act. 1997, afl. 10, 1, 

FJF, No. 1997/244, 526, JDF 1997, 38, RCJB 2000, 525, noot D. GARABEDIAN, TBH 1998, 226, noot, TRV 1997, 149, noot. 
 
876Voorafg.Besliss. nr. 800.280, 7 oktober 2008, besproken in S. VANCROMBRUGGE, “ Ruling over rechtshandeling onder opschortende 

voorwaarde” , Fiscoloog 2009, afl. 1144, 7-8. 
 
877Luik 28 maart 1997, FJF, No. 97/194. 
 
878Gent 15 mei 1997, FJF, No. 97/160. 
 



nr.   169 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

2. Specifieke {xe "Meerwaarde (PB)"}meerwaarden 

1174,70 

Sommige meerwaarden zijn hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk vrijgesteld. Andere zijn onderworpen aan 
een stelsel van uitgestelde of gespreide belastingheffing. 

a. {xe "Niet-verwezenlijkte meerwaarden"}Niet-verwezenlijkte uitgedrukte meerwaarden 

1175 
art. 44 § 1 1° WIB92 
Volledig vrijgesteld zijn de uitgedrukte maar niet-verwezenlijkte meerwaarden, met uitsluiting van 
meerwaarden op voorraden en bestellingen in uitvoering (art. 44 § 1 1° WIB92). 

art. 44 § 3 WIB92 
Voormelde vrijstelling is niet van toepassing op de uitgedrukte maar niet verwezenlijkte meerwaarden 
die zijn vastgesteld ter gelegenheid van de omzetting, voor dezelfde belastingplichtige, van deelne-
mingsrechten in een afdeling van een beleggingsvennootschap, in deelnemingsrechten in een andere 
afdeling van dezelfde beleggingsvennootschap (art. 44 § 3 WIB92). 

Er is geen verwezenlijkte meerwaarde wanneer een onderneming, nadat zij de blote eigendom van een 
goed heeft gekocht, zelf korte tijd nadien eigenares van de volle eigendom wordt door het overlijden 
van de vruchtgebruiker879

b. {xe "Monetaire meerwaarde"}Monetaire meerwaarden 

. 

1176 
art. 44 § 1 2° WIB92 
Monetaire meerwaarden die verwezenlijkt zijn op immateriële, materiële en financiële vaste activa 
(zoals omschreven in de wetgeving betreffende de boekhouding en de jaarrekening) en andere porte-
feuillewaarden zijn in principe belastbaar. 

art. 44 § 1 2° WIB92 
Die meerwaarden zijn slechts vrijgesteld in zover de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde bij 
de vervreemding van het goed niet hoger is dan de gerevaloriseerde waarde van de vervreemde activa 
verminderd met de vroeger aangenomen afschrijvingen en waardeverminderingen (art. 44 § 1 2° 
WIB92). 

c. Meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen{xe "Onroerende goederen – Meer-
waarde"} 

1177 
art. 44 § 2 WIB92 
De meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen van landbouw- of tuinbouwondernemingen 
zijn vrijgesteld (art. 44 § 2 WIB92). Maar die vrijstelling belet de toepassing van de belasting als 
divers inkomen niet (zie randnr. 1313; voor meerwaarden op gebouwde onroerende goederen, zie 

                                                           
879Vr. nr. 25 POSWICK, Vr. & Antw. Kamer 1978-1979, 233, zie eveneens Circ. nr. Ci.D.19/416.334, 13e afl. 26 maart 1991, err. 29 mei 1991, 

Bull.Bel., afl. 705, 1136. 
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randnr. 1320). Andere meerwaarden op ongebouwde onroerende goederen worden belast volgens het 
gewone regime.  

d. Meerwaarden op {xe "Bedrijfsvoertuig (meerwaarde)"}bedrijfsvoertuigen 

1178 
art. 44bis WIB92 
Voor de toepassing van artikel 44bis WIB92 wordt onder ‘bedrijfsvoertuig’ verstaan: 
– voertuigen aangewend voor bezoldigd personenvervoer (autobus, autocar, taxi, verhuring met 

bestuurder, enz.); 
– voertuigen aangewend voor goederenvervoer (trekkers en vrachtwagens, en aanhangwagens en 

opleggers met een maximum toegelaten massa van minstens 4 ton). 

Artikel 44bis WIB92 voorziet in een vrijstelling van de meerwaarden die verwezenlijkt worden op 
bedrijfsvoertuigen die sinds meer dan 3 jaar vóór de vervreemding de aard van vaste activa hebben880, 
indien de verkoopwaarde of de schadevergoeding tijdig wordt herbelegd in een milieuvriendelijk 
ander bedrijfsvoertuig dat in België wordt gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid881,882. Een bedrijfsvoertuig wordt geacht milieuvriendelijk te zijn bv. wanneer het aan bepaalde 
emissienormen voldoet of uitgerust is met een luchtvering, een dodehoekspiegel, met een elektroni-
sche versnellingsbak of met lak op waterbasis. Elke norm die wettelijk verplicht wordt, wordt met 
ingang van die datum geschrapt als stimulans (bv. dodehoekspiegel op nieuwe vrachtwagens)883. Deze 
voorwaardelijke vrijstelling werd ingevoerd door de wet van 14 januari 2003 en het KB van 3 april 
2003. Ze geldt retroactief voor meerwaarden die verwezenlijkt zijn vanaf 1 januari 2000884

art. 185ter WIB92 

. 

De meerwaarden op gewone personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen (en hiermee 
gelijkgestelde lichte vrachtauto’s) waarvan de uitgaven m.b.t. het gebruik slechts voor 75 % als be-
roepskosten worden aangemerkt, worden eveneens slechts voor 75 % in aanmerking genomen. In de 
vennootschapsbelasting is de aftrek van beroepskosten van wagens gekoppeld aan de {xe "CO2-
uitstoot"}CO2-uitstoot van het betrokken voertuig. In dat geval wordt het deel van de meerwaarde dat 
belast kan worden, bepaald door het deel “dat de som van de vóór de verkoop fiscaal aangenomen 
afschrijvingen vertegenwoordigt in de som van de geboekte afschrijvingen voor de overeenstemmen-
de belastbare tijdperken” (art. 185ter lid 1 WIB92)885

                                                           
880Rb. Antwerpen 15 juni 2009, Acc. & Fisc. 2009, afl. 38 (de voorwaarde dat de bedrijfsvoertuigen meer dan 3 jaar de aard van vaste activa 

moeten hebben is persoonsgebonden: wanneer de goederen slechts een week na de verwerving weer werden verkocht, kan de 
verkoper geen aanspraak maken op de vrijstelling). 

. 

 
881Circ. nr. Ci.RH.242/569.066 (AOIF nr. 27/2006), 18 juli 2006; X, “ Vrijstelling meerwaarden op bedrijfsvoertuigen goedgekeurd”  Fisc.Act. 

2002, afl. 40, 2; X, “ Stimulatie voor aankoop “ schone”  taxi’s, bussen en vrachtwagens” , Fiscoloog 2002, afl. 861, 6. 
 
882Over de mogelijkheid om ook te herbeleggen via een leasing: aanvankelijk neen (Circ. nr. Ci.RH.242/569.066 (AOIF 31/2005), 23 augustus 

2005), vervolgens ja (de circulaire werd weer ingetrokken – zie Fisc.Act. 2005, afl. 39, 10) maar naar het oordeel van de rechtbank van 
eerste aanleg van Antwerpen kan leasing niet (Rb. Antwerpen 11 maart 2009, Fiscoloog, afl. 1108, 11). Het arrest van het hof van be-
roep te Antwerpen geeft verdere verduidelijking: een wederbelegging is niet mogelijk via een ‘operationele lease’, maar kan wel gerea-
liseerd worden door middel van een ‘financiële lease’. Het hof van beroep is van oordeel dat ook Circ. nr. Ci.RH.242/569.066 (AOIF nr. 
27/2006) van 18 juli 2006 in die zin moet begrepen worden (Antwerpen 23 november 2010, Fisc.Koer. 2011, 169). 

 
883X, “ Meerwaarden op vrachtwagens – ook voor dodehoekspiegel of luchtvering vrijstelling” , Fisc.Act. 2003, afl. 13, 1. 
 
884Circ. nr. Ci.RH.242/558.904 (AOIF 28/2004), 5 juli 2004 (bespreekt enkele praktische oplossingen voor de problemen die de retroactiviteit 

met zich meebrengt); Rb. Leuven 12 februari 2010, FJF, No. 2011/107 (de rechtbank oordeelt dat het ongrondwettig is om de nale-
ving van artikel 190, lid 2 WIB92 retroactief in te voeren en besluit om artikel 2 KB 3 april 2003 daarom buiten toepassing te laten).  

 
885Fiscoloog 2007, afl. 1067, 10. 
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e. Meerwaarden op binnenschepen 

1178,50 
art. 44ter WIB92 

In een gelijkaardige vrijstelling is sinds aanslagjaar 2008 voorzien voor de meerwaarden gerealiseerd 
op {xe "Binnenvaart"}binnenschepen (art. 44ter WIB92). Die vrijstelling werd ingevoerd door de wet 
van 25 april 2007. Artikel 50 van de wet van 6 mei 2009886 wijzigde de herbeleggingsvoorwaarden 
voor binnenschepen met een maximum tonnenmaat van 1 500 ton887

f. {xe "Gedwongen meerwaarden"}Gedwongen meerwaarden – uitgestelde en gespreide 
belasting 

. 

1179 
art. 47 § 1 1° WIB92 

Het gebeurt dat een onderneming tegen of buiten haar wil meerwaarden verwezenlijkt. Zo wordt bv. 
een meerwaarde gerealiseerd buiten de wil van de onderneming wanneer een onroerend goed door 
brand wordt vernield en de vergoeding uitgekeerd door de verzekeringsmaatschappij boven de boek-
houdkundige waarde ligt. Een schadevergoeding die een onderneming ontvangt ingevolge verkoop 
van het door haar gehuurde goed is een gedwongen meerwaarde omdat de verkoop onvoorzienbaar 
was888

Er moet evenwel worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

. Dergelijke meerwaarde kan worden onderworpen aan een stelsel van uitgestelde of gespreide 
belastingheffing wanneer de voorwaarden van artikel 47 WIB92 vervuld zijn.  

– Het moet meerwaarden betreffen die verwezenlijkt zijn naar aanleiding van een schadegeval, een 
{xe "Onteigening (meerwaarden)"}onteigening, een opeising in eigendom of een andere gelijkaar-
dige gebeurtenis889,890. Het gedwongen karakter van een meerwaarde moet positief door de belas-
tingplichtige bewezen worden891. Het moet gaan om een patrimoniumverlies. Zo komt de vergoe-
ding die men verkrijgt voor het verlies geleden ingevolge de eenzijdige verbreking van een contract 
door een cliënt niet voor dit stelsel in aanmerking, vermits deze vergoeding een verlies aan inkom-
sten dekt892. Enkel de meerwaarden begrepen in de schadevergoedingen komen in aanmerking; 
met uitsluiting van de andere bestanddelen van de schadevergoedingen, bv. vergoeding voor ver-
huiskosten893

– Enkel de meerwaarden op immateriële en materiële vaste activa komen voor dit stelsel in aanmer-
king.  

. 

                                                           
886BS 19 mei 2009. 
 
887Fisc.Koer. 2010, afl.1-2-3, 79. 
 
888Brussel 20 september 1996, FJF, No. 97/44. 
 
889Cass. 9 juni 1976, JT 1977, 43 en Gent 10 december 1982, AFT 1983, 53; Luik 9 mei 2003, FJF, No. 2004/71, 224. I.v.m. vennootschap in 

vereffening, zie: Vr. nr. 825 EERDEKENS 6 november 2001, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 142, 17973, Bull.Bel., afl. 837, 1463. 
 
890Antwerpen 6 mei 2008, TFR 2009, afl. 353, 20 (een vennootschap verwerft 2 gebouwen tegen lijfrente. Het saldo van de lijfrentevoorziening 

wordt bij het overlijden van de verkoper teruggenomen en geboekt als een ‘andere bedrijfsopbrengst’ Deze opbrengst is niet te be-
schouwen als een meerwaarde op de gebouwen en komt niet in aanmerking voor de gespreide taxatie). 

 
891Gent 18 december 2001, Fisc.Act. 2002, afl. 5, 7, Fiscoloog 2002, afl. 832, 10. 
 
892Vr. nr. 150 HATRY 6 december 1996, Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, nr. 1-36, 1741, Bull.Bel., afl. 772, 1313. Zie evenwel Brussel 

20 september 1996, Fisc.Koer. 1996, 529 en FJF, No. 97/44 (over de vervroegde opzegging van een huurovereenkomst). 
 
893Luik 14 oktober 1981, FJF, No. 82/3, 8; Bergen 11 april 1985, Bull.Bel., afl. 647, 328. 
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– Een bedrag gelijk aan de verkregen schadevergoeding moet herbelegd worden in afschrijfbare 
immateriële of materiële vaste activa die in de Europese Economische Ruimte894 voor het uitoefe-
nen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt. Het is niet vereist dat de activa ‘nieuw’ zijn. 
De meerderheid van de rechtspraak stelt dat blote eigendom niet in aanmerking komt voor af-
schrijvingen zodat de verwerving van een goed in blote eigendom niet dienstig is als herbeleg-
ging895. Een onroerend goed verkregen ingevolge niet-belastingvrije inbreng komt voor herbeleg-
ging in aanmerking896. Ook activa die werden verkregen in het kader van een belastingvrije fusie 
kwalificeren als een geldige wederbelegging897. Wanneer wordt geherinvesteerd in een onroerend 
goed, mag – om na te gaan of in voldoende mate werd wederbelegd – geen rekening worden ge-
houden met de prijs van de grond en de desbetreffende aankoopkosten898. Wanneer het wederbe-
leggingsactief een personenwagen is, waarvan de afschrijvingen slechts voor 75 % fiscaal in aftrek 
mogen worden genomen, komt slechts 75 % van de aanschaffingswaarde van de wagen in aan-
merking als herinvestering899

– De {xe "Herbelegging"}herbelegging moet gebeuren uiterlijk bij het stopzetten van de beroeps-
werkzaamheid en binnen een termijn van drie jaar na het verstrijken van het belastbaar tijdperk 
waarin de schadeloosstelling is ontvangen. Bij gebrek aan herbelegging op de wijze en binnen de 
termijnen, zoals hiervoor gesteld, wordt de verwezenlijkte meerwaarde of het gedeelte ervan dat 
nog niet is belast, aangemerkt als een inkomen van het belastbaar tijdperk waarin de herbeleg-
gingstermijn verstreken is

. 

900

                                                           
894De Europese Commissie heeft België op 6 april 2011 formeel verzocht  om de voorwaarde gesteld in art. 47 § 2 WIB92, met name dat een 

herbelegging betrekking moet hebben op activa gebruikt in België, EU-conform te maken. Dit heeft de Belgische wetgever naar de 
toekomst toe gedaan: voortaan kan het stelsel van de gespreide belasting eveneens worden toegepast wanneer de activa in de EER 
worden gebruikt voor de beroepswerkzaamheid. De wetswijziging is van toepassing op de meerwaarden gerealiseerd vanaf het be-
lastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2012 (wet 7 november 2011 houdende diverse en fiscale bepalingen, BS 10 november 
2011). Met betrekking tot meerwaarden gerealiseerd vóór 2012 blijft de oude regeling van toepassing, die dus, volgens de Europese 
Commissie, in strijd is met de vrijheid van vestiging en kapitaalverkeer.  

. 

 
895Brussel 25 mei 2001, TFR 2001, 906; Rb. Brussel 27 september 2002, Fiscoloog 2003, afl. 888, 9. Contra: Antwerpen 9 oktober 1995, 

Fiscoloog, afl. 541, 9. 
 
896Vr. nr. 599 VERGOTE 17 juni 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 9 augustus 1993, 6705, Bull.Bel., afl. 733, 3523. 
 
897Rb. Gent 25 oktober 2011, Fisc.Act. 2012, afl. 3, 1-5. 
 
898Rb. Gent 1 maart 2011, FJF, No. 2012/109. 
 
899S. VAN CROMBRUGGE, “ Gespreide meerwaardetaxatie mits herbelegging in auto”  (noot onder Rb. Brugge 15 oktober 2012), Fiscoloog 

2013, afl. 1328, 12. 
 
900Rb. Gent 7 mei 2009, Fiscoloog, afl. 1182, 9. 
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– Eenmaal de herbelegging gekozen is kan men deze niet meer ongedaan maken. De administratie is 
van mening dat de belastingplichtige zijn herbeleggingsverplichting niet nakomt indien hij zijn ge-
kozen herbelegging weer overdraagt en vervolgens de volledige som wederbelegt in een ander ac-
tivum, zelfs wanneer de herbeleggingstermijn nog niet verstreken is. Deze zienswijze wordt door 
de rechtspraak bevestigd901

– De belastingplichtige moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen, voor het aanslagjaar van 
de verwezenlijking van de meerwaarde en de erop volgende aanslagjaren tot wanneer de verwe-
zenlijkte meerwaarde volledig belast is, een opgave voegen waarvan het model door de minister 
van Financiën of zijn afgevaardigde wordt vastgesteld ({xe "Formulier 276K"}formulier 276K)

. 

902

De meerwaarde wordt dan aangemerkt als winst of baten van het belastbaar tijdperk waarin de herbe-
legde goederen zijn verkregen of tot stand gebracht en van ieder volgend belastbaar tijdperk, en zulks 
naar verhouding tot de afschrijvingen op die goederen die respectievelijk op het einde van het eerst 
vermelde belastbaar tijdperk en voor elk volgend belastbaar tijdperk in aanmerking worden genomen 
en, in voorkomend geval, tot het saldo op het ogenblik dat de goederen ophouden gebruikt te worden 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerk-
zaamheid. 

. 

art. 416 WIB92 

Indien niet wordt herbelegd op de wijze en binnen de termijnen gesteld in artikel 47 WIB92, dan zul-
len nalatigheidsinteresten verschuldigd zijn te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het aan-
slagjaar wordt vernoemd waarvoor de voorlopige vrijstelling is verleend (art. 416 WIB92).  

Het keuzestelsel staat in beginsel ook open voor vennootschappen in vereffening903

g. Vrijw illig verwezenlijkte meerwaarden op {xe "Vaste activa – meerwaarde"}vaste activa – 
uitgestelde en gespreide belasting  

. 

1180 
art. 47 § 1 2° WIB92 

Het stelsel van {xe "Uitgestelde belastingheffing meerwaarde"}uitgestelde of {xe "Gespreide belasting-
heffing meerwaarde"}gespreide belastingheffing (art. 47 WIB92) dat geldt voor gedwongen meerwaar-
den, is eveneens van toepassing op de meerwaarden die verwezenlijkt zijn bij de vervreemding (verkoop 
of een andere overdracht, zoals een inbreng) van immateriële vaste activa waarop fiscaal afschrijvingen 
werden aangenomen of van materiële vaste activa, voor zover de verkochte goederen sedert meer dan vijf 
jaar vóór de vervreemding de aard van vaste activa hadden904

Ter zake gelden alle voorwaarden als omschreven in randnr. 1179, met dien verstande dat: 

. 

– het begrip ‘vervreemding’ moet volgens de administratie worden gedefinieerd als een daad van 
beschikking waarbij een recht wordt overgedragen. Een meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding 
van een constitutieve rechtshandeling (vestiging van een erfpacht met behoud van de {xe "Tré-

                                                           
901Gent 17 maart 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 22, 5 en Fisc.Koer. 2009, 559. 
 
902In de rechtspraak bestaat er geen eensgezindheid betreffende de gevolgen van het niet-opstellen van het formulier 276K: Rb. Luik 28 maart 

2002, Fiscoloog 2002, afl. 851, 10, (contra belastingplichtige); Antwerpen 21 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 911, 3 (pro belas-
tingplichtige); Bergen 22 november 2002, FJF, No. 2003/130. Zie ook Circ. nr. Ci.D.19/416.334, 25 maart 1991, Bull.Bel., afl. 705, 
1100. 

 
903Vr. nr. 825 EERDEKENS 6 november 2001,Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, Fisc.Act. 2002, afl. 44, 5. 
 
904Antwerpen 21 oktober 2003, Fisc.Koer. 2003, 649 (feit dat het geheel van de goodwill die op datum van de verkoop aanwezig was, niet als 

dusdanig als een actief was geboekt, belet de toepassing van art. 47 WIB92 niet). 
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fonds"}tréfonds) komt daarom volgens de fiscale administratie niet in aanmerking voor gespreide 
belasting905

– wanneer een gebouw werd vervreemd, is het bedrag dat moet worden wederbelegd niet beperkt tot 
de verkoopwaarde van het gebouw. M.a.w., de volledige verkoopprijs (inclusief de verkoopwaarde 
van de grond) moet worden wederbelegd

; 

906

– het moeten immateriële vaste activa betreffen waarop fiscaal is afgeschreven. Volgens bepaalde 
rechtspraak kan artikel 47 WIB92 ook worden toegepast op goodwill die werd aangekocht door de 
overdrager en door hem volledig was afgeschreven, omdat dit niet impliceert dat de verkochte 
goodwill volledig bestaat uit zelf opgebouwd cliënteel

; 

907

– de herbelegging van de verkoopprijs moet gebeuren binnen een termijn van drie jaar vanaf de 
eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarden zijn verwezenlijkt; 

; 

– wanneer de herbelegging gebeurt in een gebouwd onroerend goed908, een vaartuig of een vliegtuig, 
wordt de herbeleggingstermijn gebracht op vijf jaar vanaf de eerste dag van het belastbaar tijdperk 
waarin de meerwaarde is verwezenlijkt, of vanaf de eerste dag van het voorlaatste belastbaar tijd-
perk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat. De herbeleggingstermijn van vijf jaar 
zou volgens de minister evenwel niet gelden voor de herbelegging in een geleased gebouw909. De 
verwerving van het vruchtgebruik van een onroerend goed geeft wel recht op de verlengde herbe-
leggingstermijn van vijf jaar910. Een belastingneutrale inbreng doet voormelde termijn niet op-
nieuw lopen. Voor de berekening moet rekening worden gehouden met het moment van de aan-
schaf door de inbrengende vennootschap911

In dat geval wordt de meerwaarde in het belastbaar tijdperk waarin ze is verwezenlijkt, als winst of 
baten aangemerkt naar verhouding tot het bedrag van de afschrijvingen op het door herbelegging 
verkregen goed die op het ogenblik van verwezenlijking van de meerwaarde reeds in aanmerking zijn 
genomen

.  

912

Inzake ‘{xe "Sale and lease back"}sale-and-lease-back-verrichtingen’ stelt de boekhoudwetgeving dat 
de inresultaatneming dient te gebeuren rekening houdend met de afschrijving op de terug in leasing 
genomen activa. Fiscaal is het evenwel mogelijk om te herbeleggen in een ander actief

. 

913

                                                           
905Voorafg.Besliss. nr. 400.255, 24 maart 2005, nr. 500.072, 7 oktober 2005, nr. 600.281, 30 januari 2007 en nr. 800.106, 29 juli 2008. 

. 

 
906Gent 8 januari 2013, TFR 2013, afl. 443, 515. 
 
907Brussel 3 juni 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 28, 2. Contra: Gent 21 september 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1236, 12; Cass. 15 maart 2012, 

Fisc.Koer. 2012, afl. 8, 387-389. 
 
908Quid bij gerechtelijke ontbinding van de akte waarbij een onroerend goed wordt aangekocht als herbelegging? Zie: P. BELLEN, “ Taxation 

étalée: conséquences inattendues en cas de résolution ou de résiliation de l’acte d’acquisition du bien acquis en remploi” , Act.fisc. 
2004, afl. 16, 4. 

 
909Vr. nr. 1447 DE CLIPPELE 25 juli 2001, Vr. & Antw. Senaat 2001-2002, Fisc.Act. 2002, afl. 13, 4, Fiscoloog 2002, afl. 835, 8. 
 
910Rb. Brugge 21 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1258, 15. 
 
911Vr. nr. 1422 GHESQUIERE 16 juni 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 140, 19317. 
 
912Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Gent moet deze bepaling strikt geïnterpreteerd worden en kan de fiscus (een deel van) de 

meerwaarde niet aanmerken als een inkomen van een volgend belastbaar tijdperk in geval van niet-tijdige wederbelegging (Rb. Gent 
14 december 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1240, 6). 

 
913K. MAEREVOET en J.F. VAN DEN DRIESSCHE, “ Sale and lease back verrichtingen: de invloed van de wijzigingen op boekhoudkundig vlak 

op de fiscale behandeling” , AFT 1992, afl. 10, 263 en X, “ Sale and lease back: belasting- en boekhoudrecht wedra op één lijn?” , 
Fisc.Act. 1996, afl. 32, 1. 
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h. {xe "Meerwaarde aandelen (privé)"}Meerwaarden op aandelen of delen (die in de be-
roepswerkzaamheid worden gebruikt){xe "Roerende goederen – Meerwaarde"} 

1181 
art. 45 WIB92 

In overeenstemming met artikel 45 WIB92 zijn vrijgesteld de meerwaarden op aandelen in binnen-
landse vennootschappen of in intra-Europese vennootschappen als die meerwaarden zijn verkregen of 
vastgesteld naar aanleiding van een fusie door overneming, een fusie door oprichting van een nieuwe 
vennootschap, een splitsing door overneming, een splitsing door oprichting van nieuwe vennoot-
schappen, een gemengde splitsing, een met splitsing gelijkgestelde verrichting of het aannemen van 
een andere rechtsvorm, tot stand gebracht met toepassing van hetzij artikel 211, § 1 of 214, § 1, hetzij 
van bepalingen van gelijke aard in de andere lidstaat van de Europese Unie, voor zover de verrichting 
wordt vergoed met nieuwe aandelen die daartoe worden uitgegeven. 
Zijn ook vrijgesteld, de meerwaarden die worden gerealiseerd naar aanleiding van de inbreng van 
deze aandelen in een binnenlandse vennootschap of een intra-Europese vennootschap in ruil voor 
nieuwe aandelen uitgegeven door de inbrengverkrijgende vennootschap, waardoor de inbrengverkrij-
gende vennootschap in het totaal meer dan 50 pct. van de stemrechten verwerft in de vennootschap 
waarvan de aandelen worden ingebracht, of waardoor zij, indien zij reeds over een meerderheid van 
de stemrechten beschikt, haar deelneming vergroot, en dit indien geen opleg in geld plaatsvindt die 
meer bedraagt dan 10 pct. van de nominale waarde, of bij gebreke aan nominale waarde, van de frac-
tiewaarde van de nieuwe uitgegeven aandelen. 
In deze gevallen worden meerwaarden of minderwaarden op de in ruil ontvangen aandelen bepaald 
met inachtneming van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de omgeruilde aandelen, eventueel 
verhoogd met de belaste meerwaarden of verminderd met de aangenomen minderwaarden, zowel vóór 
als na de ruil. Voor de toepassing van artikel 44, § 1, 2°, worden de in ruil ontvangen aandelen geacht 
te zijn verkregen op de datum waarop de geruilde aandelen zijn verkregen. 
In geval van een splitsing is de fiscale nettowaarde van de aandelen ontvangen vanwege elk van de 
verkrijgende vennootschappen proportioneel aan de werkelijke waarde van de inbrengen verkregen 
door de verkrijgende vennootschappen ten opzichte van de werkelijke waarde van de gesplitste ven-
nootschap. In geval van een met splitsing gelijkgestelde verrichting is het totaal van de fiscale netto-
waarde van de aandelen van de gesplitste vennootschap en van de ontvangen aandelen gelijk aan de 
fiscale nettowaarde van de aandelen van de gesplitste vennootschap onmiddellijk vóór de met split-
sing gelijkgestelde verrichting. De fiscale nettowaarde van de in ruil ontvangen aandelen is evenredig 
met de werkelijke waarde van de inbreng in verhouding tot de totale werkelijke waarde van de ge-
splitste vennootschap voor de verrichting. Dienaangaande wordt de verrichting inzake een met split-
sing gelijkgestelde verrichting, ten name van de aandeelhouder, gelijkgesteld met de omruiling van 
aandelen ingevolge splitsing. 
Deze vrijstelling is slechts van toepassing voor zover de verrichting beantwoordt aan artikel 183bis 
WIB92. 
Voor meerwaarden die vrijgesteld waren overeenkomstig het vrijstellingsregime van artikel 36 WIB (oud) (vóór aanslagjaar 
1992), zie: Handboek voor Fiscaal Recht 1992914

                                                           
914Door de wijzigingen aangebracht door de wet van 11 december 2008, BS 12 januari 2009, kunnen deze oude reserves ook behouden blijven 

bij fiscaal neutrale verrichtingen. 

. 
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i. {xe "Stopzettingsmeerwaarden"}Stopzettingsmeerwaarden bij voortzetting of {xe "Inbreng 
(stopzettingsmeerwaarden)"}inbreng in vennootschap 

1182 

Bibliografie – PLAS, L., “Stopzetten van eenpersoonszaken: kan dit nog fiscaalvriendelijk?” in Fiscaal Praktijkboek 
Directe Belastingen 1995-1996, Diegem, Kluwer, 1996, 307-359. 

– LYCOPS, J.-F., DE BEULE, N. en AGACHE, L., Inbreng van een algemeenheid van goederen of een tak 
van werkzaamheid – Boekhoudkundige en fiscale aspecten, Gent, Larcier, 2003, 346 p. 

 

– KLEYNEN, G., “Le régime fiscal des fusions, scissions et apports de branches d’activité ou d’universalité 
de biens au regard des directives européennes ainsi que l’article 10 de la constitution”, JDF 1996, 129. 

– COUTURIER, J.J., “Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak”, AFT 1998, 139. 
– MOSER, K., “De fiscale aspecten verbonden aan de inbreng van een bedrijfstak na de wet van 13 april 

1995 – Afdeling VIIIquater van de Gecoördineerde Wetten op de Handelsvennootschappen: een status 
quaestionis”, TFR 1998, 257. 

– LAMON, H., “Demerger and Partial Disposal of Business: Status in Belgian Law”, ET 2001, 354. 
– VANDENBERGHE, W., “Inbreng van bedrijfstak of algemeenheid: het fiscaal wedervaren van de boek-

houdkundige (dis)continuïteit”, TFR 2002, 55. 

Rechtspraak – Rb. Gent 25 maart 2009, Fiscoloog, afl. 1172, 12 en FJF, No. 2010/101 (over het belastbaar tijdstip bij 
quasi-inbreng). 

– Rb. Bergen 26 maart 2009, TFR 2010, afl. 379-380, 392, noot S. BELLAERT: “Retroactiviteit van ven-
nootschapsakten: gemiste kans? of toch niet? (over een retroactieve inbreng van beroepsactiva in de eigen 
professionele vennootschap die retroactief werd opgericht). 

1183 
art. 46 WIB92 

In drie gevallen, bepaald in artikel 46 WIB92, worden de stopzettingsmeerwaarden volledig maar 
tijdelijk vrijgesteld915

a. wanneer ofwel de onderneming, ofwel de beroepswerkzaamheid, ofwel één of, meer bedrijfsafde-
lingen of takken van werkzaamheid worden voortgezet door de echtgenoot of door één of meer 
erfgenamen of erfgerechtigden in de rechte lijn van de persoon die de onderneming, de beroeps-
werkzaamheid, de bedrijfsafdeling of de tak van werkzaamheid heeft gestaakt. 

: 

b. wanneer zij zijn verkregen of vastgesteld, ter gelegenheid van de inbreng van één of meer {xe 
"Bedrijfsafdeling"}bedrijfsafdelingen of {xe "Tak van werkzaamheid"}takken van werkzaam-
heid916

1. de vennootschap die de inbreng ontvangt een binnenlandse vennootschap of een intra-Europese 
vennootschap is. Als de verkrijger van de inbreng een intra-Europese vennootschap is, geldt de 
vrijstelling slechts voor de ingebrachte goederen die ten gevolge van de inbreng aangewend en 
behouden worden binnen een in artikel 229, § 1, bedoelde Belgische inrichting waarover de in-
brengverkrijgende vennootschap in België, al dan niet ten gevolge van deze inbreng, beschikt, 
en die bijdragen tot de totstandkoming van de resultaten van deze inrichting die in toepassing 
van artikel 233 in aanmerking worden genomen voor de belastinggrondslag; 

 of van de {xe "Algemeenheid van goederen"}algemeenheid van goederen in een vennoot-
schap, tegen verkrijging van aandelen die het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap ver-
tegenwoordigen, en voor zover de volgende 3 voorwaarden voldaan zijn: 

                                                           
915Inzake toepassingsgebied art. 46 WIB92, zie ook: Cass. 14 september 1978, JT 1978, 55 (inzake gerealiseerde meerwaarden op in ruil 

ontvangen aandelen); Vr. nr. 586 EERDEKENS 9 februari 2001, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, 27 augustus 2001, nr. 88, 10180 (in-
zake kosteloze overdracht). 

 
916HvJ 15 januari 2002, zaak C-43/00, Andersen, Fisc.Act. 2002, afl. 24, 5, Fiscoloog (I.) 2002, afl. 218, 1, FJF, No. 2002/67, 195, Jur.HvJ 2002, 

afl. 1 (A), I, 379, concl. TIZZANO, A., Pb.C. 6 april 2002, afl. 84, 20, Rec. CJC.E. 2002, afl. 1 (A), I, 379, TFR 2002, 266; HvJ 
13 oktober 1992, Commerz-CreditBank, Jur.HvJ 1992, I, 5224; Cass. 4 maart 1984, RCJB 1982, 175; Luik 8 mei 1998, FJF, No. 
98/243; Luik 11 oktober 1995 en 4 februari 1996, FJF, No. 96/181; Luik 15 november 1995, FJF, No. 96/31; Gent 27 september 
1985, AFT 1986, 134. 
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2. de verrichting wordt verwezenlijkt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van ven-
nootschappen ter zake en, desgevallend, conform vennootschapsrechtelijke bepalingen van ge-
lijke aard van een andere lidstaat van de Europese Unie die van toepassing zijn op de inbren-
gende of verkrijgende intra-Europese vennootschap; 

art. 183bis WIB92 
3. de verrichting beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis WIB92. Deze bepaling vervangt 

de vroegere vereiste dat de verrichting moest beantwoorden aan rechtmatige financiële of eco-
nomische behoeften. De nieuwe bepaling voorziet dat een verrichting niet als hoofddoel of één 
der hoofddoelen, belastingfraude of -ontwijking mag hebben. Artikel 183bis WIB92 voorziet, 
conform de fusierichtlijn, dat er een vermoeden is dat een verrichting als hoofddoel of een van 
de hoofddoelen belastingfraude of belastingontwijking heeft, enkel en alleen als de verrichting 
niet plaatsvindt op grond van zakelijke overwegingen, zoals herstructurering of rationalisering 
van de activiteiten van de bij de verrichting betrokken vennootschappen. De belastingplichtige 
kan trachten het bewijs van het tegendeel te leveren. Het is mogelijk om een voorafgaande be-
slissing te vragen. 

 Financiële vaste activa en andere effecten in portefeuille zijn geen bedrijfsafdeling of tak van 
werkzaamheid; zij worden slechts beschouwd als tot een bedrijfsafdeling of een tak van werk-
zaamheid te behoren indien zij normaal in de onderneming van die bedrijfsafdeling of tak van 
werkzaamheid zijn opgenomen zonder het hoofdbestanddeel daarvan te vormen. 

 Deze vrijstelling is niet van toepassing wanneer de verkrijger van de inbreng een door de 
FSMA erkende vennootschap is met vast kapitaal voor belegging in onroerende goederen of in 
niet genoteerde aandelen. 

c. wanneer zij zijn verkregen of vastgesteld naar aanleiding van een inbreng in een landbouwven-
nootschap die geacht wordt geen rechtspersoonlijkheid te bezitten voor het belastbaar tijdperk 
waarin de inbreng heeft plaatsgehad917

1186 
art. 46 § 2 WIB92 

. 

Conform artikel 46, § 2 WIB92 worden de afschrijvingen, investeringsaftrekken, minderwaarden en 
meerwaarden in hoofde van de nieuwe belastingplichtige bepaald op grond van de ‘{xe "Historische 
fiscale waarde"}historische’ fiscale waarde van de afgestane activa alsof die niet van eigenaar waren 
veranderd918

Het bepaalde in artikel 44, 44bis, 45, 47, 48 en 361 tot 363 WIB92 blijft bovendien van toepassing op 
de bij de vroegere belastingplichtige bestaande meerwaarden, waardeverminderingen, voorzieningen, 
onderwaarderingen, overwaarderingen, subsidies en vorderingen in zover die bestanddelen worden 
teruggevonden bij de nieuwe belastingplichtige

. 

919

Voor de toepassing van artikel 46, § 2 WIB92 op de landbouwvennootschappen omvat de uitdrukking 
‘de nieuwe belastingplichtige’ alle vennoten van zulke vennootschappen, met inbegrip van de tot de 
vennootschap toegelaten rechtverkrijgenden van overleden vennoten. 

. In de gevallen vermeld de artikel 44bis, 44ter en 47 
WIB92 (‘{xe "Stelsel van uitgestelde of gespreide belastingheffing"}stelsel van de uitgestelde of ge-
spreide belastingheffing’), kan de voortzetting of inbreng van werkzaamheid niet tot gevolg hebben 
dat de oorspronkelijke herbeleggingstermijn wordt verlengd.  

                                                           
917Bergen 21 mei 2004, FJF, No. 2005/73, 266 (inzake de onmogelijkheid tot berekening van de meerwaarde bij een landbouwer die onder-

worpen is aan de forfaitaire grondslagen voor taxatie). 
 
918Circ. nr. Ci.D.19/444.305 3e afl., 21 januari 1993, Bull.Bel., afl. 725, 527. 
 
919Vr. nr. 111 HATRY 23 augustus 1996, Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, 15 oktober 1996, 1-29, 1408. 
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Niettegenstaande de overdracht van belastingheffing wordt ter bepaling van de meerwaarden of min-
derwaarden op aandelen die ter vergoeding van een inbreng in vennootschap zijn verkregen, aan de 
aandelen een waarde toegekend gelijk aan de waarde die de ingebrachte activa, uit fiscaal oogpunt, bij 
de vroegere belastingplichtige hadden. 
Ingeval de aandelen worden vervreemd, worden ze bij het bepalen van de krachtens artikel 44, § 1, 2° 
WIB92 eventueel vrijgestelde meerwaarde, geacht voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid 
te zijn gebruikt vanaf de datum waarop de ingebrachte activa daartoe werden gebruikt en wordt de 
gemiddelde gerevaloriseerde waarde van elk aandeel bepaald naar rata van de totale gerevaloriseerde 
waarde van die activa920

art. 46 WIB92 
. 

In het verleden had de vrijstelling van artikel 46 WIB92 een facultatief karakter. De verzaking moest 
wel voldoende blijken uit bij de aangifte gevoegde stukken of andere documenten. Sinds de wet van 
11 december 2008 (fusiewet) lijkt het facultatief karakter te zijn afgeschaft (zie randnr. 1530,20). 

§ 4. {XE "VRIJGESTELDE WAARDEVERMINDERINGEN"}VRIJGESTELDE WAARDEVERMINDERINGEN EN 
VOORZIENINGEN 

1189 

Wetgeving – KB 12 augustus 1985, BS 21 augustus 1985 (kerncentrales).  

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.242/367.003, 30 augustus 1985, Bull.Bel., afl. 643, 2236. 
– Circ. nr. Ci.RH.243/349.099, 10 januari 1995, Bull.Bel., afl. 647, 761 (provisies voor vakantiegeld). 
– Circ. nr. Ci.RH.421/494.543, 8 oktober 1997, Bull.Bel., afl. 776, 2412 (voorziening m.b.t. de overschake-

ling op de euro). 

Bibliografie – LIEVENS, S., “Voorzieningen: de omzetting en de interpretatie van de Vierde Richtlijn in het Belgische 
boekhoudrecht”, TFR 2011, afl. 407, 677-706. 

Een geboekte waardevermindering vormt in principe enkel een fiscaal aftrekbare kost wanneer het 
verlies {xe "Zeker en vaststaand verlies"}zeker en vaststaand is921

1190 
art. 48 WIB92 
art. 22-27  
KB/WIB92 

. {xe "Voorzieningen risico’s en 
kosten"}Voorzieningen voor risico’s en kosten zijn enkel aftrekbaar als beroepskost wanneer de kost 
in het belastbaar tijdperk werkelijk is betaald dan wel wordt gedragen, of het karakter heeft gekregen 
van zekere en vaststaande schuld. {xe "Voorzorgsfondsen"}Nochtans bestaan hierop enkele uitzonde-
ringen. 

Specifiek voor de inkomstencategorie ‘winst’922

                                                           
920Vr. nr. 587 EERDEKENS 9 februari 2001, Bull.Bel., afl. 825, 1264. 

, bepaalt artikel 48 WIB92 dat bepaalde waardever-
minderingen en de voorzieningen voor risico’s en kosten, die door ondernemingen worden geboekt 
om het hoofd te bieden aan scherp omschreven verliezen of kosten die volgens de aan de gang zijnde 

 
921Cass. 15 mei 1987, RW 1987-88, 499 en Cass. 23 maart 1972, Arr.Cass. 1972, 702. 
 
922Vr. nr. 1522 DELCROIX 4 december 1998, Vr. & Antw. Senaat 1998-1999, nr. 1-92, 9 februari 1999, 4869, Bull.Bel., afl. 794, 1965-1967 en 

Gent 16 maart 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1218, 11. 
 



nr.   179 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

gebeurtenissen waarschijnlijk zijn, worden vrijgesteld onder de voorwaarden die de Koning bepaalt923. 
Artikelen 22 tot 27 KB/WIB92 bepalen deze voorwaarden924

1190,50 

. 

De vrijstelling is beperkt tot de waardeverminderingen op handelsvorderingen925 (die niet vertegen-
woordigd zijn door obligaties of andere gedematerialiseerde effecten926) of de voorzieningen waarvan 
het verlies van de vordering of het risico op kosten waarschijnlijk is927. Als het verlies zeker is, moet 
dit verlies onmiddellijk in resultaat worden genomen. Zodra blijkt dat er geen verliezen of kosten 
meer te vrezen vallen, of de onderneming de verwachte verliezen of kosten niet langer kan verant-
woorden, wordt de vroeger aanvaarde waardevermindering of voorziening als winst van het belastbaar 
tijdperk beschouwd. Bovendien bepaalt artikel 22, § 1, 1° KB/WIB92 dat de waardevermindering 
slechts uit de belastbare winst wordt gesloten indien het verlies waarvoor de waardevermindering 
geboekt wordt, als beroepsverlies aftrekbaar is928

art. 22 § 1 2° KB/WIB92 

. Het bedrag van de waardevermindering of de voor-
ziening is aan geen enkele beperking onderworpen.  

Krachtens artikel 22, § 1, 2° KB/WIB92 kunnen waardeverminderingen pas fiscaal uit de winst wor-
den uitgesloten wanneer de verliezen scherp omschreven zijn en de waarschijnlijkheid ervan blijkt uit 
bijzondere tijdens het belastbaar tijdperk voorgekomen omstandigheden en niet uit een louter alge-
meen risico. Forfaitaire waardeverminderingen op handelsvorderingen worden dus niet aanvaard929

Kosten die in de toekomst zouden kunnen voortvloeien uit een louter algemeen risico, waarvan de 
waarschijnlijkheidsgraad of de orde van grootte op balansdatum zelfs niet bij benadering kan worden 
geschat, kunnen in elk geval nooit aanleiding geven tot het aanleggen van een voorziening. De recht-
spraak stelt zich daarenboven erg terughoudend op ten aanzien van {xe "Forfaitaire 
gen"}forfaitaire voorzieningen (bv. voor aansprakelijkheid

.  

930

Casuïstiek 

). 

– De voorziening voor het nakomen van garantieverplichtingen kunnen aftrekbaar zijn931 evenals die voor de waarschijnlijke 
waardevermindering van vorderingen, in vreemde munt932

– Er moet geen voorziening voor waarschijnlijk verlies van een vordering worden aangelegd, wanneer dat verlies heel waar-
schijnlijk is. In dat geval moet de vordering als verloren worden beschouwd

. 

933

                                                           
923Luik 24 mei 2000, Fiscoloog 2001, afl. 825, 10. 

. 

 
924Y. DEWAEL, “ Réduction de valeur et comptabilité en partie double?”  LFB 2009, afl. 88, 13 (over de mogelijkheid om waardeverminderingen 

te boeken indien met geen volledige dubbele boekhouding houdt). 
 
925Gent 19 februari 2010, AFT 2011, afl. 6-7, 33 (het hof oordeelt dat uit de wet niet voortvloeit dat enkel waardeverminderingen op handels-

vorderingen in aanmerking komen). 
 
926Cass. 13 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 866, 4 (waardeverminderingen op obligaties zijn pas fiscaal aftrekbaar wanneer deze zeker en 

vaststaand zijn). 
 
927Cass. 15 december 2011, AR F.10.0114.N, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 11/0915. Over het tijdstip waarop een kost ‘waarschijnlijk’ 

is, zie: Antwerpen 6 oktober 2009, Fiscoloog, afl. 1183, 8 en Acc. & Fisc. 2009, afl. 43. 
 
928Zie ook Gent 14 september 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 40, 14, FJF, No. 2011/253. 
 
929Cass. 22 april 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1225, 4. 
 
930Antwerpen 21 december 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1238, 1. 
 
931Cass. 23 december 1971, JT 1979, 244; Antwerpen 21 december 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1238, 1-3. 
 
932Luik 29 juni 1983, AFT 1983, 265. 
 
933Brussel 10 januari 1984, RGF 1984, 69, noot J.M. COUGNON, met geciteerde rechtspraak. 
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– Deze bepaling laat niet toe dat een waardevermindering voor obligaties en gelijksoortige schuldvorderingen belastingvrij 
kan worden aangelegd934. De voorziening voor toekomstige kosten is belastbaar wanneer ze haar voorwerp verliest, bv. 
wanneer de lasten onzeker geworden zijn als gevolg van de sluiting van de onderneming935

– De voorziening voor een algemeen risico aangelegd door een architectenbureau is belastbaar
. 

936

– Een voorziening die beperkt is tot het toepassen van een vast percentage op het omzetcijfer kan niet worden aanvaard tenzij 
het vast percentage kan worden gestaafd aan de hand van ervaringen en statistische gegevens. Evenwel kan de administratie 
haar akkoord hierover afgesloten in voorgaande jaren naast zich neerleggen indien de ervaringscijfers 7 jaar oud zijn

. 

937

– De voorziening voor verhuiskosten is aftrekbaar
. 

938

– De voorziening voor een toekomstige uitgave (eerste herstelling na 20 jaar) heeft een uitzonderlijk karakter
. 

939

– Vennootschappen die steun verlenen aan de productie van langspeelfilms kunnen een belastingvrije voorziening aanleg-
gen

. 

940

– Een vastgoedhandelaar die een onroerend goed gekocht heeft met betaling van het verminderd recht, kan geen belasting-
vrije voorziening aanleggen voor de verschuldigdheid van het aanvullend registratierecht, wanneer hij het goed zelf ge-
bruikt en niet doorverkoopt binnen tien jaar

. 

941. De beroepsverkoper moet worden geacht de vervreemding na te streven 
binnen de termijn van artikel 64 W.Reg.942

– Wanneer een onderneming naar aanleiding van een herstructurering via een individuele overeenkomst de vaste verbintenis 
aangaat om een deel van de bezoldiging van een werknemer verder te blijven storten, hoewel hij in de toekomst geen ar-
beidsprestaties meer zal leveren, moet zij ten laste van het boekjaar waarin zij die vaste verbintenis aangaat, een voorzie-
ning vormen om betaling van die bezoldiging te dekken. Die voorziening is fiscaal aftrekbaar

. 

943

– Wanneer een onderneming er zich toe verbindt aan een zaakvoerder of een bestuurder een pensioenkapitaal uit te betalen, 
dan is de hiervoor aangelegde pensioenvoorziening in principe belastingvrij. De voorziening wordt fiscaal echter slechts in 
aanmerking genomen voor het bedrag dat proportioneel op het desbetreffende belastbaar tijdperk rust. Het komt de feiten-
rechter toe te oordelen op welk tijdperk de last drukt

. 

944

– Het bestaan van wederzijdse banden tussen de schuldenaar en de schuldeiser heeft geen impact op de vrijstelling van een 
voorziening voor schadevergoeding wegens professionele fout

. 

945

– Het hof van beroep van Gent verwerpt de stelling van de fiscus dat de vrijstelling enkel geldt voor handelsvorderingen. In 
casu was de administratie van oordeel dat het ging om geldleningen die de vennootschap verstrekt had aan haar zusteron-
derneming. Dat onderscheid is echter nergens in de wet terug te vinden

. 

946

– Een {xe "Voorziening vernieuwbouw"}voorziening voor vernieuwbouw is uitgesloten van de vrijstelling. De vernieuw-
bouw heeft het karakter van een investering, niet van een kost. Criteria zijn intrinsieke verhoging van de waarde van het 
goed en de snelheid van de oplossing van het acuut probleem

. 

947. Werken van ‘wijziging’ van een gebouw of ‘uitbreiding’ 
van de onderneming komen evenmin in aanmerking948

                                                           
934Cass. 13 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 866, 4. 

. 

 
935Luik 21 december 1983, FJF, No. 84/86, 133. 
 
936Gent 20 juni 1986, FJF, No. 87/146, 265. 
 
937Rb. Hasselt 4 maart 2009, Fisc.Koer. 2009, 543, en FJF, No. 2009/253. 
 
938Antwerpen 11 september 1995, FJF, No. 95/516. 
 
939Gent 4 december 1997, Fiscoloog 1998, afl. 647, 9. 
 
940Gedr.St. Senaat 2000-01, nr. 2, 703/5 en art. 194ter WIB92. 
 
941Gent 4 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 857, 10; Leuven 11 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 835, 9. 
 
942Gent 23 januari 2007, Fiscoloog 2007, afl. 1080, 10-11. 
 
943S. VAN CROMBRUGGE, “ Vrijstelling arbeidsprestaties: belastingvrije voorziening?” , Fiscoloog 1999, afl. 697, 4-5. 
 
944Antwerpen 8 mei 1995, AFT 1995, 352; Antwerpen 19 januari 1999, Fiscoloog, afl. 698, 9; Cass. 19 november 1998, Fisc.Act. 1999, afl. 3, 7-

8; Rb. Antwerpen 20 oktober 2004, AFT 2005, 22. Contra: Antwerpen 18 juni 1996, Fisc.Act. 1999, afl. 3, 8 (totale bedrag van de 
pensioenvoorziening aftrekbaar in het belastbaar tijdperk waarin de overeenkomst met de bestuurder werd afgesloten); Antwerpen 
18 december 2001, Fiscoloog 2002, afl. 831, 11; Rb. Bergen 3 november 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1230, 12. 

 
945Brussel 28 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 884, 10. 
 
946Gent 16 februari 2010, TFR 2010, afl. 384, nr. 2010/N37 (in casu werd de voorziening van de belastingplichtige toch verworpen omdat er niet 

genoegzaam was aangetoond dat het verlies waarschijnlijk was). 
 
947Rb. Brugge 17 december 2002, Fisc.Act. 2003, afl. 2, 5. 
 
948Rb. Brussel 24 november 2004, Act.fisc. 2005, afl. 20, 7. 
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– Een vennootschap kan een voorziening aanleggen voor interesten die over een belastbaar tijdperk verschuldigd zijn, maar 
die pas op het einde van het volgende belastbaar tijdperk effectief zullen betaald of gedragen worden949

– Het verlies van een handelsvordering kan niet als definitief worden beschouwd tijdens een belastbaar tijdperk wanneer de 
belastingplichtige tijdens dat tijdperk om de tussenkomst van de {xe "Nationale Delcrederedienst"}Nationale Delcredere-
dienst heeft gevraagd. De waardevermindering moet worden toegepast voor het belastbaar tijdperk waarin zekerheid wordt 
verkregen over de niet-tussenkomst van de Nationale Delcrederedienst

. 

950

– De stelling van de administratie volgens dewelke het aanleggen van een voorziening ten behoeve van de betaling van een 
schadevergoeding of ontslagvergoeding slechts is toegestaan wanneer zij is aangelegd ten vroegste op de datum waarop de 
opzeg aan de werknemer is betekend, ontneemt elke werkelijke draagwijdte aan het begrip van provisie voor waarschijnlij-
ke kost zoals bedoeld in de fiscale wet

. 

951

– De ‘{xe "Voorziening winstdeling"}voorziening voor winstdeling’ die een vennootschap jaarlijks aanlegt om haar bestuur-
der een gratificatie uit te keren als beloning voor zijn prestaties tijdens het afgelopen boekjaar, is aftrekbaar

. 

952

– Een fiscaal vrijgestelde voorziening voor een verhuurgarantie kan worden aangelegd als het risico volgens de aan de gang 
zijnde gebeurtenissen waarschijnlijk is

.  

953

– De voorziening die een vennootschap aanlegt in het kader van een verbintenis die zij aangaat ten opzichte van haar enige 
vennoot om aan zijn erfgenamen een aanvullend pensioen uit te keren, indien de vennoot binnen een bepaalde termijn over-
lijdt, is belastbaar

. 

954

– De voorziening aangelegd door een handelaar in modieuze kleding om periodiek zijn showroom te vernieuwen is vrijge-
steld

.  

955

– Een accountantskantoor sluit een contract af voor meerdere jaren. Het kantoor ontvangt een vergoeding voor het voeren van 
de boekhouding en het uitvoeren van de fiscale verplichtingen en het opvolgen daarvan in de volgende jaren. De vergoe-
ding die zij in jaar X ontvangt geldt dus ook voor het afhandelen van de jaarrekening in jaar X + 1 of het indienen van een 
bezwaar in jaar X + 2. Daarom was de accountant van mening dat de lasten (personeelskosten) die nu gedragen moeten 
worden deels betrekking hebben op activiteiten die in volgende jaren moeten uitgevoerd worden. De rechtbank volgt deze 
redenering niet

. 

956

– Creditnota’s voor facturen waarvan een vennootschap vermoedt dat deze oninbaar zijn geworden, kunnen niet in aftrek 
genomen worden omdat een creditnota niet dient om een verlies op vordering te boeken maar om foutieve facturen te her-
stellen

. 

957

– Een voorziening voor kosten van bodemsanering kan enkel worden vrijgesteld indien zij wordt aangelegd door de partij op 
wie de juridische verplichting tot bodemsanering rust

.  

958

– Wanneer de voormalige aandeelhouders van een vennootschap zich garant hebben gesteld voor de betaling van de sane-
ringskosten, zijn de kosten niet langer ‘waarschijnlijk’ in hoofde van de vennootschap, zodat een voorheen aangelegde 
voorziening niet langer kan worden vrijgesteld

. 

959

1191 
art. 48 lid 2 WIB92  

 wet 
31/01/2009  

. 

De {xe "Wet continuïteit ondernemingen"}wet van 31 januari 2009 op de {xe "Continuïteit onderne-
ming"}continuïteit van ondernemingen heeft als doel ondernemingen die in moeilijkheden verkeren 

                                                           
949Gent 29 oktober 2003, Fiscoloog 2003, afl. 916, 9. 
 
950Brussel 10 maart 2004, FJF, No. 2004/189, 635. 
 
951Luik 21 januari 2004, FJF, No. 2004/161, 539. 
 
952Bergen 15 september 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1042, 10. 
 
953Voorafg.Besliss. nr. 700.411, 30 oktober 2007. 
 
954Rb. Namen 7 februari 2007, Fiscoloog 2007, afl. 1072, 11. 
 
955Brussel 30 maart 2006, Fiscoloog 2006  ̧afl. 1030, 9. 
 
956Antwerpen 17 juni 2008, FJF, No. 2009/283. 
 
957Luik 6 september 2007, TFR, afl. 349, 913, noot A. MISSAI. 
 
958Gent 22 juni 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1228, 5-7. 
 
959Rb. Hasselt 29 november 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 19-20, 649-652. 
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een kans te bieden om weer gezond te worden. De wet biedt de onderneming in moeilijkheden de kans 
een akkoord te onderhandelen met de schuldeisers zonder toezicht of tussenkomst van een rechter (een 
{xe "Buitengerechtelijk minnelijk akkoord"}‘buitengerechtelijk minnelijk akkoord’). Andere moge-
lijkheid is de procedure van de ‘{xe "Gerechtelijke reorganisatie"}gerechtelijke reorganisatie’. De wet 
voorziet nu dat de schuldeiser kan genieten van een fiscale vrijstelling op schuldvorderingen als de 
rechtbank een reorganisatieplan heeft gehomologeerd of een minnelijk akkoord heeft vastgesteld. De 
vrijstelling loopt gedurende de periode van de volledige tenuitvoerlegging van het plan of minnelijk 
akkoord tot de sluiting van de procedure960

De schuldvorderingen op de medecontractanten waarvoor krachtens de wet van 31 januari continuïteit 
ondernemingen door de rechtbank een {xe "Reorganisatieplan"}reorganisatieplan is gehomologeerd of 
een minnelijk akkoord is vastgesteld, dit gedurende de belastbare tijdperken tot de volledige tenuit-
voerlegging van het plan of van het {xe "Minnelijk akkoord"}minnelijk akkoord of tot het sluiten van 
de procedure, geven aanleiding tot een fiscale vrijstelling voor waardeverminderingen en voorzienin-
gen (art. 48 lid 2 WIB92). 

. 

§ 5. WINST VOORTVLOEIEND UIT DE HOMOLOGATIE VAN EEN {XE 
"REORGANISATIEPLAN"}REORGANISATIEPLAN EN UIT DE VASTSTELLING VAN EEN {XE "MINNELIJK 
AKKOORD"}MINNELIJK AKKOORD 

1191,50 
art. 48/1 WIB92  

KB  
09/07/2010  

In hoofde van de vennootschap in moeilijkheden vertegenwoordigt een schuldvermindering een in 
beginsel belastbare opbrengst. Om te vermijden dat de tegemoetkoming van schuldvermindering fis-
caal wordt tenietgedaan, heeft de wetgever via de wet van 31 januari 2009 een bijzondere fiscale rege-
ling ingevoerd (artikel 48/1 WIB92) die erin voorziet dat de winst die ontstaat uit dergelijke schuld-
vermindering kan worden vrijgesteld.  

Bij KB van 9 juli 2010961 werd door de Koning vastgelegd onder welke voorwaarden en formaliteiten 
een vennootschap in moeilijkheden van de vrijstelling van artikel 48/1 WIB92 kan genieten. De vrij-
stelling wordt pas definitief verleend wanneer het gerechtelijk reorganisatieplan of het minnelijk ak-
koord volledig is uitgevoerd. Voordien kan al een tijdelijke vrijstelling worden verkregen, op voor-
waarde dat aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde wordt voldaan (art. 190 lid 2 WIB92). Ook moet de 
belastingplichtige verschillende formaliteiten naleven962

Afdeling III. 

. 

                                                           
960Over de wet continuïteit ondernemingen: Fisc.Act. 2009, afl. 7, 1-4, Acc. & Act. 2009, afl. 11, 1, Fiscoloog, 2009, afl.1145, 1. Zie ook: H. 

VERSTRAETE en G. DE MUNTER, “ De fiscale gevolgen van de wet op de continuïteit van ondernemingen” , in L. MAES en H. 
DECNIJF (ed.), in Fiscaal Praktijkboek 2009-2010 – Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 2009, 233-255; J. KRAM, “ Réduction de 
valeur sur créances, les aspects fiscaux de la loi relative à la continuité des entreprises” , Act.fisc. 2010, afl. 7, 3; Y. DEWAEL, “ Ré-
duction de valeur sur créances et continuité des entreprises” , LFB 2009, afl. 92, 1; J.-L. VERELST, “ La nouvelle loi sur la continuité 
des entreprises” , C&FP 2009, afl. 6. 

 
961KB 9 juli 2010, BS 16 juli 2010. 
 
962CBN-advies 2011/9: “ Invloed van het buitengerechtelijk minnelijk akkoord en de gerechtelijke reorganisatie op de schulden en vorderingen” . 
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Vaststelling van het netto-inkomen 

§ 1. {XE "BEROEPSKOSTEN (PB)"}BEROEPSKOSTEN 

1192 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de aftrekken die op het geheel van de beroeps-
inkomsten gebeuren en deze die slechts op bepaalde beroepsinkomsten worden toegepast.  

De principes inzake de definiëring en de aftrekbaarheid van de beroepskosten zijn ook van toepassing 
op de bezoldigingen en de baten. Belastingplichtigen met bezoldigingen en baten mogen dus ook 
afschrijvingen, financiële kosten, enz., aftrekken. Zij mogen echter ook de aftrek van hun werkelijke 
kosten vervangen door een bij wet vastgestelde forfaitaire aftrek. 

In wat volgt worden eerst de algemene principes voor de aftrekbaarheid van kosten besproken, en 
daarna volgt een niet-exhaustief overzicht van beroepskosten. 

1. Algemeen 

1193 

Bibliografie – VANDEBERGH, H., Aftrekbare bedrijfslasten in het WIB, Antwerpen, Kluwer, 1990, 152 p. 
– NIMMEGEERS, N., Hoe minder personenbelasting betalen – Alles over aftrekbare kosten, aftrekbare be-

stedingen en andere belastingverminderingen in de personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 635 p. 
 

– CLAEYS-BOUUAERT, I., “Bedrijfslasten – Bijdrage tot de omschrijving van het begrip”, RW 1957-1958, 
199, 22-23. 

– VAN CROMBRUGGE, S., “Het onderscheid tussen bedrijfslasten en privéuitgaven in de personenbelas-
ting”, T.Not. 1983, 241-265. 

– VAN KEIRSBILCK, M., “Artikel 49 WIB 1992: een nieuwe algemene anti-misbruikbepaling?”, TFR 
2004, afl. 257, 223-243. 

1193,20 
art. 49 lid 1 WIB92 
Als beroepskosten zijn aftrekbaar, de kosten die de belastingplichtige in het belastbaar tijdperk heeft 
gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden en waarvan hij de echt-
heid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, 
door alle andere door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed. 

Die definitie bevat de volgende elementen: 

a. Bewijs{xe "Beroepskosten (bewijs)"} 

1194 
Het is de belastingplichtige die het bewijs van het bestaan, het moment en de aard van de kosten moet 
leveren. Dat moet in principe geleverd worden door bewijskrachtige bescheiden963

art. 50 § 1 WIB92 

. 

                                                           
963Antwerpen 17 december 1997, Fisc.Koer. 1997, 198; Luik 8 juni 2001, FJF, No. 2002/8;  Luik 6 mei 2010, -Fiscoloog 2011, afl. 1258, 15 (alle 

bewijskrachtige stukken komen in dit kader in aanmerking, zonder onderscheid naargelang het type document. In casu werd toege-
laten dat restaurantkosten bewezen worden aan de hand van uittreksels van kredietkaarten).  
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De administratie neemt aan dat de belastingplichtige enkel andere bewijsmiddelen (bv. vermoedens) 
kan aanwenden indien het niet mogelijk is om schriftelijke bewijsstukken voor te leggen. Dit stand-
punt is niet gesteund op de wettekst. Het hof van beroep te Bergen bevestigt dat een forfaitaire raming 
van kosten ook kan voor alle kosten waarvan het bedrag niet is verantwoord964

Het bedrag van de aftrekbare kosten kan dan bij akkoord tussen de belastingplichtige en de admini-
stratie worden vastgesteld. Dit akkoord mag enkel betrekking hebben op feitenkwesties en niet op 
rechtskwesties

. 

965. De administratie kan een akkoord dat zij regelmatig heeft afgesloten met de belas-
tingplichtige over beroepskosten niet met terugwerkende kracht in vraag stellen966. Een akkoord dat 
wordt gesloten m.b.t. het bedrag van overdraagbare verliezen moet gerespecteerd worden, zelfs als bij 
de bepaling van de verliezen mogelijk een verkeerde interpretatie is gegeven aan een wettelijke bepa-
ling967. De administratie is niet gebonden door een akkoord afgesloten met de voorganger van een 
belastingplichtige, maar het is redelijk dat voor de berekening van de beroepsuitgaven waarvoor geen 
bewijsstukken kunnen worden voorgelegd, gebruik wordt gemaakt van een regeling die in het verle-
den zijn deugdelijkheid heeft bewezen968. Een individueel akkoord, gesloten na de indiening van een 
bezwaar, heeft enkel tot doel een einde te stellen aan de betwisting en heeft geen gevolgen naar de 
toekomst toe969

Bij gebrek aan een akkoord met de belastingplichtige taxeert de administratie de kosten op een rede-
lijk bedrag

. 

970, waarbij vereenvoudigde facturen als bewijs worden aanvaard. Geen enkel wettelijk 
principe verbiedt de administratie hierbij om tot een taxatie bij vergelijking over te gaan door, ten titel 
van gewoon vermoeden, gebruik te maken van de methode van vergelijking met belastingplichtigen 
die een soortgelijke beroepsactiviteit uitoefenen971

Indien er voor twee verschillende beroepswerkzaamheden tegelijkertijd gebruik wordt gemaakt van de 
forfaitaire kostenaftrek én van de aftrek van werkelijke beroepskosten, moet de belastingplichtige 
bewijzen dat de werkelijke beroepskosten niet reeds begrepen zijn in de forfaitaire kosten

. 

972

Voor sommige beroepskosten eist de wet dat ze gestaafd worden door individuele fiches en samenvat-
tende opgaven (o.m. commissies en makelaarslonen) (zie randnrs. 1268 e.v.). Die fiches en opgaven 
moeten worden ingediend voor 30 juni van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vergoedingen zijn 
betaald of toegekend. Laattijdige indiening of niet-indiening van fiches en opgaven heeft in principe 
tot gevolg dat de aftrek als beroepsuitgave van de erin opgenomen bedragen niet kan worden aan-
vaard. Sinds inkomstenjaar 2008 moeten fiches verplicht elektronisch worden ingediend. 

. 

                                                           
964Bergen 31 december 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1262, 10. 
 
965Antwerpen 10 februari 1998, FJF, No. 98/137 (akkoord m.b.t. btw-boete). 
 
966Luik 17 maart 1983, FJF, No. 83/81; Brussel 19 juni 1984, FJF, No. 85/92; zie ook P. VANHAUTE en L. DEBROE, “ Les charges non justi-

fiées” , RGF 1985, 65; S. VAN CROMBRUGGE, “ Bedrijfsuitgaven i.v.m. een vroeger uitgeoefende zelfstandige beroepswerkzaam-
heid” , Fiskofoon 1987, 210-219. M .b.t. de herziening van een akkoord inzake beroepskosten wegens de onverenigbaarheid met 
nieuwe wettelijke bepalingen: Luik 14 november 1997, FJF, No. 98/13, AFT 1998, 129. Aangaande de opzegging van een akkoord: 
Bergen 3 januari 1997, FJF, No. 98/134. 

 
967Antwerpen 13 december 2002, Fisc.Koer. 2003, afl. 4, 246-248. 
 
968Brussel 5 december 2002, FJF, No. 2003/131, Fisc.Koer. 2003, afl. 5, 278-280. 
 
969Antwerpen 26 mei 1998, FJF, No. 98/190. 
 
970G. VAN FRAYENHOVEN, “ La preuve en matière de charges professionnelles et la loi du 25 juin 1973” , JDF 1975, 321-331; Circ. 

15 december 1983, Bull.Bel., afl. 625, 383. Voor een voorbeeld: Brussel 5 december 2002, FJF, No. 2003/131, Fisc.Koer. 2003, 
afl. 5, 278-280 (raming door administratie als willekeurig afgewezen). 

 
971Cass. 12 december 1996, RW 1996-1997, 1413, Bull.Bel., afl. 773, 1469, FJF, No. 98/103; arrest a quo: Luik 8 november 1995, FJF, No. 

96/61. 
 
972Brussel 26 februari 1998, Fisc.Act. 1998, afl.13, 3. 
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Ook voor een bestuurdersvergoeding moet de echtheid en het bedrag aangetoond worden. De beslis-
sing van de raad van bestuur tot toekenning van een bestuurdersvergoeding kan volstaan. Het feit dat 
er geen gedetailleerde facturen zijn, belet de aftrek niet973

De facturen moeten volgens de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen wel voldoende gespecifi-
ceerd zijn

 (zie randnr. 1266,05 inzake management-
fees). 

974

De rechtspraak is verdeeld over de draagwijdte van het beroepsgeheim van een vrij beroeper bij het al 
dan niet voorleggen van bewijsstukken in het licht van de fiscale aftrekbaarheid van beroepskosten

. 

975

b. Doel van de kosten 

. 

1195 
De kosten moeten gedaan of gedragen zijn om belastbare inkomsten, nl. beroepsinkomsten, te verkrij-
gen of te behouden. Deze veeleer vage bewoordingen hebben aanleiding gegeven tot veelvuldige 
rechtspraak: 
– De kosten moeten een rechtstreeks verband met de uitoefening van het beroep vertonen of er inherent aan zijn976. Het moet 

gaan om een ‘noodzakelijk verband’ met de uitoefening van het beroep, dit wil zeggen dat de kosten niet zouden bestaan, 
als er geen uitoefening van het beroep was977. Het feit dat de kosten worden gedaan in het kader van een complementaire 
activiteit of nevenactiviteit speelt geen rol978

 De aftrek van {xe "Lidgelden (beroepskost)"}lidgelden van {xe "Serviceclubs"}serviceclubs, {xe "Golfclubs"}golfclubs en 
andere verenigingen wordt niet a priori afgewezen door de rechtspraak

. 

979

– Het is niet vereist dat het bedrag van de kosten lager is dan het bedrag van de behaalde inkomsten
 (zie randnr. 1209). 

980

– Voor vennootschappen moet de verrichting kaderen binnen de maatschappelijke activiteit
. 

981. Een wijziging van het maat-
schappelijk doel met het oog op de aftrekbaarheid van bepaalde kosten kan worden genegeerd als die wijziging deel uit-
maakt van een operatie met als enig doel het vernietigen van de belastbare grondslag982. Daarentegen moet de rechter reke-
ning houden met de omschrijving van het maatschappelijk doel in de statuten. Kosten met betrekking tot het aankopen en 
verkopen van aandelen zijn aftrekbaar als de vennootschap in haar doelomschrijving heeft opgenomen dat ze roerende 
waarden kan aankopen of erop inschrijven en ook alle verrichtingen met roerende waarden mag stellen983

                                                           
973Brussel 1 oktober 2008, Fisc.Act. 2009, afl. 3, 1. Contra: Rb. Namen 28 januari 2009, FJF, No. 2010/19. 

. Verliezen gele-

 
974Rb. Antwerpen 27 mei 2009, Fisc.Koer. 2009, afl. 16, 650, noot L. DE CONINCK. 
 
975Gent 15 juni 2010, RABG 2010, 1244, noot E. VRIJDERS; Brussel 1 juni 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 13, 385; Rb. Leuven 1 juni 2012, 

Fisc.Koer. 2012, afl. 12, 467. 
 
976Brussel 16 november 2012, FJF, No. 2013/161. 
 
977Cass. 22 april 1958, S.V.R., XII. 548; Cass. 13 oktober 1970, Journ.prat.dr.fisc.fin. 1970, 363; Cass. 27 februari 1987, RW 1987, 432, FJF, 

No. 87/115, AFT 1987, 171, Bull.Bel., afl. 668, 152, Fisc.Koer. 1987, 174; Cass. 12 december 2003, FJF, No. 2004/131, AFT 2004, 
afl. 5, 1, met kritische aantekeningen door F. VANISTENDAEL; Antwerpen 9 oktober 1995, FJF, No. 96/10; Antwerpen 11 december 
1995, Fisc.Koer. 1996, 246; Gent 20 juni 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 34, 7; Bergen 31 januari 1997, Fisc.Koer. 1997, 300; Antwerpen 
15 april 1997, Fisc.Act. 1997, afl. 20, 1; Antwerpen 3 februari 1998, Fisc.Koer. 1998, 228; Gent 1 april 2008, Fiscoloog 2009, 
afl.1128, 10; Brussel 9 mei 2012, RGCF 2012, afl. 5, 359; S. VAN CROMBRUGGE, Beginselen van de vennootschapsbelasting, 
Kalmthout, Biblo, 1994, 79, e.v. 

 
978Brussel 15 november 2012, FJF, No. 2013/160. 
 
979Bergen 18 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 838, 10, Fisc.Act. 2008, afl. 27, 15; Brussel 21 juni 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1043, 13; Rb. Gent 

4 juni 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 12, 473-474. 
 
980Cass. 23 april 2010, TFR 2011, afl. 396, 180, FJF, No. 2010/250; S. VAN CROMBRUGGE, “ Mogen kosten duurzaam inkomsten neutraliseren 

of overschrijden?” , Fiscoloog 2010, afl. 1223, 8. 
 
981Cass. 9 november 2007, TFR 2008, afl. 344, 637; Gent 2 februari 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 36, 13; Rb. Antwerpen 16 februari 2011, 

Fisc.Koer. 2011, afl. 14, 412-416; Rb. Bergen 3 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1319, 7. 
 
982H. VERSTRAETE, “ Wijziging maatschappelijk doel brengt niet noodzakelijk soelaas” , Fiscoloog 2008, afl. 1104, 4-8. 
 
983Cass. 4 januari 2008; Brussel 8 september 2010, FJF, No. 2011/136. 
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den bij het aan- en verkopen van buitenlandse valuta ter nastreving van wisselkoerswinsten (‘{xe "Foreign exchange"}fo-
reign exchange’-verrichtingen) zijn aftrekbaar als de vennootschap in haar doelomschrijving heeft opgenomen dat ze han-
delaar in financiële producten is984

– De vraag of bepaalde kosten noodzakelijk betrekking hebben op de maatschappelijke activiteit is ook aan de orde i.v.m. de 
aftrekbaarheid van de kosten verbonden aan ‘{xe "Vruchtgebruik"}vruchtgebruikconstructies’. Deze problematiek gaf aan-
leiding tot een uitgebreide rechtspraak

. 

985. Door sommige rechtspraak wordt aanvaard dat de kosten voor het verwerven van 
een zakelijk recht op onroerende goederen aftrekbaar zijn indien het ter beschikking stellen van het onroerend goed een 
voordeel in natura uitmaakt dat aan een zaakvoerder wordt toegekend als bezoldiging986. Hiertoe moet wel het bewijs wor-
den geleverd dat dit voordeel in natura werkelijke prestaties bezoldigt987. De rechtspraak komt tot een ander standpunt in-
dien niet kan worden aangetoond dat de kosten voor het vruchtgebruik verband houden met de maatschappelijke activitei-
ten van de vennootschap zoals die mede blijken uit de doelomschrijving988

– Tussen de afstand van {xe "Tantièmes"}tantièmes en de uitoefening van de beroepswerkzaamheid is er geen oorzakelijk 
verband

. 

989. Het hof van beroep te Brussel oordeelde evenwel dat tantièmes die de afgevaardigde bestuurder heeft afgestaan 
aan de aandeelhouder op grond van een overeenkomst tussen hem en de aandeelhouder die zijn benoeming goedkeurde, af-
trekbaar zijn als beroepsmatige uitgaven990

– De aftrek van kosten met betrekking tot een aantal call- en put-optieverrichtingen werd niet aanvaard, omdat die verrichtin-
gen klaarblijkelijk niet de verwerving van beroepsinkomsten of uitsluitend het realiseren van een belastingbesparing als doel 
hadden

. 

991. In de rechtspraak werd meermaals de aftrek van interesten geweigerd omdat de lening in casu louter een belas-
tingvoordeel tot doel had992

– Het is niet vereist dat de kosten onmiddellijk leiden tot het verkrijgen van inkomsten; het volstaat dat de kosten leiden tot 
toekomstige {xe "Studiekosten"}beroepsinkomsten{xe "Kosten voor behoud faam"}

. 

993. Andere rechtspraak gaat nog een 
stap verder en stelt dat beroepskosten aftrekbaar zijn zodra zij gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen zonder dat 
het daarbij noodzakelijk is dat de kosten uiteindelijk ook effectief hebben toegelaten dergelijke inkomsten te verkrijgen994. 
Omgekeerd is de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van mening dat kosten die over een periode van 10 jaar 268 % be-
dragen van de inkomsten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen995

– De uitgaven gedaan door de zaakvoerder van een failliete vennootschap tot herstel van de schade ontstaan omwille van 
door hem begane bestuursfouten, werden niet als aftrekbare beroepskosten aanvaard, aangezien die uitgaven niet tot doel 
hadden beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden op het moment waarop de aftrek zich voordeed

 (zie randnr. 1262). 

996

 De aftrek van kosten in het kader van een borgstelling door een onbezoldigd zaakvoerder die enkel voordelen in natura van 
de betrokken vennootschap ontving, werden wel aanvaard

. 

997

                                                           
984Antwerpen 11 december 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1327, 11. 

. Ook de aftrek van kosten uit een borgstelling door een zaak-

 
985Zie ook: Voorafg.Besliss. nr. 2010.339, 28 september 2010. 
 
986Luik 1 februari 2012, besproken in Fisc.Act. 2012, afl. 18, 1-5; Brussel 1 maart 2012, Fisc.Act. 2012, afl. 20, 1; Antwerpen 18 september 

2012, Acc.& Fisc. 2013, afl. 8; Rb. Brugge 17 juni 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 13, 589, Fisc.Act. 2008, afl. 27, 13; Rb. Namen 
21 januari 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 11, 13-14; Rb. Namen 13 oktober 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1248, 11; Rb. Bergen 15 november 
2010, FJF, No. 2012/101; Rb. Namen 30 november 2011, RGCF 2012, afl. 4, 265; Rb. Aarlen 14 maart 2012, FJF, No. 2012/281. 

 
987Cass. 6 oktober 1964, Bull.Bel. 1965, afl. 422, 1602; Luik 1 februari 2012, Fisc.Act. 2012, afl. 18, 1-5; Antwerpen 30 oktober 2012, Fiscoloog 

2012, afl. 1319, 4. 
 
988Gent 22 september 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 42, 5; Gent 9 november 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1255, 8; Bergen 29 juni 2011, FJF, No. 

2012/135; Rb. Antwerpen 16 februari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1262, 1; Rb. Bergen 3 mei 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 17, 593. 
 
989X, Noot bij Luik 14 november 1997, AFT 1998, 91. 
 
990Brussel 22 april 2010, FJF, No. 2011/250. 
 
991Cass. 18 januari 2001, Fisc.Koer. 2001, 237, AFT 2001, 249, FJF, No. 2001/220; Cass. 19 juni 2003, FJF, No. 2003/224, TFR 2004, afl. 257, 

256, noot M. VAN KEIRSBILCK; Gent 5 juni 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1313, 13. Contra: Rb. Brussel 17 november 2004, TFR 2004, 
afl. 276, 165; zie ook randnr. 1500. 

 
992Rb. Antwerpen 16 december 2005, Fiscoloog 2006, afl. 1027, 11; Gent 25 oktober 2005, Fiscoloog 2006, afl. 1006, 10-11. 
 
993Inzake studiekosten: Antwerpen 22 december 1998, Fisc.Koer. 1999, 201; Brussel 20 maart 1998, Fisc.Koer. 1998, 255; Brussel 

8 november 2001, Fisc.Koer. 2002, 206; Gent 22 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 834, 8, Fisc.Act. 2002, afl. 14, 9. Tenlasteneming 
van kosten met het oog op behoud van faam: Antwerpen 18 april 1983, FJF, No. 84/43; Gent 11 maart 2003, Fisc.Koer. 2003, 541. 

 
994Rb. Brussel 28 juni 2006, Fiscoloog 2007, afl. 1056, 10, Rb. Gent 20 oktober 2010, Fiscoloog, afl. 1227, 7. 
 
995Rb. Leuven 12 maart 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1225, 6. 
 
996Luik 13 februari 1998, JDF 1997, 126, FJF, No. 98/131. 
 
997Noot bij Luik 14 november 1997, AFT 1998, 91. 
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voerder na het faillissement van de vennootschap werd aanvaard998. Om te beoordelen of een borgstelling werd aangegaan 
om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, moet men zich plaatsen op het tijdstip van het aangaan van de borg-
stelling en niet op het tijdstip van de betaling als borg, in uitvoering van de borgtocht999

 De schadevergoeding en de interesten die door een advocaat worden betaald aan één van zijn vennoten in uitvoering van 
een arbitrale beslissing die hem veroordeelt een professionele fout te herstellen en die hem daartoe verplicht om de titel van 
advocaat te kunnen behouden, zijn aftrekbare beroepskosten

. 

1000

– Interesten afgetrokken na het faillissement van de vennootschap zijn volgens de administratie en het Hof van Cassatie geen 
aftrekbare beroepskosten aangezien de belastingplichtige geen beroepsinkomsten meer uit de vennootschap kan genie-
ten

. 

1001. Het Grondwettelijk Hof besliste echter dat kosten met betrekking tot een stopgezette activiteit ook na de stopzetting 
als beroepskosten aftrekbaar zijn1002. In navolging van deze rechtspraak oordeelde het Brusselse hof van beroep dat kosten 
gemaakt door een uitgewonnen borg aftrekbaar zijn, ook nadat elke beroepswerkzaamheid werd stopgezet1003

– De terugbetaling van sommen die door oplichting zijn verkregen, waartoe de belastingplichtige verplicht is op basis van 
een rechterlijke beslissing, is geen uitgave gedaan om belastbare beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden

. 

1004,1005. Het 
Hof van Cassatie was van oordeel dat, als de feitenrechter de aftrek van de kosten wil toelaten, hij de ‘bijzondere omstan-
digheden’ eigen aan de zaak moet aanhalen, waaruit dan mag blijken dat de terugbetaling inherent is aan de beroepswerk-
zaamheid. Het hof van beroep te Brussel kwam tot de conclusie dat de terugbetaling van verduisterde sommen geen privé-
karakter had, omdat de onrechtmatige handelingen destijds waren begaan tijdens het uitoefenen van de beroepswerkzaam-
heid. De inkomsten uit de onrechtmatige handelingen waren destijds ook als beroepsinkomsten belastbaar. Bovendien was 
de betrokkene, als curator, ertoe verplicht de onrechtmatig geïnde sommen terug te betalen. De terugbetaling door een cura-
tor van verduisterde gelden is dus een aftrekbare kost1006

– Accountants en belastingconsulenten mogen vanuit hun deontologie geen publiciteit voeren. Een accountant mag volgens 
het hof van beroep van Bergen dergelijke kosten in aftrek brengen als beroepskosten

. 

1007

– De administratie heeft niet het recht om het nut, de opportuniteit, noch de normaliteit van de uitgaven te betwisten
. 

1008

– Voor vennootschappen wordt aangenomen dat zij enkel bestaan om winsten te maken en dat bijgevolg alle inkomsten die 
zij verwerven beroepsinkomsten zijn. Lange tijd werd daarom aangenomen dat, mutatis mutandis, ook de uitgaven die een 
vennootschap maakt, per definitie een beroepsmatig karakter hebben. Het Hof van Cassatie doorbrak deze visie in een op-
hefmakend arrest in 2001

, 
tenzij de kosten de beroepsbehoeften op onredelijke wijze overtreffen. 

1009 en bevestigde dit standpunt meerdere keren1010, daarin gevolgd door andere hoven en recht-
banken1011. Ook het Grondwettelijk Hof bevestigde de visie van het Hof van Cassatie1012. De administratie is gerechtigd om 
de aftrek van kosten die losstaan van de activiteit of van het maatschappelijk doel van de vennootschap, te verwerpen1013

                                                           
998Antwerpen 12 februari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1345, 16. 

. 

 
999Brussel 18 mei 2001, FJF, No. 2002/9; Brussel 9 mei 2012, RGCF 2012, afl. 5, 359; Antwerpen 12 februari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1345, 

16; Rb. Brugge 1 juni 2011, FJF, No. 2012/277. 
 
1000Cass. 27 januari 2011, FJF, No. 2011/249. 
 
1001Cass. 14 juni 2002, FJF, No. 2003/11, TFR 2002, afl. 231, 1073, noot W. DEFOOR. 
 
1002Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 75/2000, BS 12 augustus 2000, 27717, TFR 2001, 15, noot P. VAN BELLEN, AFT 2000, 528, noot D. 

JACQUES; S. VAN CROMBRUGGE, “ Kosten na stopzetting: nadruk op oorzaak van de kosten” , Fiscoloog 2000, afl. 765, 4-6; Ant-
werpen 30 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 910, 10; Gent 23 december 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1158, 10 (pro belastingplich-
tige). 

 
1003Brussel 3 november 2010, FJF, No. 2011/104; Antwerpen 1 februari 2011, besproken door S. VAN CROMBRUGGE, “ Verlies uit borgstelling 

na stopzetting bestuursmandaat is aftrekbaar” , Fiscoloog 2011, afl. 1246, 5. 
 
1004Cass. 16 september 2004, FJF, No. 2004/279. 
 
1005Cass. 14 december 2007, TFR 2008, afl. 346, 755, noot I. VAN DE WOESTEYNE, “ Kan de terugbetaling van verduisterde sommen een 

aftrekbare beroepskost vormen?”  en H. VANDEBERGH, “ Over de belastbaarheid of de aftrek als bedrijfsuitgave van verduisterde 
gelden en gestolen goederen” , TFR 2009, afl. 357, 191. 

 
1006Brussel 15 januari 2010, TFR 2010, afl. 388, 795, Fiscoloog 2010, afl. 1228, 3. 
 
1007Bergen 8 oktober 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1136, 11. 
 
1008Cass. 23 januari 1958, JDF 1958, 33; Antwerpen 22 november 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1283, 11 (managementfees). 
 
1009Cass. 18 januari 2001, Fisc.Koer. 2001, 237. 
 
1010Cass. 19 juni 2003, FJF, No. 2003/224; Cass 12 december 2003, AFT 2004, afl. 8-9, 30, FJF, No. 2004/131; Cass. 4 januari 2008 en Cass. 

12 juni 2009, AFT 2010, afl. 1, 7; Cass. 10 december 2010, F.09.0129.N., Fisc.Act. 2011, afl. 4,1. 
 
1011Rechtspraak in dat verband: Gent 27 oktober 2009 en Gent 22 september 2009, Fiscoloog 2010, afl. 1193, 13 en Fisc.Act. 2009, afl. 42, 5 

(inzake het vruchtgebruik van een appartement aan de kust); Antwerpen 19 mei 2009, FJF, No. 2009/284 (inzake een zwembad en 
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c. Ogenblik van de aftrekbaarheid 

1196 
art. 49 lid 2 WIB92 

De beroepskosten zijn slechts aftrekbaar voor het jaar waarin ze werkelijk zijn betaald of gedragen, of 
het karakter van zekere en vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn 
geboekt1014

Het is volgens het Hof van Cassatie niet vereist dat de beroepskosten gedaan of gedragen zijn voor het 
verkrijgen of het behouden van de inkomsten van het jaar tijdens welk ze zijn gedaan of gedragen

. Het is dus noodzakelijk dat de kosten werkelijk betaald worden of, wanneer dit niet het 
geval is, dat zij het karakter van een definitieve en opeisbare schuld of verlies bezitten en dat zij bo-
vendien werden geboekt. 

1015. 
Kosten kunnen ook worden afgetrokken wanneer (nog) geen inkomsten worden genoten1016

De minister van Financiën stelde dat de belastingplichtige de kosten moet aftrekken in het belastbaar 
tijdperk waarin de kosten een zeker en vaststaand karakter hebben gekregen en niet tijdens een later 
belastbaar tijdperk waarin de betaling heeft plaatsgevonden

. 

1017

Volgens het hof van beroep van Antwerpen kan een kost niet meer afgetrokken worden op het ogen-
blik van de betaling, als de kost in een eerder belastbaar tijdperk een ‘zeker en vaststaand’ karakter 
heeft verkregen. Een kost moet worden geboekt op het ogenblik dat hij een zeker en vaststaand karak-
ter krijgt en moet ook op dat ogenblik fiscaal in aftrek gebracht worden. Als de kost op dat ogenblik 
niet wordt geboekt, kan geen aftrek meer worden verkregen op het ogenblik van de betaling

. 

1018

Ook volgens de hoven van beroep te Gent en Bergen zijn kosten die in strijd met het boekhoudrecht 
pas in de boekhouding worden opgenomen voor het boekjaar waarin ze worden betaald hoewel zij in 
een vorig boekjaar zeker en vaststaand zijn geworden, geen aftrekbare beroepskosten voor het belast-
baar tijdperk waarin ze worden betaald. De belastingplichtige heeft dus niet de keuze om de kosten in 
aftrek te brengen op het ogenblik dat zij zeker en vaststaand zijn geworden dan wel op het ogenblik 
van de betaling

. 

1019

Een bedrijfsleider verleent zijn vennootschap gedurende meerdere jaren voorschotten zonder hiervoor 
een interest aan te rekenen. Er wordt ook geen interestlast geboekt door de vennootschap. Pas 6 jaar 
na het eerste voorschot betaalt de vennootschap interesten over de hele periode en voor alle voorschot-
ten. Het hof van beroep te Antwerpen stelt dat de schuld afgetrokken had moeten worden in het jaar 

. 

                                                                                                                                                                     
een vliegtuig voor een tandartsenvennootschap); Rb. Luik 5 maart 2009, TFR 2009, afl. 376, 727 (inzake de woning van de uitbater 
van juwelierszaken – prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof). 

 
1012GwH 26 november 2009, nr. 191/2009, Fisc.Act. 2009, afl. 42, 1 (er is geen discriminatie tussen de behandeling van de inkomsten van een 

vennootschap (steeds professioneel) en de uitgaven (enkel aftrekbaar indien band met doel)) en GwH 16 september 2010, 
nr. 103/2010, Fisc.Act. 2010, afl. 33, 1 (geen discriminatie tussen natuurlijke personen en vennootschappen). 

 
1013R. MESSIAEN, “ De kostenaftrek van de doeloverschrijdende handeling, een storm in een glas water?” , AFT 2010, afl. 1, 7. 
 
1014Gent 4 december 1997, FJF, No. 98/80; Brussel 10 april 1998, Fiscoloog 1998, afl. 668, 10; Bergen 29 mei 1998, FJF, No. 98/188; Gent 

15 juni 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1215, 11; Gent 22 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl.1309,10. 
 
1015Cass. 17 december 1970, JT 1971, 216; Cass. 3 november 2000, FJF, No. 2001/11 en FJF, No. 2001/130. 
 
1016Cass. 22 december 1964, Bull.Bel. 1965, afl. 423, 1758; Cass. 27 februari 1987, Fisc.Koer. 1987, 174. I.v.m. het opzetten van een zelfstan-

dige activiteit: Antwerpen 22 december 1998, Fisc.Koer. 1999, 201; Antwerpen 22 mei 2001, Fisc.Koer. 2001, 360; Gent 17 april 
2007, Fiscoloog 2007, afl. 1084, 11. 

 
1017Vr. nr. 1088 HATRY 15 mei 1998, Vr. & Antw. Senaat, 8 september 1998, 4275, Fisc.Koer. 1998, 498; X; “ In welk jaar zijn beroepskosten 

fiscaal aftrekbaar?” , Fiscoloog 1998, afl. 679, 1. 
 
1018Antwerpen 17 februari 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 14, 3-5. 
 
1019Gent 5 oktober 2004, TRV 2004, 690, noot S. HUYSMAN; Gent 27 juni 2006, Fiscoloog 2007, afl. 1059, 12; Bergen 21 december 2011, FJF, 

No. 2013/127. 
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dat ze geboekt had moeten worden. De belastingplichtige kan niet kiezen tussen aftrekken op het 
moment dat de schuld betaald werd dan wel op het moment dat de schuld zeker en vaststaand is ge-
worden; van zodra ze zeker en vaststaand is, moet de kost in aftrek genomen worden1020

Het lijkt echter dat, voor de categorie waarbij het inkomen bepaald wordt door het verschil tussen de 
ontvangsten en de kosten, de boeking op zich niet volstaat opdat een uitgave aftrekbaar zou zijn

. 

1021

Kosten die na de stopzetting van de beroepswerkzaamheid worden gemaakt en die hun oorsprong nog 
vinden in de vroegere beroepswerkzaamheid, zijn in principe nog steeds aftrekbaar als beroepsuitgave. 
Volgens het Hof van Cassatie geldt deze regel echter niet voor interesten die na de stopzetting betaald 
worden in verband met voorheen beroepsmatig aangegane leningen

. 

1022. Het Grondwettelijk Hof heeft 
evenwel besloten dat dit een onverantwoorde discriminatie uitmaakt, zodat ook ten aanzien van inte-
resten van voorheen beroepsmatig aangegane leningen, moet worden aanvaard dat zij na de stopzet-
ting van de beroepswerkzaamheid nog als beroepskosten aftrekbaar zijn1023

{xe "Voorwaardelijke schulden"}Voorwaardelijke schulden moeten worden onderscheiden van {xe 
"Zekere en vaststaande schuld"}zekere en vaststaande schulden aangezien zij afhankelijk zijn van een 
toekomstige en onzekere gebeurtenis

. 

1024. De aftrek van een dergelijke schuld moet dan ook gebeuren 
in het belastbaar tijdperk waarin de voorwaarde wordt gerealiseerd1025. Het hof van beroep te Bergen 
oordeelde echter dat een verbintenis tot schadeloosstelling onder opschortende voorwaarde niet nood-
zakelijk betekent dat ze geen zeker karakter zou hebben. Onder verwijzing naar cassatierechtspraak 
stelt het hof dat een verbintenis afgesloten onder opschortende voorwaarde ‘bestaat’, enkel haar uit-
voering is opgeschort1026. Hierdoor kan de voorwaardelijke schuld worden afgetrokken in het belast-
baar tijdperk waar de verbintenis werd aangegaan, ook al voltrekt de voorwaarde zich in een ander 
belastbaar tijdperk1027

d. Aftrekbaar maximumbedrag en uitsluiting van het recht op aftrek{xe "Beroepskosten – 
Beperkingen (PB)"} 

. 

1197 
In principe zijn de aftrekbare bedragen niet aan enige beperking onderworpen. Er bestaan echter een 
aantal uitzonderingen, onder meer: 

art. 52 2° en 55 WIB92 
– de beperking inzake de aftrekbare interesten (zie randnr. 1220); 

art. 52 3° b) en 59 WIB92 
– de beperking van de aftrek van werkgeversbijdragen en -premies voor aanvullende verzekering 

tegen ouderdom en vroegtijdige dood1028

                                                           
1020Antwerpen 17 februari 2009, Fisc.Koer. 2009, 534, hervormt Rb. Antwerpen 2 april 2007, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 07/18. 

; 

 
1021Zie nochtans Vr. nr. 225 DALEM 18 april 1984, Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 5 juni 1984, 1382 en Bull.Bel., afl. 632, 2594 (volgens dewel-

ke de inschrijving in het dagboek volstaat). 
 
1022Cass. 27 oktober 1973, Bull.Bel. 1975, 471; Cass. 27 oktober 1983, FJF, No. 84/104, JDF 1984,166; Cass. 8 september 1989, RW 1989-

1990, 578; Cass. 15 februari 1999, FJF, No. 99/131. 
 
1023Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 75/2000, BS 12 augustus 2000, JDF 2000, 81. 
 
1024Com.IB 1992, nr. 49/9. 
 
1025Gent 4 december 1997, Fisc.Act. 1998, afl. 2, 6. 
 
1026Cass. 5 juni 1981, Pas. I, 1981, 1149. 
 
1027Bergen 4 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1306, 13, Acc.& Fisc. 2013, afl. 18. 
 
1028J. ANDRE-DUMONT, “ Assurances ‘revenu garanti’, ‘invalidité’, ‘incapacité de travail’… what’s the name ?” , C&FP 2012, afl. 1, 2-22. 
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art. 52 4° en 53 12° en 13° WIB92 
– de beperking van de aftrek van de bezoldigingen van de gezinsleden van de belastingplichtige, 

buiten zijn echtgenoot; 

art. 52 5°, 59 en 60 WIB92 
– de beperking van de aftrek van pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten alsook de als zodanig 

geldende toelagen ter uitvoering van een contractuele verbintenis; 

art. 53 8°, 8°bis en 11° WIB92 
– de beperking van de aftrek van restaurant- en receptiekosten, van de kosten voor relatiegeschenken 

en van het bedrag dat daarvoor aan derden wordt terugbetaald; kosten voor drank (zonder maaltijd) 
in cafés, op feesten enz. zijn eveneens aftrekbaar met inachtneming van de beperking (zie rand-
nr. 1260); 

art. 53 9° en 11° WIB92 
– de beperking inzake kosten van allerlei aard m.b.t. jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaar-

tuigen en lusthuizen (zie randnr. 1261)1029

art. 66 en 66bis WIB92 

; 

– de beperking van de aftrek van de uitgaven van bepaalde voertuigen (zie randnr. 1271); 

art. 50 § 2 WIB92 
– de beperking waarin de Koning kan voorzien voor de kosten die gewoonlijk niet door bepaalde 

stukken kunnen worden gestaafd zoals o.m. de representatiekosten, de kleine kantoorkosten, enz. 
De Koning heeft van artikel 50, § 2 WIB92 tot nu toe nog geen gebruik gemaakt; 

art. 53 7° en 11° WIB92 
– uitsluiting van het recht op aftrek voor kosten voor niet-specifieke beroepskleding (zie rand-

nr. 1257); 

art. 53 10° en 11° WIB 92 
– uitsluiting van het recht op aftrek voor onredelijke kosten, die de beroepsbehoeften overtreffen (zie 

randnr. 1221); 

art. 53 14° WIB92 
– uitsluiting van het recht op aftrek voor sociale voordelen met uitzondering van de in voorkomend 

geval tot 1,00 EUR per maaltijdcheque beperkte tussenkomst van de werkgever of de onderneming 
in de {xe "Maaltijdcheque"}maaltijdcheques wanneer die tussenkomst een sociaal voordeel uit-
maakt1030

e. Aftrekbaarheid in hoofde van de schuldenaar, belastbaarheid in hoofde van de schuldei-
ser 

. 

1198 
De al dan niet aftrekbaarheid van een uitgave in hoofde van de schuldenaar oefent, in beginsel, geen 
enkele invloed uit op het fiscaal regime in hoofde van de schuldeiser1031

                                                           
1029Bedoeld worden de onroerende goederen waarin leden van het personeel of van de organen van bestuur, vertegenwoordigers, klanten, 

leveranciers, zakenrelaties enz., individueel of in groep, kunnen worden uitgenodigd om er te verblijven zoals in een hotel (Com.IB 
1992, nr. 53/175). 

. Zo wordt bv. een privé-

 
1030De aftrekbaarheid van 1,00 EUR van de maaltijdcheque werd ingevoerd door artikel 7 wet 27 maart 2009 (BS 7 april 2009) en is van toepas-

sing sinds 1 februari 2009. 
 
1031Cass. 22 september 2011, FJF, No. 2012/98; Cass. 12 juni 2009, FJF, No. 2010/226; Cass. 30 oktober 2008, FJF, No. 2009/102; Bergen 

29 juni 2011, FJF, No. 2012/135. 
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dienstbode belast op zijn loon ondanks het feit dat dit niet of niet volledig mag worden afgetrokken 
van de inkomsten van de heer des huizes. Dit principe lijkt echter niet steeds te worden toegepast: 
terwijl bv. een voordeel, zoals gratis logement, niet belastbaar is in hoofde van de persoon die het 
voordeel geniet, zijn de kosten die dit voordeel met zich meebrengt, zoals kosten aan het gebouw in 
kwestie, niet aftrekbaar in hoofde van de persoon die dit voordeel toekent1032. Omgekeerd belet het 
feit dat een voordeel in natura enkel forfaitair en gedeeltelijk wordt belast in hoofde van de genieters 
niet dat dit voordeel een aftrekbare uitgave is voor diegene die het betaalt1033

f. {xe "Forfaitaire beroepskosten"}Forfaitaire aftrek voor beroepskosten met betrekking tot 
bezoldigingen en baten 

. 

1199 
art. 51 WIB92 

Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden beroepskosten met betrekking tot bezoldigingen van 
werknemers, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten alsook met betrekking tot baten, op forfai-
taire wijze bepaald. 
Hierna volgt een overzicht van enkele beroepskosten. 

2. {xe "Kantoorkosten (kost)"}Kantoorkosten 

1201 
De kosten verbonden aan het gebruik van beroepslokalen (in huur of in eigendom) zijn aftrekbaar. 
Deze kantoorkosten (afschrijving, huur, onroerende voorheffing, verwarming, elektriciteit, onderhoud 
en poetsen, herstellingen, interesten, verzekeringen, enz.) zijn typische beroepskosten verbonden aan 
de beroepslokalen. Verder zijn ook nog andere kantoor- en werkingskosten aftrekbaar, zoals: telefo-
nie, portkosten, kantoormaterieel, kopie- en faxmachine, enz. De kosten van een kantoor, een labora-
torium of een muziekkamer, gevestigd in een privéwoning, zijn aftrekbaar indien ze beroepsmatig 
zijn1034

Als vaststaat dat 10 % van de privéwoning voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt (omdat er een 
bureel en een opslagruimte in opgenomen zijn), dan zijn volgens de rechtbank van eerste aanleg van 
Brugge alle kosten m.b.t. de woning voor 10 % aftrekbaar, dus ook facturen voor de badkamer, de 
sauna, tapijtreiniging, enz.

. 

1035

3. {xe "Huisvestingskosten (kost)"}Huisvestingskosten 

. 

1202 
Doorgaans hebben huisvestingskosten een privékarakter. Nochtans kan het huren van een tweede 
verblijf in de nabijheid van de werkplaats zodanig vereist zijn voor het uitoefenen van de beroeps-

                                                           
1032Vr. nr. 92 DALEM 4 januari 1984,Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 14 februari 1984, 693, Bull.Bel., afl. 629, 1453. 
 
1033Brussel 24 oktober 2001, FJF, No. 2002/130. 
 
1034Antwerpen 30 april 1984, L.D. en P.v.P., www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 84/35; Gent 22 oktober 1998, FJF, No. 99/4. 
 
1035Rb. Brugge 8 juli 2009, Fisc.Act. 2010, afl. 5, 13. 
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werkzaamheid, dat de uitgave niet meer van persoonlijke aard is, maar als een beroepsuitgave moet 
worden beschouwd. De concrete omstandigheden zijn bepalend1036

Casuïstiek 

. 

– {xe "Tweede verblijf dichtbij werk"}Kosten voor {xe "Beroepslokalen in eigen woning"}beroepslokalen in de eigen woning 
voor buitenshuis werkende belastingplichtigen zijn in beginsel aftrekbaar1037

– De kosten van de werkkamer en de pianokosten van een muzieklerares zijn aftrekbaar
. 

1038

– Het bij de eigenaar belastbare inkomen uit de verhuring wordt, indien de kosten noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheden van de huurder, bepaald overeenkomstig artikel 7, § 1, 2°, c) en 13 WIB92

. 

1039

– Verblijfs- en verplaatsingskosten van bedienden-stagiairs, specialisatie geneeskunde, zijn niet aftrekbaar
. 

1040

4. {xe "Reiskosten (kost)"}Reiskosten 

. 

1203 
art. 66 § 4 WIB92 
Reiskosten van private aard worden niet aanvaard als beroepskost. Onverminderd de wettelijke beper-
kingen kan een gedeelte van de restaurant- en hotelkosten beschouwd worden als zijnde van private 
aard. De reiskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerk-
stelling worden in beginsel forfaitair bepaald op 0,15 EUR per afgelegde kilometer (zie ook rand-
nr. 1271)1041

De {xe "Autokosten"}autokosten voor het beroepsgebruik zijn onder voorbehoud van de wettelijke 
beperkingen aftrekbaar. Dit geldt ook voor de herstellingskosten ten gevolge van een ongeval, ook al 
is de belastingplichtige aansprakelijk voor dit ongeval

. 

1042

De door loontrekkers behoorlijk bewezen {xe "Verplaatsingskosten"}verplaatsingskosten tussen de 
woon- en de werkplaats worden (onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen voor bepaalde 
autokosten) als beroepskosten aanvaard, behalve indien men ingevolge omstandigheden eigen aan het 
specifieke geval, terecht mag besluiten dat de keuze van de woonplaats een willekeurig, onwettelijk of 
verzonnen karakter vertoont, d.w.z. niet voor redelijk kan worden gehouden

. 

1043

De {xe "Woon-werkverkeer"}bijkomende verplaatsingskosten die voortvloeien uit de keuze van een 
langere maar snellere weg tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling zijn beroepskos-

. 

                                                           
1036Zie samenvatting rechtspraak in Fisc.Koer. 1988, 31-33 en 1988, 490-493; Cass. 9 december 1988, RW 1988-1989, 1059, JDF 1989, 215, 

AFT 1989, 203, RGF 1989, 183, Fisc.Koer. 1989, 164, FJF, No. 89/54, 102 en FJF, No. 89/124; Cass. 31 maart 1989, RW 1989-1990, 
204; Cass. 13 oktober 1989, FJF, No. 90/07; Brussel 23 oktober 1997, FJF, No. 97/277; Brussel 20 november 1997, FJF, No. 98/129, 
Notariaat 1998, afl. 16, 2; Brussel 12 juni 1998, Fiscoloog 1998, afl. 677, 9; Bergen 19 juni 1998, Fiscoloog 1998, afl. 668, 10; Ant-
werpen 30 juni 1998, Fiscoloog 1998, afl. 676, 9; alsook Circ. nr. Ci.RH.243/411.000, 8 februari 1990, Bull.Bel., afl. 693, 910; Ant-
werpen 30 juni 1998, FJF, No. 99/5; Antwerpen 10 november 1998, FJF, No. 99/70; Gent 16 oktober 2001, AFT 2003, afl. 1, 23; 
Antwerpen 20 april 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1226, 13. 

 
1037Vr. nr. 321 VANHOUTTE, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, 29 juli 1986, 1724, Bull.Bel., afl. 657, 174; Antwerpen 8 september 1998, FJF, No. 

99/39. 
 
1038Antwerpen 30 april 1984, FJF, No. 85/6; Bergen 20 januari 1982, FJF, No. 82/27. 
 
1039Vr. nr. 1194 TAVERNIER 20 januari 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 119, 16425, Bull.Bel., afl. 784, 1603. 
 
1040Vr. nr. 328 ANCIAUX 3 oktober 1997, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-58, 2968, Bull.Bel., afl. 782, 1041. 
 
1041Voor de weerslag van carpooling op de aftrek van autokosten zowel in hoofde van de bestuurder als van de persoon die meerijdt, zie G. 

POPPE, “ Carpooling, het fiscale regime” , Acc. & Act. 2008, afl. 38, 1. 
 
1042Vr. & Antw. Kamer 1965-1966, 28 december 1965, 240. 
 
1043Brussel 26 oktober 1954 en 11 mei 1955, Puissant; Luik 11 mei 1957, Francotte; Luik 9 juli 1957, David; Luik 25 april 1958, Vindal; Luik 

28 april 1958, Roberti; Gent 21 februari 1961, Gonzalès-Cock. Over de vrije woonstkeuze: Luik 8 juni 1978, Journ.prat.fisc.fin. 1979, 
297; zie ook P. JANS, “ La déductibilité des frais de déplacement en fonction de la localisation du domicile” , in Réflexions offertes à 
Paul Sibille, Brussel, Bruylant, 1981, 629. 
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ten1044. Voor de bepaling van deze weg moet men zich niet laten leiden door een online 
routeplanner1045. Een omweg om kinderen af te zetten aan de school is een privéverplaatsing en is dus 
niet aftrekbaar als woon-werkverkeer1046. Worden de kinderen echter afgezet op weg naar het werk 
zonder dat er een omweg gemaakt moet worden, dan is de volledige afstand aftrekbaar1047, 1048

Bijkomende verplaatsingskosten ingevolge de verhuis naar een andere woonplaats zijn aftrekbaar
. 

1049

5. Kosten van {xe "Werkloze (kost)"}werklozen 

. 

1204 
Aangezien werkloosheidsuitkeringen beroepsinkomsten zijn, zijn de kosten van werklozen ter verkrij-
ging van die uitkeringen, zoals verplaatsingskosten, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen 
aftrekbaar1050

De minister van Financiën stelde dat de kosten gemaakt door een werkloze naar aanleiding van een 
sollicitatie enkel aftrekbaar zijn als beroepskosten als wordt aangetoond dat de kosten noodzakelijk 
zijn om het recht op werkloosheidsuitkeringen te behouden (bv. de kosten van verplaatsingen naar een 
potentiële werkgever na daartoe te zijn opgeroepen door de overheidsdienst voor arbeidsbemidde-
ling)

. 

1051. Die stelling werd te restrictief bevonden door het hof van beroep te Bergen1052

De beroepskosten kunnen niet worden beperkt tot de periodes van werkelijke beroepsuitoefening 
indien de beroepsactiviteit wordt gekenmerkt door tussentijdse periodes van werkloosheid

. Het is vol-
gens het hof tegenwoordig algemeen aanvaard dat de werkloze, wil hij zijn werkloosheidsvergoedin-
gen behouden, zelf actief stappen moet ondernemen om nieuw werk te vinden. 

1053

Wanneer de betrokkene in de loop van het belastbaar tijdperk werkloos wordt, dan zijn de vanaf dat 
ogenblik betaalde vakbondsbijdragen rechtstreeks aftrekbaar van de werkloosheidsuitkering

.  

1054

Kosten gemaakt in het kader van een proces om het ontslag aan te vechten, zijn daarentegen niet ge-
maakt om de werkloosheidsuitkering te krijgen en zijn daarom niet aftrekbaar van werkloosheidsuit-
keringen

. 

1055

                                                           
1044Vr. nr. 322 VANHOUTTE, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, 29 juli 1986, 1724, Bull.Bel., afl. 657, 175. Wat de keuzevrijheid bij het uitstippelen 

van de reisweg betreft: zie ook Luik 14 mei 1986, FJF, No. 87/9. 

. 

 
1045Rb. Bergen 19 september 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1312, 12. 
 
1046Com.IB 1992, nr. 66/4, lid 1-4; Vr. nr. 1 DE ROO 7 januari 1992, Bull., afl. 719, 299. 
 
1047Brussel 13 september 2007, FJF, No. 2008/103 en Brussel 21 november 1997, FJF, No. 98/41. 
 
1048Voor meer details zie W. ILIANO EN L. FEYAERTS, “ Het woon-werkverkeer in de aangifte ontrafeld” , Fisc.Act. 2007, afl. 23, 4. 
 
1049Luik 30 april 1986, JDF 1987, 306. 
 
1050Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 4 september 1984, 4053; Vr. nr. 26 VANHORENBEEK 25 maart 1988, Vr. & Antw. Kamer, B.Z. 1988, 

25 maart 1988, 484, Bull.Bel., afl. 676, 1768; Vr. nr. 397 EERDEKENS 14 juni 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, 14 juni 2000, 
nr. 48, 5699. 

 
1051Vr. nr. 917 D’HONDT 14 september 2005, Vr. & Antw. Kamer 2005-2006, nr. 105, 2 januari 2006, 19242. 
 
1052Bergen 21 november 2007, Fisc.Koer. 2008, afl. 5, 385, FJF, No. 2008/228, Fiscoloog 2008, afl. 1105, 12-13, JDF 2009, afl. 1-2, 18, noot F. 

FORTEMS. 
 
1053Brussel 12 december 1997, FJF, No. 98/71. 
 
1054Vr. nr. 1497 VAN KESSEL 24 september 1998, Vr. & Antw. Kamer 1998-1999, nr. 151, 20631, Bull.Bel., afl. 791, 941. 
 
1055Gent 15 september 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1182, 10. 
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6. {xe "Immorele kosten"}Immorele kosten{xe "Beroepskosten (immoreel)"} 

1205 
Rechtspraak gaat er doorgaans van uit dat het aannemelijk beroepskarakter van de kosten eindigt waar 
de onzedelijkheid of het misdrijf begint. Dat is in tegenstelling met het algemeen aanvaard principe 
dat het al dan niet belastbare karakter van de inkomsten niet afhangt van hun geoorloofd karakter1056

Casuïstiek 

. 

– De schadevergoedingen betaald wegens de strafbare feiten waaraan de belastingplichtige zich heeft schuldig gemaakt bij 
het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid, zijn niet aftrekbaar omwille van hun ongeoorloofd karakter1057

– De schadevergoeding wegens namaak en ongeoorloofde mededinging is daarentegen een aftrekbare beroepsuitgave aange-
zien de handeling van namaak noodzakelijkerwijze binnen de uitoefening van de beroepsactiviteit plaatsvindt

. 

1058

– De schadevergoeding wegens het bedrieglijk afwerven van cliënteel heeft betrekking op niet geoorloofde daden die binnen 
de uitoefening van de beroepswerkzaamheid werden gepleegd en is bijgevolg aftrekbaar. Bovendien werden de inkomsten 
uit deze onrechtmatige daad belast

. 

1059

– Een schadevergoeding die in het kader van een burgerlijke procedure wordt toegekend en niet van strafrechtelijke aard is, is 
wel een fiscaal aftrekbare beroepsuitgave

. 

1060. Als de belastingplichtige strafrechtelijk veroordeeld wordt of kan worden en 
op vrijwillige basis terugbetalingen doet (in casu van ten onrechte ontvangen erelonen), kan deze terugbetaling als een fis-
caal aftrekbare beroepsuitgave worden aangemerkt1061

– De erelonen voor een advocaat wiens bijstand werd gevraagd in een strafrechtelijke zaak waarin de belastingplichtige 
betrokken was in zijn hoedanigheid van accountant van een vennootschap, zijn niet aftrekbaar. De advocaat werd ingescha-
keld om de persoonlijke belangen te beschermen en een strafrechtelijk veroordeling te vermijden. Het feit dat de werkgever 
verklaarde dat de belastingplichtige zou worden ontslagen indien hij veroordeeld zou worden, heeft geen invloed

. 

1062

– Een ouder die zich laat helpen in een leurhandel door zijn kinderen jonger dan 15 jaar, en deze een loon toekent met uitrei-
king van de nodige fiches 281.10, kan deze lonen niet aftrekken als beroepskost daar deze werden toegekend als vergoe-
ding voor prestaties in strijd met het verbod op {xe "Kinderarbeid"}kinderarbeid

; 

1063

7. {xe "Beroepsverliezen"}Verliezen 

. 

1206 
Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen de beroepskosten en de beroepsverliezen 
(zie randnr. 1280). Wanneer er een verlies is, moet het eigenlijk verlies (dat niet krachtens artikel 49 
WIB92 aftrekbaar is, maar wel krachtens het algemeen principe dat enkel het netto-inkomen mag 
worden belast) onderscheiden worden van de kosten die veroorzaakt zijn door een verlies of die ver-
band houden met een verlies. 

                                                           
1056S. VAN CROMBRUGGE, De grondregels van het Belgisch fiscaal recht, Antwerpen, Biblo, 2013, nr. 33. 
 
1057Cass. 31 mei 1960, S.V.R., XIV, 157. Voor een toepassing: Bergen 19 maart 1999, Fiscoloog 1999, afl. 710, 11. Zie ook Cass. 16 september 

2004, Arr.Cass. 2004, afl. 9, 1398, Fisc.Koer. 2004, afl. 19-20, 75, FJF, No. 2004/279, JDF 2004, afl. 5-6, 129, noot, JLMB 2006, afl. 
4, 155, Pas. 2004, afl. 9-10, 1355, RW 2007-2008, afl. 7, 290, TFR 2005, afl. 276, 160, besproken in randnr. 1195. 

 
1058Cass. 27 februari 1987, FJF, No. 87/115, AFT 1987, 171 en Bull.Bel., afl. 668, 152. 
 
1059Gent 11 december 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 18, 10; Rb. Antwerpen 15 juni 2011 en Rb. Namen 6 april 2011, besproken door S. VAN 

CROMBRUGGE, “ Zijn kosten uit illegale verrichtingen fiscaal aftrekbaar?” , Fiscoloog 2011, afl. 1263, 4. 
 
1060Brussel 24 april 1990, JDF 1990, 301; Gent 11 december 1997, FJF, No. 98/72; Brussel 25 juni 1999, Fisc.Koer. 1999, 556; Gent 

6 september 2001, AFT 2002, 35. Gent 28 november 2001, FJF, No. 2002/126; Gent 6 december 2001, AFT 2003, afl. 1, 26. 
 
1061Antwerpen 14 mei 2002, Fisc.Koer. 2002, 384; Rb. Brussel 5 april 2002, FJF, No. 2003/73. 
 
1062Antwerpen 13 januari 2009, FJF, No. 2010/11. 
 
1063Gent 30 oktober 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1319, 13. 
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8. {xe "Congres- en studiekosten"}Congres- en studiekosten 

1207 
De door een belastingplichtige gedragen kosten voor het bijwonen van wetenschappelijke congressen, 
worden als aftrekbare beroepskosten beschouwd wanneer ze rechtstreeks en noodzakelijk worden 
gedaan om beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. 

De Com.IB 1992, nr. 52/209 maakt een onderscheid tussen: 
– kosten i.v.m. cursussen, stages of seminaries die rechtstreeks in verband staan met de beroeps-

werkzaamheid die de betrokkene uitoefent op het tijdstip waarop de lessen worden gevolgd. Deze 
kosten mogen als beroepskosten worden afgetrokken; en 

– kosten i.v.m. cursussen, stages of seminaries van een onafhankelijk vak of van een tot dusver door 
de betrokkene niet uitgeoefende beroepswerkzaamheid: die kosten zijn niet aftrekbaar omdat ze 
worden gerangschikt onder de uitgaven van persoonlijke aard, bedoeld in artikel 53, 1° WIB921064

                                                           
1064Luik 13 februari 1998, FJF, No. 98/130 (collegegeld aspirant-neuroloog); Luik 21 april 1999, FJF, No. 99/188 (kosten in verband met het 

volgen van een licentie in medisch-sociale en ziekenhuiswetenschappen door een verpleegkundige); Rb. Gent 8 mei 2003, Fisc.Koer. 
2003, afl. 15, 564-566, noot A. RASSCHAERT (kosten in verband met de omscholing van lijnpiloot tot vrachtpiloot); Rb. Brussel 
14 juni 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1312, 11 (kosten MBA gestart na eerste beroepservaring aftrekbaar). 

 
(zie ook randnr. 1256). 
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Een aantal voorbeelden uit de rechtspraak van aftrekbare studiekosten: de kosten van een kinesist voor een cursus acupunctuur 
in Shanghai1065; kosten van een tandarts voor een opleiding tot orthodontist1066; voor een leraar Latijn m.b.t. een aanvullende 
studie (derde cyclus) aan de universiteit1067; vervolmakingslessen als piloot1068; kosten voor een opleiding in de begeleiding van 
adolescenten voor een psycholoog1069; vorming- en steno-dactylocursussen van meewerkende familieleden1070; de kosten voor 
het behalen van een doctoraat (incl. drukwerk en receptie)1071; bijscholingskosten van een kaderlid1072; specialisatiecursussen 
voor artsen1073,1074; graduaatopleiding boekhouding en speciale kandidatuur in de economische wetenschappen voor een werk-
nemer van een boekhoudafdeling1075; master in automatisering en robotisatie voor een industrieel ingenieur1076; kosten voor een 
LLM1077; opleiding orthodontie voor een tandarts1078

De verplaatsingskosten van en naar de cursus zijn eveneens aftrekbaar aangezien zij een directe en 
noodzakelijke band met de beroepsuitoefening vertonen

. 

1079

{xe "MBA (beroepskosten)"}Inzake de kosten in verband met een MBA oordeelde de dienst vooraf-
gaande beslissingen dat in de concrete omstandigheden de kosten aftrekbaar waren. De kosten voor 
het inschrijvingsgeld, de directe studiekosten (laptop, aankoop van boeken, kopies en materiaal, de 
transportkosten (naar het buitenland) en interestkosten (studielening)) zijn 100 % aftrekbaar mits 
voldaan is aan de overige voorwaarden van artikel 49 WIB92. Wat het beroepsmatig aspect van de 
leefkosten (verbruik elektriciteit en verwarming, communicatie) betreft, stemde de dienst in om 10 % 
als beroepsmatig aan te merken. De internetverbinding werd voor 80 % als beroepsmatig aanvaard. De 
dienst aanvaardde verder ook dat een periode van 3 jaar redelijk was voor de afschrijving van de lap-
top die voor 80 % als beroepsmatig kon worden aangemerkt. De eventuele terugbetaling door de 
werkgever van een gedeelte van de inschrijvingskosten moet worden beschouwd als een belastbaar 
voordeel van alle aard

. 

1080

Inzake de kosten van {xe "Opleidingscheque"}opleidingscheques: zie Circ. nr. Ci.RH.243/554.180 (AOIF 35/2005), 26 augustus 
2005. 

. 

Inzake de kosten van wetenschappelijke manifestaties en congressen: zie Circ. nr. Ci.RH.243/589.859 (AOIF 19/2008), 29 mei 
2008 en PIRET, F.,“Prestataires de soins et prise en charge par des entreprises pharmaceutiques des frais de participation à une 
manifestation scientifique”, LFB 2013, afl. 177, 10-21. 

                                                           
1065Luik 24 april, FJF, No. 96/196. 
 
1066Bergen 28 april 2011, FJF, No. 2012/276. 
 
1067Luik 14 juni 1996, FJF, No. 96/230. 
 
1068Luik 19 februari 1997, FJF, No. 97/68; Brussel 7 november 1997, Fisc.Act. 1998, afl. 18, 10; Brussel 13 juni 1996, Bull.Bel., afl. 786, 227. 
 
1069Luik 19 maart 1997, FJF, No. 97/195. 
 
1070Luik 15 januari 1997, FJF, No. 97/69. 
 
1071Gent 4 juni 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 26, 6. 
 
1072Brussel 3 oktober 1997, FJF, No. 98/163. 
 
1073Brussel 10 april 1998, Fisc.Koer. 1998, 279; Brussel 21 juni 2002, FJF, No. 2003/42. 
 
1074Brussel 26 juni 1998, Fiscoloog 1998, afl. 675, 9. 
 
1075Rb. Brussel 6 januari 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1045, 15. 
 
1076Gent 9 oktober 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1103, 12. 
 
1077Gent 3 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 906, 9; Rb. Brugge 9 juni 2010, Fisc.Koer. 2010, afl. 14, 591. 
 
1078Bergen 28 april 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1268, 12. 
 
1079Brussel 26 juni 1998, Fiscoloog 1998, afl. 675, 9. 
 
1080Voorafg.Besliss. nr. 900.140, 2 juni 2009, besproken in Fiscoloog, afl. 1192, 5. 
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9. {xe "Kosten fiscaal advies"}Kosten van fiscaal advies en {xe "Kosten juridische 
bijstand"}juridische bijstand 

1207,10 
De kosten die de belastingplichtige doet om zich te laten bijstaan, bv. door een belastingdeskundige, 
bij het vervullen van zijn fiscale verplichtingen, zijn aftrekbaar als beroepskosten1081. Zodra het fiscaal 
advies betrekking heeft op de beroepsinkomsten of kosten, zijn de advieskosten aftrekbaar1082. Een 
aantal uitspraken gaan een stapje verder en laten ook de aftrek toe van de erelonen betaald aan een 
advocaat voor bijstand in een fiscale procedure1083. Het hof van beroep van Antwerpen weigert de 
aftrek van de advocatenkosten voor een strafrechtelijke veroordeling naar aanleiding van een vrijwil-
lig misdrijf begaan tijdens de uitoefening van zijn beroep1084. De dienst voorafgaande beslissingen 
heeft beslist dat de werknemer de erelonen betaald aan een advocaat voor een geschil over de in aan-
merking te nemen opzegtermijn kan aftrekken voor zover ze op een fiche 281.50 en opgave 325.50 
worden vermeld1085

10. {xe "Publiciteitskosten"}Publiciteit, {xe "Sponsoring (kost)"}sponsoring en representatiekosten 

. 

1208 

De administratie definieert ‘{xe "Representatiekost"}representatiekosten’ als {xe "Restaurant-
kost"}restaurantkosten, {xe "Receptiekost"}receptiekosten en kosten voor {xe "Relatiegeschenk 
(kost)"}relatiegeschenken1086

‘{xe "Publiciteitskosten"}Publiciteitskosten’ blijven 100 % aftrekbaar. Relatiegeschenken zijn 50 % 
aftrekbaar tenzij zij opvallend en blijvend de benaming dragen van de schenkende onderneming. 

. Sinds aanslagjaar 1990 wordt de aftrek van deze kosten beperkt (zie 
randnr. 1260). 

In de praktijk is er heel wat discussie of uitgaven als publiciteit moeten worden bekeken, dan wel 
onder de noemer representatiekosten vallen. De minister van Financiën is van mening dat kosten voor 
een {xe "Huwelijksfeest (kost)"}huwelijksreceptie (-feest) niet aftrekbaar zijn1087. De rechtspraak is 
echter verdeeld. Bepaalde rechtbanken en hoven verwerpen de uitgave principieel, anderen omdat het 
beroepskarakter niet voldoende is aangetoond. Nog andere hoven en rechtbanken aanvaarden het 
beroepskarakter wel1088

                                                           
1081Cass. 21 november 1997, AFT 1998, 179, noot, FJF, No. 98/11; Cass. 13 februari 1998, FJF, No. 98/100; Cass. 4 mei 2000, FJF, No. 

2000/156. 

. 

 
1082Gent 7 november 1996, FJF, No. 97/39; Brussel 20 mei 1999, Fiscoloog 1999, afl. 713, 1; Brussel 8 november 2000, Fiscoloog 2000, 

afl. 779, 10; Bergen 28 juni 2002, FJF, No. 2003/102; Gent 24 juli 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 32, 9, Fiscoloog 2003, afl. 903, 9. 
 
1083Antwerpen 2 mei 2000, Fiscoloog 2000, afl. 754, 3; Rb. Antwerpen 21 januari 2004, TFR 2004, 93, noot L. VANHEESWIJCK. 
 
1084Antwerpen 13 januari 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 5, 13. 
 
1085Voorafg.Besliss. nr. 2011.400, 6 december 2011. 
 
1086Com.IB 1992, nr. 53/128. 
 
1087Vr. nr. 751 PLATEAU 20 oktober 1993, Bull.Bel., afl. 736, 675; Vr. nr. 276 PIETERS 24 februari 2004, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 28, 

4352. 
 
1088Contra: Rb. Brugge 19 mei 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. BR1 08/0588; Gent 17 juni 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 35, 14; Rb. 

Brugge 24 april 2007, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. BR1 07/28; Gent 5 september 2006, www.monKEY.be, Rechtspraak, 
nr. G 06/59; Rb. Brugge 7 maart 2006, FJF, No. 2007/135. Pro: Gent 2 februari 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 36, 13; Bergen 18 april 
1997, FJF, No. 97/196; Luik 6 mei 1992, FJF, No. 93/30. 
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Een gelijkaardige discussie wordt gevoerd over receptiekosten bij een publicitaire actie (bv. open-
deurdagen, presentatie van nieuwe producten, …). Deze discussie ving aan binnen de btw-wetgeving 
(waar btw op kosten van onthaal niet aftrekbaar is). In de zaak ‘{xe "Mediaxis/Sanoma (Cass.)"}Me-
diaxis/Sanoma’1089 beschreef het Hof van Cassatie ‘kosten van onthaal’ als “kosten gedaan voor ont-
haal en ontvangst, desgevallend gepaard gaande met vermaak of ontspanning, van aan het bedrijf 
vreemde bezoekers, inzonderheid klanten en leveranciers, met het oog op het bestendigen of verstevi-
gen van zakelijke relaties”. ‘Reclamekosten’ zijn volgens het Hof bedoeld om de consument in te 
lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop 
ervan te bevorderen. Het Hof bevestigde deze visie later ook nog eens met betrekking tot horecakos-
ten1090

De discussie werd vervolgens ook gevoerd m.b.t. de directe belastingen. De rechtspraak staat de 
100 %-aftrek toe

: als de kosten voor spijzen en dranken worden gemaakt in het kader van een publicitair evene-
ment en daar integrerend deel van uitmaken, dan is de btw erop volledig aftrekbaar (dus zelfs als ze er 
niet uitsluitend op gericht zijn om de eindkoper in te lichten). 

1091. De rechtbank van eerste aanleg van Leuven en de hoven van beroep te Brussel 
en Antwerpen beslisten dat de omstandigheid dat kosten voor btw-doeleinden niet als {xe "Kosten van 
onthaal"}kosten van onthaal beschouwd worden (zodat de btw 100 % aftrekbaar is), daarom nog niet 
met zich meebrengt dat de uitgaven ook voor directe belastingen 100 % aftrekbaar zijn1092. De recht-
banken van eerste aanleg van Brussel, Gent en Namen alsook het hof van beroep te Gent zijn daaren-
tegen van oordeel dat er wel een link bestaat tussen de 100 %-aftrek van publiciteitskosten inzake btw 
en inzake inkomstenbelastingen1093

art. 53 10° WIB92 

. 

Ook uitgaven voor sponsoring mogen niet meteen worden beschouwd als publiciteitskosten. Vennoot-
schap X sponsort rechtspersoon Y zodat deze een gebouw kan renoveren. In ruil voor deze sponsoring 
wordt de naam van X geafficheerd in het gebouw en in diverse brochures. De dienst voorafgaande 
beslissingen beschouwt dergelijke kosten van de sponsoring als ‘publiciteitskosten’ en verklaart ze 
aftrekbaar als beroepskosten voor zover de gewone voorwaarden van artikel 49 WIB92 vervuld 
zijn1094. In een geval voorgelegd aan de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen wilde de admini-
stratie de uitgaven met betrekking tot sponsoring (van een motorteam) verwerpen als uitgaven die de 
beroepsbehoeften overtreffen (art. 53 10° WIB92), maar de rechtbank volgde de administratie niet1095. 
Algemeen kan gesteld worden dat de rechtspraak ter zake verdeeld is1096

{xe "Korting voor werknemers op producten"}Kortingen op eigen producten voor werknemers en hun 
familie worden in sommige gevallen noch als een sociaal voordeel, noch als een abnormaal of goed-

. 

                                                           
1089Cass. 8 april 2005, Fisc.Act. 2005, afl. 16, 1. 
 
1090Cass. 11 maart 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1199, 1 en Fisc.Act. 2010, afl. 24, 5. 
 
1091Brussel 13 juli 2005, Fiscoloog 2005, afl. 997, 7; Namen 15 oktober 2008, FJF, No. 2009/223. 
 
1092Antwerpen 19 januari 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 11, 13; Brussel 12 december 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1332, 3; Rb. Leuven 4 februari 2011, 

Fisc.Koer. 2011, 239; Rb. Leuven 6 maart 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1157, 4; Rb. Leuven 14 september 2012, TFR 2013, afl. 437, 
237. 

 
1093Gent 24 januari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1292, 14; Rb. Brussel 13 juli 2005, Fiscoloog 2005, afl. 997, 7; Rb. Namen 15 oktober 2008, 

Fiscoloog 2009, afl. 1150, 9; Rb. Gent 13 oktober 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1226, 10. 
 
1094Voorafg.Besliss. nr. 800.283, 2 september 2008, besproken door L. DE GREEF, “ Aftrek voor sponsoring renovatie gebouw” , Fisc.Act. 2008, 

afl. 43, 10. 
 
1095Rb. Antwerpen 8 november 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 19-20, 590. 
 
1096Sponsoringkosten werden als niet aftrekbaar beschouwd door: Gent 6 januari 2000, FJF, No. 2000/218, Fisc.Act. 2000, afl. 22, 6; Bergen 

28 juni 2002, FJF, No. 2003/102, 377-378; Gent 24 juli 2003, afl. 32, 9, Fiscoloog 2003, afl. 903, 9. 
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gunstig voordeel beschouwd. Het gaat om een volledig aftrekbare reclamekost1097. Ook de dienst 
voorafgaande beslissingen aanvaardde dat een dergelijke korting geen abnormaal voordeel vormt1098. 
Anderzijds oordeelde de dienst dat {xe "Gratis eigen producten"}gratis eigen producten toekennen aan 
het personeel (na een reorganisatie) weliswaar geen abnormaal en goedgunstig voordeel was, maar 
wel een sociaal voordeel1099

In de sociale zekerheid bestaan wel richtlijnen over de gevolgen van het verlenen van kortingen op 
eigen producten aan het personeel

. 

1100

De fiscale gevolgen van reizen en tickets die door een sportclub (of federatie) worden aangeboden aan 
sponsors en gasten (en de gevolgen voor het begeleidend personeel) worden verduidelijkt in een ciur-
culaire

. 

1101

11. Bijdragen ten gunste van (bedrijfs)groeperingen 

. 

1209 
De {xe "Bijdragen voor bedrijfsgroeperingen"}bijdragen ten gunste van bedrijfsgroeperingen zijn 
aftrekbaar. {xe "Vakbondsbijdragen"}Vakbondsbijdragen betaald door werklozen en bruggepensio-
neerden zijn aftrekbaar1102

Het hof van beroep te Bergen oordeelde dat een gedeelte van het lidmaatschap van een {xe "Service-
club (kost)"}serviceclub als een aftrekbare uitgave kan worden aangemerkt

. Indien die bijdragen worden betaald door gepensioneerden en door genie-
ters van vervangingsinkomsten zijn zij volgens de fiscus niet als beroepskosten aftrekbaar. Die aftrek-
baarheid lijkt ons nochtans verdedigbaar in gevallen waar de vakbond voor de gepensioneerde op-
treedt en bepaalde rechten moet verdedigen. 

1103. Het uitbouwen van 
een sociaal netwerk via een serviceclub kan kaderen in de beroepsactiviteit en kan dus bijdragen tot 
het verhogen van de beroepsinkomsten. In die omstandigheden kan de aftrek als beroepsuitgave wor-
den aanvaard1104. Het hof van beroep te Brussel en de rechtbank van eerste aanleg te Gent oordelen in 
dezelfde zin1105

                                                           
1097Antwerpen 13 september 2005, Fiscoloog 2005, afl. 1001, 6-8. 

. De rechtbank van eerste aanleg van Nijvel was dan weer van mening dat de lidmaat-
schapsbijdrage van de Lion’s Club niet aftrekbaar is voor een traiteur, omdat niet werd aangetoond dat 
de omzet gestegen is als gevolg van de aansluiting bij de serviceclub. De rechtbank voegt er echter 
aan toe dat zelfs als er een stijging van de omzet zou zijn, dat nog geen voldoende reden zou zijn om 

 
1098Voorafg.Besliss. nr. 500.289, 9 februari 2006: “ Aangezien er niet lager dan de kostprijs wordt verkocht, brengt dit voor de vennootschap 

geen kosten met zich mee, maar eventueel enkel een winstderving. Artikel 53, 14° W.I.B. 1992 kan dan ook geen toepassing vin-
den” . 

 
1099Voorafg.Besliss. nr. 600.112, 13 april 2006. 
 
1100KB 28 februari 2002 tot wijziging van art. 19 KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit-

wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 22 maart 2002; Vr. nr. 176 LAHAYE 20 juli 
2002, aan de minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand (QRVA 50-146). 

 
1101Circ. nr. Ci.RH.241/603.725 (AOIF 56/2010), 6 augustus 2010. 
 
1102Circ. nr. Ci.RH.243/497.236, 10 juli 1998, Bull.Bel., afl. 785, 1744; Mond.Vr. MEUREAU 2 juli 1998, Beknopt Verslag Kamer 1997-1998, 

5989, Bull.Bel., afl. 787, 2544. 
 
1103Bergen 18 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 838, 10, gevolgd door Rb. Bergen 8 september 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1217, 11. 
 
1104Vr. nr. 86 PIETERS 6 november 2003, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 018, 2506-2508. 
 
1105Brussel 21 juni 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1043, 13; Rb. Gent 4 juni 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 12, 473-474 (de principes werden aanvaard. In 

het geschil werd er echter geen afdoende bewijs voorgelegd, waardoor de aftrek werd geweigerd). 
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de aftrek toe te staan. De betaling van het lidgeld is niet inherent aan of een noodzakelijk gevolg van 
de beroepsactiviteit1106

12. Kosten van een {xe "Verkiezingscampagne"}verkiezingscampagne 

. 

1210 
De kosten van een {xe "Verkiezingscampagne"}verkiezingscampagne hebben een louter persoonlijk 
karakter (zie randnr. 1256) en zijn dus niet aftrekbaar als beroepskosten1107. Het hof van beroep te 
Brussel heeft echter de aftrek van campagnekosten gemaakt met het oog op herverkiezing wel aan-
vaardt1108. De fiscus houdt voorlopig vast aan het administratief standpunt1109

13.  Kosten van reserveofficieren 

. 

1211 
De kosten van wederopgeroepen {xe "Reserveofficier (kost)"}reserveofficieren zijn beroepskosten1110

14. {xe "Vrijgevigheden (kost)"}Vrijgevigheden 

. 

1214 
De echte vrijgevigheden, dit zijn de vrijgevigheden die ingegeven zijn door menslievende, humanitai-
re, filantropische of vriendschappelijke redenen, zijn niet aftrekbaar omdat ze niet bedoeld zijn om 
beroepsinkomsten te verwerven of te behouden. Er is ook sprake van een liberaliteit indien de ven-
nootschap bereid is een activum te verkopen met een minderwaarde1111

Ze kunnen echter aftrekbare kosten vormen wanneer ze verleend worden met het doel beroepsinkom-
sten te verwerven of te behouden. De administratie en de rechtspraak zijn hierover echter zeer streng. 

. 

De kosten van {xe "Geschenken met publiciteitsdoeleinden"}geschenken met publiciteitsdoeleinden, 
die sommige ondernemingen periodiek (bv. met nieuwjaar) of ter gelegenheid van bijzondere omstan-
digheden uitdelen aan hun (potentiële) klanten en aan hun zakenrelaties zijn (desgevallend onder 
voorbehoud van de wettelijke beperkingen) aftrekbaar1112

– over de werkelijkheid van die kosten; 

. Het spreekt voor zich dat de hoofdcontro-
leur zekerheid moet hebben: 

art. 57 WIB92 
– over hun beroepsaard en hun uitsluitend publicitair karakter (en inzonderheid dat ze niet de aard 

hebben van liberaliteiten of van restorno’s als bedoeld in art. 57 WIB92); 

                                                           
1106Rb. Nijvel 4 februari 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 27, 13. 
 
1107Cass. 20 februari 1975, JT 1975, 262. Zie ook Com.IB 1992, nr. 53/33.1. 
 
1108Brussel 21 maart 2013, FJF, No. 2013/250; vonnis a quo: Rb. Brussel 24 april 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 37, 13 en Fisc.Act. 2009, afl. 29, 8-9. 
 
1109Mond.Vr. nr. 13879 VAN BIESEN 23 juni 2009, Beknopt Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 601, 9-10 en Vr. nr. 338 

WEYTS 26 maart 2013, Vr. & Antw. Kamer 2012-2013, nr. 114, 276-278. 
 
1110Vr. nr. 386 POSWICK, Vr. & Antw. Kamer 1982-1983, 6 september 1983, 3656. 
 
1111Gent 7 februari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1290, 12 (verkoop van een voertuig met een belangrijke minderwaarde). 
 
1112Vr. nr. 141 CARDOEN, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, 24 februari 1987, 1262, Bull.Bel., afl. 664, 2004. 
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– dat ze normaal zijn met inachtneming van de aard van de onderneming, van haar omvang en van 
alle andere gegevens die er kunnen toe bijdragen een juist inzicht te verwerven (Com.IB 1992, 
nr. 53/152); en 

art. 53 8° en 53 11° WIB92 
– ze moeten opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen, zo niet 

wordt de aftrek als relatiegeschenk tot de helft beperkt (art. 53 8° en 11° WIB92). 

Anderzijds zijn die vrijgevigheden belastbaar in hoofde van de genieters wanneer zij verkregen wor-
den uit hoofde of ter gelegenheid van het uitoefenen van hun beroepswerkzaamheid (randnrs. 1126 en 
1132). 

15. {xe "Hulpkas (kost)"}Hulpkas 

1215 
De bijdragen die door de werkgever worden gestort aan een ‘hulpkas’ zijn in zijn hoofde aftrekbaar, 
maar de bijdragen die door het personeel worden gestort, zijn in hun hoofde niet aftrekbaar1113

16. {xe "Bruggepensioneerden (kost)"}Kosten van bruggepensioneerden 

. 

1216 
De beroepskosten van bruggepensioneerden zijn aftrekbaar, maar het bestaan en het bedrag ervan 
moeten worden bewezen1114. {xe "Vakbondsbijdragen"}Vakbondsbijdragen betaald door bruggepen-
sioneerden vormen op grond van artikel 49 WIB92 aftrekbare beroepskosten1115. Wanneer de betrok-
kene in de loop van het belastbaar tijdperk het statuut van bruggepensioneerde verkrijgt, dan zijn de 
vanaf dat ogenblik betaalde vakbondsbijdragen rechtstreeks aftrekbaar van het brugpensioen1116

17. {xe "Beroepshuur (kost)"}Beroepshuur 

. 

1219 
art. 52 1° WIB92 
Huur en huurlasten, evenals de onroerende voorheffing betreffende onroerende goederen of gedeelten 
ervan die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt, en alle algemene kosten 
wegens het onderhouden, verwarmen, verlichten, enz. ervan, zijn aftrekbare beroepskosten als de 
belastingplichtige kan aantonen dat dergelijke uitgaven een noodzakelijke band hebben met de be-
roepsactiviteit. De kwalificatie gegeven in de huurovereenkomst is niet bepalend1117

Voor het gebruik van een bureau in de eigen woning is de aftrek van een geraamde huurwaarde niet 
toegestaan

. 

1118

                                                           
1113Circ. 7 augustus 1984. 

. Indien slechts een gedeelte van een gebouw voor beroepsdoeleinden aangewend wordt, 

 
1114Vr. nr. 258 DE CLIPPELE 30 mei 1984, Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 3 juli 1984, 1543. 
 
1115Circ. nr. Ci.RH.243/497.236, 10 juli 1998, Bull.Bel. 1998, afl. 785, 1744. 
 
1116Vr. 1497 VAN KESSEL 24 september 1998, Vr. & Antw. Kamer 1998-1999, nr. 151, 20631, Bull.Bel., afl. 791, 941. 
 
1117Cass. 16 maart 1992, Bull.Bel. 1994, afl. 736, 827. 
 
1118Cass. 28 juni 1996, AFT 1997, 88. 
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dan stemt dat gedeelte niet noodzakelijk overeen met dat gedeelte dat door het kadaster bij een split-
sing van het kadastraal inkomen van een perceel in aanmerking wordt genomen1119

De onroerende voorheffing met betrekking tot de voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid 
gebruikte gronden wordt als een aftrekbare beroepsuitgave aangemerkt

. 

1120

Bij de bepaling van het beroepsgedeelte van een woning moet men ook rekening houden met bepaalde 
ruimtes die zowel voor privé- als voor beroepsgebruik worden benut (bv. de inkom- en de traphal)

. 

1121. 
Ook kosten voor tuinaanleg en -onderhoud kunnen gedeeltelijk bedrijfsmatig zijn1122

In hoofde van de verhuurder is de werkelijk ontvangen nettohuur belastbaar in plaats van het kadas-
traal inkomen (zie randnr. 1013), behoudens in de volgende gevallen: 

. 

– enkel het KI is belastbaar voor de in België gelegen onroerende goederen die door de huurder 
worden gebruikt voor land- of tuinbouwdoeleinden en die worden verhuurd overeenkomstig de 
pachtwetgeving; 

– de inkomsten van in België gelegen onroerende goederen die bij loopbaanpacht worden verhuurd, 
zijn vrijgesteld1123

18. {xe "Financiële kosten"}Financiële kosten 

. 

1220 
art. 52 2° WIB92 

Twee voorwaarden moeten worden vervuld opdat de interesten en andere lasten van ontleende kapita-
len als beroepskosten zouden worden aangezien: 

1. De kapitalen moeten aan derden toebehoren. 

 Indien een particulier dus voorschotten geeft aan zijn eigen zaak, en uit dien hoofde interesten aan 
zichzelf toekent, kunnen die niet worden afgetrokken. In een vennootschap met rechtspersoonlijk-
heid is een deelgenoot wel een derde ten aanzien van de vennootschap. 

2. Zij moeten gebruikt worden in de onderneming. 

 Zo worden de interesten, betaald voor een lening die bestemd is voor de verwerving van aandelen, 
die nodig is om tewerkstelling te verkrijgen, als beroepskosten beschouwd1124

 De interesten die de bedrijfsleiders moeten betalen om aandelen te verkrijgen uit een vennootschap 
waaruit zij periodiek bezoldigingen ontvangen, zijn aftrekbare beroepskosten (zie randnr. 1255).  

. 

 De woorden ‘interesten’ en ‘leningen’ zijn niet limitatief. Al de andere lasten voortkomende van 
de leningen; zoals de loten, premies, kosten van obligatieleningen en de kosten van de akten ko-
men eveneens in aanmerking. 

 De financiële kosten welke een onderneming op het passief betaalt, worden niet toegelaten in de 
mate dat zij leningen zonder interest toestaat; deze kosten worden niet gemaakt om een inkomen te 

                                                           
1119Vr. nr. 1096 CANON 21 oktober 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 106, 14415. 
 
1120Vr. nr. 554 BORGINON 6 september 1996, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 54, 7263, Bull.Bel., afl. 767, 86. 
 
1121Luik 28 mei 1997, JDF 1997, 356; Luik 4 juni 1997, FJF, No. 97/278; Brussel 20 maart 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 15, 2,  Act.fisc. 1998, afl. 

15, 3. 
 
1122Gent 22 november 2001, FJF, No. 2002/125. 
 
1123Circ. nr. Ci.RH.221/404.202, 30 mei 1989, Bull.Bel., afl. 685, 1410. 
 
1124Antwerpen 17 november 1981, AFT 1982, 103. 
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verkrijgen of te behouden maar om de onderneming toe te laten aan derden kredieten toe te ken-
nen1125

 Financiële kosten voor de verwerving van aandelen zijn in beginsel aftrekbaar. Ook leningen aan-
gegaan om een inbreng in een vennootschap te financieren zijn aftrekbaar. Door deze inbreng 
wordt eigen vermogen gevormd in de inbrenggenietende vennootschap. Op dit eigen vermogen 
kan deze vennootschap dan de aftrek voor risicokapitaal genieten. In een circulaire van 3 april 
2008 somt de administratie een aantal wettelijke bepalingen op die voor de controlediensten bruik-
baar zijn om misbruiken te bestrijden

. 

1126. In de circulaire wordt verduidelijkt dat uitgaven (dus ook 
financieringskosten) die geen verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap 
geen aftrekbare beroepskosten zijn. Nochtans vermeldt het cassatiearrest van 9 november 20071127

 In genoemde circulaire van 3 april 2008 verwijst de administratie ook naar rechtspraak in de ‘{xe 
"Put- en call-opties"}put- en call-optiezaken’

 
dat de kosten aftrekbaar zijn als ze noodzakelijk verbonden zijn met de maatschappelijke activiteit 
van de vennootschap. 

1128

 De interesten van een herfinancieringlening die een bedrijfsleider heeft aangegaan om het saldo 
van een vorige lening, waarvan de interesten als beroepskosten konden worden aangezien terug te 
betalen, kunnen ook als beroepskosten worden afgetrokken

 waarin de aftrek wordt geweigerd van interesten 
van leningen aangegaan voor de financiering van verrichtingen die geen positief nettoresultaat op-
leveren, maar alleen een belastingvoordeel doen ontstaan.  

1129

 Een belastingplichtige kan de interesten die hij betaalt na de stopzetting van zijn beroepswerk-
zaamheid vaak niet meer aftrekken als beroepsuitgave, niettegenstaande het feit dat de belasting-
plichtige de lening was aangegaan voor de noden van zijn vroegere beroepswerkzaamheid

. 

1130

 Interest van een lening aangegaan na de stopzetting van een activiteit om uitstaande RSZ-schulden 
te betalen in verband met de lonen van voormalig personeel is aftrekbaar

. 

1131

 Als een onroerend goed zowel privé als beroepsmatig wordt gebruikt, is de interest van de lening 
aangegaan voor het onroerend goed in principe slechts als beroepsuitgave aftrekbaar in verhouding 
tot het beroepsgedeelte. Het bewijs dat een lening bij voorrang gebruikt is voor het beroepsgedeel-
te kan evenwel, volgens de rechtspraak en de minister van Financiën, met een simpele bewering 
van de belastingplichtige geleverd worden

. 

1132

art. 26 WIB92 
. 

 De vennootschap is wel belastbaar op de abnormale of goedgunstige voordelen, bv. renteloze le-
ningen die zij verleent en die niet in aanmerking komen voor het bepalen van het belastbaar inko-
men van de genieters (art. 26 WIB92). Sinds aanslagjaar 2008 is artikel 26 WIB92 van toepassing 
onverminderd de eventuele toepassing van artikel 49 WIB92. Het is dus mogelijk dat de aftrek van 
de kosten die gemaakt zijn om een abnormaal of goedgunstig voordeel toe te kennen niet aftrek-
baar zijn, ook al wordt het toegekende voordeel in aanmerking genomen om het belastbaar voor-
deel van de genieter te bepalen1133

                                                           
1125Brussel 26 februari 1962, Bull.Bel., afl. 389, 1452. 

. 

 
1126Circ. nr. Ci.RH.840/592.613 (AOIF 14/2008) 3 april 2008; zie ook Circ. nr. Ci.RH.840/592.613 (AOIF 14/2008), 2 juni 2008. 
 
1127Cass. 9 november 2007, besproken door N. DEMEYERE, “ Cassatie eist band met statutair doel” , Fisc.Act. 2007, afl. 44, 4-7. 
 
1128Zie o.a. Luik 22 september 1999, FJF, No. 2000/50; Bergen 25 mei 2001, FJF, No. 2001/286. 
 
1129Gent 4 februari 1999, FJF, No. 99/101, AFT 1999, 148-150, Fisc.Act. 1999, afl. 6, 1-2. 
 
1130Cass. 15 februari 1999, FJF, No. 99/131; Cass. 14 juni 2002, FJF, No. 2003/1; Bergen 22 november 2002, Fiscoloog 2003, afl. 875, 1. 
 
1131Rb. Luik 5 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 880, 11. 
 
1132Antwerpen 16 november 1999, Fiscoloog 1999, afl. 734, 7; Gent 8 februari 2000, Fisc.Act. 2000, afl. 7, 4; Gent 27 april 2000, Fisc.Act. 2000, 

afl. 24, 14; Vr. nr. 1346 THISSEN 14 juni 2001, Vr. & Antw. Senaat 2001-2002, 2281. 
 
1133Art. 81 programmawet 27 april 2007, BS 8 mei 2007. 
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19. {xe "Overdreven interesten (kost)"}Overdreven interesten 

1221 
Interest van obligaties, leningen, schulden, deposito’s en andere effecten ter vertegenwoordiging van 
leningen worden slechts als beroepskosten aangemerkt in zoverre zij niet hoger zijn dan een bedrag 
dat overeenstemt met de overeenkomstig de marktrente1134

art. 55 WIB92 

 geldende rentevoet, rekening houdend met 
de bijzondere gegevens eigen aan de beoordeling van het aan de verrichting verbonden risico en in-
zonderheid met de financiële toestand van de schuldenaar en met de looptijd van de lening. 

De in aanmerking te nemen rentevoet is: 
– ofwel deze die wordt toegepast op de dag waarop de geleende of in deposito ontvangen sommen 

inkomsten beginnen op te brengen, met dien verstande dat de verlenging en de stilzwijgende ver-
nieuwing van een overeenkomst na de aanvankelijk gestelde termijn worden gelijkgesteld met het 
sluiten van een nieuwe overeenkomst; 

– ofwel wanneer in de overeenkomst een veranderlijke rente of een indexering wordt bedongen, de 
rentevoet die wordt toegepast op de vervaldag van de inkomsten, of de voeten die eventueel ach-
tereenvolgens zijn toegepast op de vervaldag van de inkomsten, of de voeten die eventueel achter-
eenvolgens zijn toegepast in het tijdvak waarop de inkomsten betrekking hebben, indien en in zo-
verre de contractuele bepalingen uitwerking hebben gehad. 

art. 56 WIB92 
Die beperking, zoals laatst aangepast door de wet van 14 april 20111135

– op openbaar uitgegeven obligaties en andere soortgelijke effecten van leningen; 

, is van toepassing op de som-
men die betaald zijn: 

– aan bepaalde instellingen, waaronder de kredietinstellingen onderworpen aan de wet van 22 maart 
1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de vennootschappen vermeld in 
artikel 1 KB nr. 64 betreffende de portefeuillemaatschappijen1136

20. {xe "Bezoldigingen (kost)"}Bezoldigingen van personeelsleden 

. 

1222 
art. 25 1° en art. 52 3° WIB92 

De bezoldigingen van de personeelsleden, met inbegrip van de ermee verband houdende kosten, zijn 
beroepskosten. Het loon dat de ondernemer zich voor zijn persoonlijke arbeid toekent, wordt als winst 
gezien. 

Onder bezoldigingen wordt o.m. verstaan: 
– de brutobezoldigingen aan het personeel uitbetaald; 
– de wettelijke verschuldigde sociale lasten en contractueel verplichte bijdragen inzake sociale ver-

zekering of voorzorg; 
art. 59 WIB92 

                                                                                                                                                                     
 
1134Voor een interessant vonnis over de invulling van het begrip ‘marktrente’, zie Rb. Hasselt 17 juni 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1225, 1, 

Fisc.Koer. 2010, afl. 12, 541, noot X. 
 
1135Zie ook Fiscoloog 2011, afl. 1239, 7 en Fiscoloog 2011, afl. 1250, 9. 
 
1136Zie ook: Circ. nr. Ci.D.19/444.905 (9e afl.), 24 maart 1993, Bull.Bel., afl. 727, 1164. 
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– de werkgeversbijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, voor 
het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of overlijden. Die werkgeversbijdragen zijn 
evenwel slechts aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden en binnen de zgn. ‘80 %-grens’ (zie rand-
nrs. 1269,50 e.v.); 

art. 31 1° WIB92 
– de {xe "Voordelen van alle aard"}voordelen van alle aard; 
– in principe, alle andere kosten die betrekking hebben op de bezoldigingen, bv. niet alleen de con-

tractueel verplichte bijdragen aan de personeelsleden, maar ook de verzekeringspremies die wor-
den betaald in uitvoering van de overeenkomsten gesloten met het oog op de betaling van dergelij-
ke vergoedingen1137

– de vergoedingen die een werkgever aan zijn personeel toekent voor verplaatsingen met de fiets tussen 
de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, kunnen door de werkgever integraal als beroepskosten 
worden afgetrokken indien hij, per werknemer, het totale bedrag van die vergoedingen en, in voorko-
mend geval, het bij de werknemer belastbare gedeelte ervan, vermeldt op individuele fiches en een 
samenvattende opgave die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn zoals is voorgeschre-
ven met betrekking tot bezoldigingen aan personeelsleden. De omstandigheid dat die vergoedingen bij 
de verkrijgers vrijgesteld zijn voor een bedrag van maximum 0,15 EUR per kilometer, doet hieraan 
geen afbreuk

; 

1138

art. 31 lid 2 1° WIB92 

. 

De terugbetaling aan de werknemer van {xe "Eigen kosten van de werkgever"}eigen kosten van de 
werkgever maakt daarentegen geen bezoldiging uit en is dan ook niet belastbaar. Deze kosten kunnen 
forfaitair worden geraamd1139

Het louter feit dat forfaitaire terugbetalingen van eigen kosten van de werkgever hoger zijn dan het 
forfait dat door de overheid wordt aangenomen, laat de fiscus niet toe deze vergoedingen als bijko-
mend loon te kwalificeren

. Dit betreft o.m. verplaatsingskosten die de werknemer heeft gedaan 
voor de onderneming. De kosten van verplaatsing tussen de woonplaats van de werknemer en de 
plaats van het werk zijn daarentegen geen eigen kosten van de werkgever maar eigen kosten van de 
werknemer die normaal worden beschouwd als aftrekbare kosten in hoofde van de werknemer. Men 
dient dus goed het onderscheid te maken tussen de terugbetaling van kosten van de werkgever, de 
voordelen van alle aard en de eigen kosten van de werknemer. 

1140

1222,50 
art. 52 4° en art 53 12°-13° WIB92 

. 

Ook bezoldigingen toegekend aan gezinsleden van de belastingplichtige die met hem samenwerken, 
kunnen als een beroepskost worden aangemerkt, in zoverre zij niet meer bedragen dan een normaal 
wedde of een normaal loon gelet op de aard en de duur van de werkelijke prestaties1141

Merk op dat de aftrekbaarheid beperkt is tot de normale kost, wat een uitzondering is op het algemene 
principe waarbij de normaliteit van een kost niet betwistbaar is. 

. 

Onder het regime van de {xe "Meewerkende echtgenoot"}meewerkende echtgenoot zijn ook bezoldi-
gingen aan de samenwerkende echtgenoot aftrekbaar1142

                                                           
1137Vr. nr. 41 DALEM, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 4 januari 1983, 405 (doch in ditzelfde antwoord wordt gezegd dat deze vergoedingen 

belastbaar zijn in hoofde van de genieters). 

. 

 
1138Vr. 1586 VAN ERPS 9 december 1998, Vr. & Antw. Kamer 1998-1999, nr. 159, 18 januari 1999, 21498, Bull.Bel., afl. 792, 1252-1253. 
 
1139Voor een concrete toepassing: zie Antwerpen 20 maart 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1294, 1. 
 
1140Antwerpen 14 oktober 1999, Fisc.Koer. 1999, 670; Antwerpen 2 april 2002, Fisc.Koer. 2002, 366. 
 
1141Voor de definitie van het ‘gezinslid dat de belastingplichtige helpt’, zie: Vr. nr. 55 DALEM, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, 25 december 

1984, 470. 
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1223 
De kosten die bestaan uit bezoldigingen, pensioenen, renten, enz., mogen slechts worden aangenomen 
wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en samenvattende opgaven, die worden over-
gelegd overeenkomstig de bepalingen van het KB/WIB92. 
De administratie mag niet weigeren de bezoldigingen in hoofde van de onderneming in aftrek te ne-
men, wat ook het bedrag is van deze bezoldigingen, terugbetaling van kosten, enz., maar zij zal de 
bezoldigingen belasten in hoofde van de verkrijgers; zij zal de werkelijkheid van de terugbetaalde 
kosten mogen betwisten indien zij kan aantonen, al ware het met vermoedens, dat die kosten niet 
werkelijk zijn1143

21. (Aanvullende) {xe "Pensioen (kost)"}pensioenen en {xe "Renten en pensioenen (kost)"}renten 

. 

1227 
art. 52 5° en 60 WIB92 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.243/376.395, 4 februari 1987, Bull.Bel., afl. 659, 522. 
– Circ. nr. Ci.RH.243/376.395, 25 mei 1987, Bull.Bel., afl. 663, 1401 (belastingstelsel van sommige pensioe-

nen, renten of als zodanig geldende kapitalen). 

Bibliografie – DAELEMANS, R., “De bedrijfsleiderverzekering voor en na de wet van 27 december 1984”, Fiskofoon 
1986, 2-22. 

– ELOY, M., “L’assurance dirigeant d’entreprise en pratique”, RGF 1999, 75-117. 

Worden als beroepskosten aangemerkt, de pensioenen, lijfrenten of tijdelijke renten en als zodanig 
geldende toelagen, die ter uitvoering van een contractuele verbintenis worden toegekend aan gewezen 
personeelsleden op voorwaarde dat ze vroeger bezoldigingen hebben genoten waarop de wetgeving 
betreffende de sociale zekerheid van de werknemers of van de zelfstandigen is toegepast, of aan de 
rechtverkrijgenden van die personen, in zoverre ze niet meer bedragen dan wat door storting van bij-
dragen als bedoeld in artikel 59 WIB92 (werkgeversbijdragen groepsverzekering) zou zijn verkregen 
(art. 52 5° en 60 WIB92). 

Aftrekbaarheid vereist dus een voorafgaandelijk afgesloten pensioenovereenkomst1144 en de naleving 
van de {xe "80 %-grens"}80 %-grens. Deze grens is evenwel niet van toepassing op de pensioenen die 
de werkgever (of vennootschap) naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde rechtstreeks (dus 
niet in uitvoering van een overdraagbaarheidclausule) aan de rechtverkrijgende toekent1145

Voor pensioenen, renten en toelagen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 moeten de 
inlichtingen die worden gevraagd bij toepassing van KB 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 
van de programmawet (I) van 27 december 2006, zijn verstrekt. 

. 

22. {xe "Afschrijvingen (kost)"}Afschrijvingen 

1228 

                                                                                                                                                                     
1142Regime ingevoerd door programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002, ed.1, 58686, n.a.v. Arbitragehof 19 juni 2002, FJF, No. 

2002/219, AFT 2002, afl. 12, 500, noot. 
 
1143Cass. 23 november 1965, Bull.Bel., afl. 436, 1926; Cass. 30 oktober 1986, JDF 1987, 134, Bull.Bel., afl. 668,136; Cass. 23 januari 1987, AFT 

1987, 228, Bull.Bel., afl. 668, 141. 
 
1144Vr. nr. 68 LINDEMANS 24 febuari 1977, Bull.Bel., afl. 552, 1306; Brussel 11 april 1989, Bull.Bel., afl. 697, 2439. 
 
1145Circ. nr. Ci.RH.243/488.906, 17 december 1996, Bull., afl. 768, 166, Fiskoloog 1997, afl. 598, 10, Fisc.Act. 1997, afl. 3, 5. 
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Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.421/339.145, 3 februari 1983, Bull.Bel., afl. 615, 641. 
– Circ. nr. Ci.RH.421/340.776, 26 augustus 1983, Bull.Bel., afl. 621, 2300. 

Bibliografie – JACQUES, D., Afschrijvingen en fiscus, Mechelen, Ced.Samsom, 2003, 178 p. 
 

– ANDRE, M., “Tegen welk percentage mag ik afschrijven en op basis van welke waarde?”, Bull.Bel., 
afl. 616, 1035-1092. 

– SALIEN, V., “De nieuwe regeling inzake de investeringsaftrek, de behandeling van de meerwaarden en het 
verrichten van afschrijvingen”, AFT 1982, 159-172. 

– VAN DE WOESTEYNE, I., “De boekhoudkundige en fiscale betekenis van het begrip ‘waardeverminde-
ring’ in het kader van afschrijvingen”, TFR 2011, afl. 403, 489-509. 

De kosten betreffende de aankoop van roerende en onroerende goederen, in de onderneming gebruikt, 
kunnen niet beschouwd worden als algemene kosten; zij moeten afgeschreven worden, d.w.z. dat 
gedurende de ganse periode dat deze goederen gebruikt worden, er jaarlijks bij de algemene kosten 
een gedeelte van de aankoopprijs mag gevoegd worden tot op het ogenblik dat deze aankoopprijs 
volledig zal gedelgd zijn. Deze jaarlijkse bewerking is de ‘afschrijving’. 

a. Algemene voorwaarden 

1229 
art. 52 6° en 61 WIB92 
Overeenkomstig de algemene regel van artikel 52, 6° en 61 WIB92 worden als beroepskosten aange-
merkt: de afschrijvingen die betrekking hebben op oprichtingskosten en op immateriële en materiële 
vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, naar de mate dat ze gegrond zijn op de aanschaf-
fings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en samengaan met een waardevermin-
dering die zich in het belastbaar tijdperk werkelijk heeft voorgedaan. 

1230 
Alleen de vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is en de oprichtingskosten zijn afschrijfbaar. 
Voor de definities van vaste activa en oprichtingskosten wordt verwezen naar de boekhoudwetgeving. 

art. 61 lid 2 WIB92 
De afschrijving moet samengaan met een waardevermindering, die zich in het belastbaar tijdperk 
werkelijk heeft voorgedaan. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen ‘waardevermindering’ 
en ‘minderwaarde’: de afschrijving wordt geacht de materiële (sleet) en economische waardevermin-
dering te vertegenwoordigen, zelfs indien de venale waarde niet daalt of zelfs stijgt. Indien het ma-
thematisch bewijs niet te leveren is, mag, bij gebrek aan akkoord, het afschrijvingspercentage naar 
redelijkheid worden bepaald, rekening houdend met alle factoren die tot de waardevermindering in de 
betrokken periode hebben bijgedragen1146

De afschrijving moet ‘noodzakelijk’ zijn, d.w.z. dat zij beroepsmatig moet zijn. 

. 

art. 61 lid 2 WIB92 
Het af te schrijven element moet toebehoren aan de exploitatie. Gehuurde goederen kunnen dus niet 
worden afgeschreven. Maar de wet houdt impliciet rekening met de ‘economische eigendom’ (hoewel 
dit concept nog geen deel uitmaakt van ons recht): voor bepaalde huren mag de afschrijving gebeuren 
in hoofde van de huurder op basis van de financiële verplichtingen van deze laatste. Het betreft ‘lea-
singcontracten of overeenkomsten van erfpacht, van opstal of gelijkaardige onroerende rechten’. 

                                                           
1146Antwerpen 24 juni 1997, FJF, No. 97/254. 
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b. Activabestanddelen die voor afschrijving in aanmerking komen 

1231 
In principe mogen alle activabestanddelen worden afgeschreven, als zij uiteraard door hun gebruik aan 
waardevermindering onderhevig zijn. 

Onroerende goederen{xe "Onroerende goederen – Beroepsmatig gebruik"} 

1232 
In principe mogen de onroerende goederen (woningen, kantoren) die deel uitmaken van de onderne-
ming afgeschreven worden indien zij tijdens het belastbaar tijdperk een werkelijke waardeverminde-
ring hebben ondergaan. Gronden worden in principe niet afgeschreven, vermits deze niet aan waarde-
vermindering onderhevig zijn. Afschrijvingen op steengroeven worden ook fiscaal aanvaard, voor 
zover zij aan waardevermindering onderhevig zijn. Of afschrijvingen geboekt kunnen worden op een 
gebouw in blote eigendom wordt betwist1147. Indien onterecht afschrijvingen op grond werden toege-
past, kunnen deze als verdoken reserve aan de winst van de vennootschap worden toegevoegd1148

Bijkomende aankoopkosten bij de aanschaf van grond (o.m. registratierechten en notariële erelonen) 
zijn als beroepskost aftrekbaar

. 

1149. Kunstwerken die ingewerkt zijn in een gebouw kunnen worden 
afgeschreven tegen hetzelfde afschrijvingspercentage als het gebouw1150

Als een onroerend goed in mede-eigendom is verworven, en een mede-eigenaar gebruikt een gedeelte 
van het goed voor zijn beroep, moet voor de kostenaftrek in zijn hoofde zowel rekening worden ge-
houden met het beroepsgebruik als met het eigendomsrecht

. 

1151

Bibliografie – BOGAERTS, R., “Bijkomende kosten bij aankoop van grond. Een stand van zaken na de drie gelijkluiden-
de arresten van het Hof van Cassatie”, AFT 2001, afl. 11, 412-426. 

. 

– PINTE, L., “Frais accessoires afférents à l’acquisition d’un terrain: le point de vue de la Cour de Cassati-
on”, C&FP 2001, 101-107. 

Materieel en andere roerende voorwerpen 

1233 
In theorie zou elk stuk materieel afgeschreven moeten worden, bijvoorbeeld ook boeken1152

                                                           
1147Pro: Antwerpen 9 oktober 1995, Fiscoloog, afl. 541, 9; Rb. Luik 27 februari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 888, 10. Contra: Brussel 25 mei 2001, 

Fisc.Koer. 2001, 309, TFR 2001, 906, noot S. VAN CROMBRUGGE; Rb. Leuven 14 februari 2003, FJF, No. 2003/251. 

. In de 
praktijk wordt aangenomen dat de prijs van het klein materieel niet moet worden afgeschreven, maar 
dat het, aangezien het gaat om betrekkelijk geringe sommen, bij de algemene kosten gevoegd mag 

 
1148Antwerpen 21 oktober 1997, FJF, No. 98/17, Fiskoloog 1997, afl. 636, 12. 
 
1149Cass. 22 juni 2000, FJF, No. 2000/217, FJF, No. 2000/253, TFR 2000, afl. 188, 883, noot B. COOPMAN; J. SPEECKE, “ Aankoopkosten op 

gronden – Reactie op de rechtspraak van het Hof van Cassatie” , noot bij Gent 21 december 2000, TFR 2001, afl. 205, 737; Cass. 
12 juni 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 27, 1; Cass. 2 oktober 2003, TFR, afl. 253, 18, noot F. KRANSFELD. 

 
1150Circ. nr. Ci.RH.243/605.796 (AAFisc 1/2011), 11 januari 2011. 
 
1151Gent 15 januari 2013, Fisc.Koer. 2013, 407. Bemerk dat het hof deze redenering enkel toepast op afschrijvingen en interesten, en niet op 

kosten voor verwarming, elektriciteit, water en brandverzekering, daar deze geen verband houden met het eigendomsrecht op het 
gebouw, maar met het gebruik ervan. 

 
1152Rb. Gent 15 mei 2012, Acc.& Fisc. 2013, afl. 14. 
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worden. Dit is nochtans niet het geval voor bv. de flessen van een brouwerij of de zakken van een 
maalderij, die door hun aantal een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. 
Soms dient een deel van het materieel terzelfder tijd voor beroepsdoeleinden en voor privaat gebruik 
(bv. de auto van een geneesheer). In dat geval zal slechts voor een gedeelte van de aankoopprijs afge-
schreven mogen worden (zie randnr. 1271). 
{xe "Kunstwerk (afschrijving)"}Kunstvoorwerpen worden in principe niet afgeschreven. Het hof 
van beroep te Brussel aanvaardde wel een materiële depreciatie van 5 % per jaar van een stradivari-
usviool gebruikt door een beroepsvioliste1153

Het vruchtgebruik op aandelen kan niet worden afgeschreven

. Dit is correct, want het is enkel in de mate dat kunst-
voorwerpen niet aan materiële depreciatie onderhevig zijn, dat zij niet worden afgeschreven. 

1154

{xe "Cliënteel (afschrijving)"}Cliënteel, {xe "Octrooi (afschrijving)"}octrooien, {xe "Fabrieksmerk (af-
schrijving)"}fabrieksmerken, {xe "Concessie (afschrijving)"}concessies, enz. 

. 

1234 
De aankoopprijs van al deze bestanddelen is vatbaar voor afschrijving, mits hun depreciatie bewezen 
wordt1155

De cliënteel die bestaat op het ogenblik van de investering kan het voorwerp uitmaken van een af-
schrijving, want zij verdwijnt in de loop van de exploitatie. De nieuwe, vervangende cliënteel is een 
activaelement verschillend van dit waarop de afschrijving slaat. 10 % mag als adequaat beschouwd 
worden

. 

1156; er wordt maximaal 20 % aanvaard1157. De minister van Financiën heeft gesteld dat een 
afschrijving over tien tot twaalf jaar als redelijk mag worden beschouwd, tenzij de belastingplichtige 
de concrete elementen of motieven aanbrengt die een kortere afschrijvingsduur rechtvaardigen1158

Over de concrete toepassing van de afschrijvingen van cliënteel overgenomen tegen een variabele 
prijs die afhangt van de toekomstige omzet van de overnemer, bestaat een tegenstrijdige zienswijze bij 
fiscus en CBN

. 

1159. Het Hof van Cassatie heeft beslist dat bij de tenlasteneming van de aanschaffings-
prijs van immateriële activa het boekhoudrecht moet worden nageleefd1160

Wanneer een cliënteel pas enkele jaren na de stopzetting van een eenmanszaak wordt overgedragen, 
dan kan de overnemende vennootschap slechts afschrijvingen boeken op de restwaarde van de cliën-
teel op de datum van overname

. 

1161

                                                           
1153Brussel 4 mei 1982, RW 1982-1983, 802. 

. 

 
1154Waardeverminderingen worden boekhoudkundig wel aanvaard, maar fiscaal niet: Antwerpen 8 mei 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 19-20, 644; 

Antwerpen 13 december 2011, TFR 2012, afl. 422, 488 (contra: L. BROSENS en A. VAN DE VIJVER, “ Waardeverminderingen op het 
vruchtgebruik op aandelen: een complex gegeven” , TFR 2012, afl. 422, 473); Rb. Antwerpen 21 mei 2010, www.monKEY.be, 
Rechtspraak, nr. A1 11/0706. 

 
1155Cass. 9 december 1958, Pas. 1959, I, 365. 
 
1156Brussel 13 juni 1961, Journ.prat.dr.fisc.fin. 1962, 16. 
 
1157Bergen 5 februari 1987, AFT 1 januari 1988, 22, JDF 1989, 223; Antwerpen 9 februari 1988, FJF, No. 88/77; Cass. 22 maart 1991, FJF, No. 

91/130; Antwerpen 28 mei 1997. 
 
1158Vr. nr. 591 DALEM 18 januari 1994, Vr. & Antw. Senaat 1993-1994, nr. 98, 5090, Bull.Bel., afl. 739, 1353; Vr. nr. 298 DARAS 22 augustus 

1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 61, 3132, Bull.Bel., afl. 782, 992. 
 
1159Vr. nr. 199 DE CLIPPELE 9 september 1992, Bull.Bel., afl. 752, 601; Zie: Gent 13 februari 1997, FJF, No. 97/130, AFT 1997, 246-251, noot 

B. JACOBS; Luik 26 september 2001, FJF, No. 2002/45; Luik 21 november 2001, FJF, No. 2002/46; Gent 18 juni 2003, Fisc.Act. 
2003, afl. 32, 9. 

 
1160Cass. 23 april 2010, FJF, No. 2010/254, TFR 2011, afl. 398, 256, noot A. SOETAERT, “ Variabel gedeelte van de aanschaffingsprijs van 

immateriële vaste activa: geen onmiddellijke aftrek” ; zie ook Bergen 30 maart 2011, FJF, No. 2012/256. 
 
1161Bergen 30 november 2001, FJF, No. 2002/285; Bergen 21 maart 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 11, 455-456. 
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Het afschrijvingsritme aanvaard voor beroepsgenoten in dezelfde streek is niet op zich pertinent of 
determinerend1162

Er is een uitgebreide casuïstiek over het afschrijvingsritme: 

. 

– Brussel 8 november 1996, AFT 1997, 246 (verwijzing naar de economische levensduur van het activum (in casu vijf jaar)). 
− Antwerpen 24 juni 1997, TRV 1997, 401, noot (‘redelijke’ afschrijvingstermijn voor het cliënteel van een advocatenprak-

tijk). 
− Antwerpen 7 maart 2000, Act.fisc. 2000, afl. 22, 3 (cliënteel van specialisten in slag- en spataderziekten (in casu vijf jaar)). 
− Luik 22 december 2000, JDF 2000, 318 (cliënteel van een gynaecoloog (in casu tien jaar)). 
− Gent 4 oktober 2001, FJF, No. 2002/73 (voor een interieurarchitect (in casu vijf jaar)). 

Het feit dat de wet op de handelsagentuurovereenkomst in de mogelijkheid van een uitwinningsver-
goeding voorziet, wijst erop dat de handelsagent eigen cliënteel opbouwt dat kan worden afgeschre-
ven1163

De vergoeding voor een {xe "Niet-concurrentiebeding"}niet-concurrentiebeding en het recht de fami-
lienaam van de voormalige eigenaars ook na verkoop van de aandelen in de vennootschapsnaam te 
gebruiken, beiden bedongen voor een periode van vijf jaar, moet over dezelfde termijn worden afge-
schreven

. 

1164

{xe "Oprichtingskosten"}Oprichtingskosten 

. 

1235 
Onder ‘oprichtingskosten’ wordt verstaan de kosten verbonden met de oprichting, de verdere ontwik-
keling of de herstructurering van de onderneming (o.a. kosten wegens het opmaken van akten, de 
erelonen, de kosten wegens het uitgeven van effecten, de kosten van een kapitaalverhoging en al de 
verloren uitgaven die geen actief vormen)1165

c. Basis waarop de afschrijving toegepast wordt{xe "Afschrijvingsbasis"} 

. Al deze kosten mogen ofwel afgeschreven worden, 
ofwel als algemene kosten ineens worden afgetrokken. 

1237 
art. 61 lid 1 WIB92 

In principe worden de afschrijvingen berekend op de aanschaffings- of beleggingswaarde (art. 61 lid 1 
WIB92). Hieronder wordt verstaan, volgens het geval, de aanschaffingsprijs, de vervaardigingsprijs of 
de inbrengwaarde. Daarin zijn begrepen de bijkomende kosten en de onrechtstreekse productiekosten. 
Op de herwaardering van de afschrijfbare activa is fiscaal geen afschrijving toegelaten. Hetzelfde 
geldt t.a.v. de kunstmatig vastgestelde inbrengwaarde1166

                                                           
1162Luik 22 december 2000, JDF 2000, 318. 

. 

 
1163Gent 28 oktober 1999, TFR 2000, afl. 183, 576, noot, FJF, No. 2000/51. 
 
1164Brussel 13 juni 2001, FJF, No. 2002/16. 
 
1165Antwerpen 20 oktober 1998, Fiskoloog 1998, afl. 686, 9 (overnamekosten in casu geen oprichtingskosten). 
 
1166Cass. 5 januari 1990, Bull.Bel., afl. 707, 1749. 
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Het is niet nodig dat de af te schrijven activa ten bezwarende titel zouden verworven zijn. Ook geërfde 
of als schenking ontvangen activa mogen dus worden afgeschreven1167. In dit geval is de basis van de 
afschrijving de waarde op het ogenblik van de investering1168

De kosten betreffende het onderhoud en de herstelling van de goederen die aan afschrijving zijn on-
derworpen, worden bij de algemene kosten gevoegd. 

. 

Afschrijvingen van activa die werden verkregen door middel van een lijfrente maken het voorwerp uit 
van een circulaire van 30 augustus 19851169

1238 

. 

Onder ‘{xe "Afschaffingswaarde"}aanschaffings- of {xe "Beleggingswaarde"}beleggingswaarde’ 
wordt verstaan, met betrekking tot een recht van gebruik van materiële vaste activa waarover de on-
derneming bij leasingcontract of bij overeenkomst van erfpacht of opstal beschikt of met betrekking 
tot een gelijkaardig onroerend recht, het deel van de contractueel bepaalde termijnen dat overeenstemt 
met het weer samen te stellen kapitaal ter waarde van het goed waarop het contract of de overeen-
komst betrekking heeft, met dien verstande dat deze begrippen de betekenis hebben die daaraan wordt 
toegekend door de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. 

art. 62 WIB92 
Het gedeelte van de aanschaffings- of beleggingswaarde dat overeenstemt met het totale bedrag van 
de bij de aankoop komende kosten of van de onrechtstreekse productiekosten, en de oprichtingskosten 
mogen worden afgeschreven, ofwel ineens tijdens het belastbaar tijdperk waarin de kosten zijn ge-
maakt, ofwel bij gelijke fracties zonder onderbreking gespreid over het aantal jaren dat de belasting-
plichtige bepaalt. 

art. 65 WIB92 
Met betrekking tot personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto’s en minibussen 
behalve taxi’s moeten de bijkomende kosten worden afgeschreven op dezelfde wijze als de aanschaf-
fings- of beleggingswaarde van die voertuigen. Dit geldt ook voor loon- en weddetrekkenden die hun 
kosten bewijzen1170

art. 66 WIB92 

. 

De aftrek van de beroepskosten (brandstof uitgezonderd) m.b.t. het gebruik van personenauto’s, auto’s 
voor dubbel gebruik, lichte vrachtauto’s en minibussen wordt tot 75 % beperkt (zie randnr. 1271) voor 
voertuigen die zijn aangekocht vóór 1 april 2007. Sinds 1 april 2008 geldt voor alle bedoelde voertui-
gen een aftrekbeperking die afhankelijk is van de {xe "CO2-uitstoot"}CO2-uitstoot van het betrokken 
voertuig. De afschrijvingen vallen onder deze beperking. 

art. 362 WIB92 
De {xe "Kapitaalsubsidie"}kapitaalsubsidies die van overheidswege worden verkregen om immaterië-
le en materiële vaste activa aan te schaffen of tot stand te brengen, worden aangemerkt als winst van 
het belastbaar tijdperk waarin ze zijn toegekend en van ieder volgend belastbaar tijdperk, in verhou-
ding tot de afschrijvingen en waardeverminderingen op activa die onderscheidenlijk tot op het einde 
van dat belastbaar tijdperk en tijdens ieder volgend belastbaar tijdperk als beroepskosten in aanmer-
king zijn genomen en, in voorkomend geval, tot het bedrag van het saldo bij de vervreemding of de 
buitengebruikstelling van die activa1171

                                                           
1167Cass. 4 november 1954, JT 1956, 21. 

. 

 
1168Cass. 19 september 1961, Pas. 1962, I, 86. 
 
1169Circ. nr. Ci.RH.421/366.643, 30 augustus 1985, Bull.Bel., afl. 643, 2208. 
 
1170Vr. nr. 17 PEETERS, Vr. & Antw. Kamer 1985-1986, 7 januari 1986, 31. 
 
1171Circ. nr. Ci.RH.421/357.517, 3 mei 1985, Bull.Bel., afl. 640, 1234. 
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d. Spreiding van de afschrijvingen 

1243 
In beginsel wordt {xe "Lineaire afschrijvingen"}lineair afgeschreven. Behoudens de wettelijk voor-
ziene uitzonderingen (personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen uitgezonderd taxi-
dienst en verhuring met bestuurder, de vaste activa waarvan het gebruik aan derden is afgestaan door 
de belastingplichtige die de vaste activa afschrijft en immateriële vaste activa) heeft de belastingplich-
tige steeds het recht te opteren voor {xe "Degressieve afschrijvingen"}degressieve afschrijvingen (zie 
randnr. 1247). 
Aan de belastingplichtige wordt ook zekere vrijheid gelaten in het bepalen van de toe te passen af-
schrijvingscoëfficiënt, voor zover de gewone percentages niet overschreden worden, tenzij bijzondere 
redenen gelden om anders te handelen (bv. de buitengewoon snelle sleet). Soms wordt het delgings-
percentage vastgesteld in overleg tussen de belastingplichtige en de controleur. Bij onenigheid wordt 
een beslissing genomen door de gewestelijke directeur (in geval van bezwaar) of door de rechtbank of 
het hof van beroep (in geval van gerechtelijk beroep). 

In bijzondere en onvoorziene gevallen kan een wijziging van de toegepaste coëfficiënten gerechtvaar-
digd blijken: nieuwe uitvindingen, verandering van de mode of de toepassing van nieuwe werkwijzen 
kunnen inderdaad de waarde van het materieel aanzienlijk doen dalen. Als een vennootschap het af-
schrijvingspercentage wijzigt, moet zij aantonen waarom er een grotere waardevermindering is. Dit 
moet ook worden verantwoord door een verslag van het bestuursorgaan1172

1245 

. Omdat dit in casu niet het 
geval was, weigerde het hof van beroep van Brussel de hogere afschrijvingen. 

Het kan gebeuren dat de belastingplichtige de afschrijvingscoëfficiënten niet regelmatig toepast, en 
deze nu eens overschrijdt en dan weer niet bereikt. De belastingplichtige mag dat doen, maar indien de 
afschrijving hoger gaat dan het aangenomen percentage, zal dat gedeelte dat het aangenomen percen-
tage overschrijdt niet worden afgetrokken van de winst. De overdreven afschrijvingen zullen dan bij 
de latere onvoldoende afschrijvingen mogen worden gevoegd1173

Voorbeeld 

. Indien de afschrijving integendeel 
lager is dan het aangenomen percentage, zal het ontbrekende gedeelte slechts na het einde van de 
afschrijvingsperiode in rekening gebracht mogen worden, ofwel een onvoldoende afschrijving mogen 
aanvullen die vóór het einde van de periode toegepast wordt. 

Een belastingplichtige koopt een machine voor de totale prijs van 100 000,00 EUR; het aangenomen afschrijvingspercentage is 
20 %, hetzij 20 000,00 EUR per jaar, gedurende vijf opeenvolgende jaren. Hieronder volgt de tabel met de afschrijvingen zoals 
zij geboekt zijn (A) betreffende het jaar dat in aanmerking komt (1ste, 2de, enz.) en zoals zij aangenomen worden vanuit fiscaal 
standpunt (B), in duizend EUR uitgedrukt: 

 1ste j. 2de j. 3de j. 4de j. 5de j. 6de j.  

A. 20 15 30 0 35 0 = 100 

B. 20 15 20 10 20 15 = 100 

 

                                                                                                                                                                     
 
1172Brussel 22 april 2010, Acc.& Fisc. 2010, afl. 34 (omdat dit in casu niet het geval was, weigerde het hof de hogere afschrijvingen). 
 
1173Cass. 12 oktober 1931, Pas. 1931, I, 248. 
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Wanneer een actief verworven wordt in de loop van het jaar moet de afschrijving niet pro rata tempo-
ris berekend worden, maar zal deze voor een geheel jaar toegepast mogen worden1174. In het jaar van 
de vervreemding kan het actief nog pro rata temporis worden afgeschreven1175. Na de stopzetting van 
de beroepswerkzaamheid kunnen geen afschrijvingen meer worden aangenomen1176

{xe "Afschrijvingscoëfficiënt"}Afschrijvingscoëfficiënten 

. 

1246 
De belastingplichtige kiest in principe vrij de afschrijvingscoëfficiënt, die volgens hem het best over-
eenstemt met de waardevermindering. Hij is nochtans in feite gebonden aan een reeks ‘gebruikelijke’ 
coëfficiënten. 

De administratie beschouwd volgende afschrijvingscoëfficiënten over het algemeen als maximumper-
centages: 
– Handelsgebouwen en kantoorgebouwen: 3 %. 
– Nijverheidsgebouwen: 5 %. 
– Gebouwen speciaal opgevat voor de uitbating van een bank: 1/3 het eerste jaar en 3 % op het saldo 

van elk van de volgende jaren. 
– Vlottend materieel (schepen, boten, baggermolens, vlotblokken, enz.): 20 % het eerste jaar, 15 % 

voor de twee volgende jaren en 10 % voor de volgende vijf jaren, hetzij volledige afschrijving in 
acht jaren. De percentages van 20 % en 15 % mogen voortaan nog uitsluitend worden toegepast bij 
het in de vaart brengen van een nieuw zeeschip1177

– Speciaal onroerend materieel: 12,5 %. 
. 

– Rollend materieel: 20 %. 
 De beoordeling van de afschrijvingstermijn van een voertuig blijft altijd een feitenkwestie waarbij 

men zich moet baseren op het type wagen, het al dan niet intensief gebruik, enz.1178

 Er bestaat volgens de minister van Financiën geen algemene regel die voorschrijft een wagen in 
vijf jaar af te schrijven, er moet rekening gehouden worden met een gebruiksduur die de werke-
lijkheid zo nauw mogelijk benadert

. 

1179

– Ander materieel en meubilair: 10 %. 
. 

– Klein materieel: 20 tot 100 %. 
– Materieel voor wetenschappelijk onderzoek: 1/31180

– Reclamematerieel gebruikt door een filmdistributiebedrijf: 5 %
. 

1181

                                                           
1174Antwerpen 3 juni 1997, FJF, No. 97/200; Gent 23 juni 1998, Fisc.Act. 1999, afl. 7, 11. Contra: Antwerpen 9 juni 1998, Fisc.Act. 1999, afl. 7, 

11 (afschrijven pro rata temporis). 

. 

 
1175Luik 24 mei 1995 en Antwerpen 25 maart 1995, Fisc.Act. 1996, afl. 16, 4 en afl. 24, 4; Gent 24 februari 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 11, 5 en in 

dezelfde lijn doch m.b.t. de vraag of de afschrijving nog mogelijk is bij het afsluiten van een boekjaar, indien de belastingplichtige op 
dat ogenblik geen eigenaar meer is van het goed: Rb. Leuven 9 september 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1267, 1. 

 
1176Cass. 20 oktober 2006, nr. F.05.0018, FJF, No. 2008/61; Gent 25 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1239, 6: het weigeren van de aftrek van 

kosten van een vroegere beroepswerkzaamheid die na de stopzetting van die werkzaamheid worden gedragen en een niet-
professionele bestemming hebben verkregen is volgens het Grondwettelijk Hof niet discriminerend (GwH 15 december 2011, nr. 
190/2011, Fiscoloog 2011, afl. 1281, 10). Bij een professionele bestemming zijn deze kosten wel aftrekbaar (Arbitragehof 21 juni 
2000, nr. 75/2000, FJF, No. 2002/62). 

 
1177Circ. nr. Ci.RH.243/450.067, 25 maart 1994, Bull.Bel., afl. 738, 1042. 
 
1178Antwerpen 8 april 1997, Fiskoloog 1997, afl. 611, 6 en Fisc.Act. 1997, afl. 26, 1. 
 
1179Vr. nr. 1214 GABRIELS 13 september 1994, Vr. & Antw. 1994-1995, nr. 126, 24 oktober 1994, Bull.Bel., afl. 745, 153. 
 
1180Circ. 10 oktober 1964, Bull.Bel., afl. 414, 2384. 
 
1181Brussel 29 april 1969, Rev.fisc. 1969, 622. 
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– Beschermende motorkleding: 1/31182

Deze percentages zijn van toepassing op de aankopen in nieuwe staat. Oude voorwerpen zijn aan een 
snellere depreciatie onderhevig, er mogen dus hogere coëfficiënten op worden toegepast. 

. 

art. 63 WIB92 
De immateriële vaste activa, met uitzondering van de investeringen in {xe "Audiovisuele werken"}au-
diovisuele werken, worden afgeschreven met vaste annuïteiten waarvan het aantal niet minder dan 
drie mag bedragen wanneer het investeringen in onderzoek en ontwikkeling betreft, en niet minder 
dan vijf in de andere gevallen. 

In beginsel zijn afschrijvingspercentages definitief en niet vatbaar voor wijzigingen. In bepaalde ge-
vallen kan de administratie echter de toegepaste afschrijvingen herzien1183

Gebouwen die door een opstalhouder worden opgericht in het kader van een opstalovereenkomst met 
een kortere duur dan de economische levensduur van dergelijke gebouwen, moeten volgens de minis-
ter van Financiën worden afgeschreven over de normale gebruiksduur. Uit een advies van de CBN

. 

1184 
en de rechtspraak1185

{xe "Degressieve afschrijvingen"}Degressieve afschrijving 

 blijkt dat de normale gebruiksduur overeenstemt met de duur van de opstalover-
eenkomst. 

1247 
art. 64 WIB92 art. 36-43 
KB/WIB92 
Artikel 64 WIB92 staat aan de Koning toe om een keuzestelsel van degressieve afschrijving te voor-
zien. Artikelen 36 tot 43 KB/WIB92 regelen de uitvoering van deze bepaling. De principes zijn1186

− het lineaire afschrijvingspercentage wordt verdubbeld; 
: 

− de afschrijving wordt telkens berekend op het afschrijfbaar saldo; 
− als de degressieve afschrijvingsannuïteit het gewone percentage niet meer overtreft, kan de af-

schrijving berekend worden volgens het lineaire afschrijvingspercentage. 

Het bedrag van de degressieve afschrijvingsannuïteit mag in geen geval meer bedragen dan 40 % van 
de aanschaffings- of beleggingswaarde. 
Voorbeeld 
Een machine van 100 000,00 EUR wordt normaal afgeschreven op acht jaar, hetzij tegen een gemiddeld jaarlijks percentage 
van 12,5 %. Dat percentage wordt verdubbeld: 25 %. De afschrijving gedurende de eerste drie jaren verloopt als volgt: 
KOSTPRIJS:  100 000 

Afschrijving 1ste jaar: 100 000 × 25 % = (25 000) 

  75 000 

Afschrijving 2de jaar: 75 000 × 25 % = (18 750) 

  56 250 

                                                           
1182Circ. nr. Ci.RH.241/559.092 (AOIF 43/2005), 23 november 2005. 
 
1183Antwerpen 3 juni 1997, FJF, No. 97/200; Luik 11 maart 1998, Fisc.Koer. 1998, 282. 
 
1184Vr. nr. 1036 DUPRE 20 april 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 108, 11220, CBN-advies, nr. 150/3, Bull.CBN 1986, nr. 19, 20; CBN-

advies, nr. 162/2, Bull.CBN 1991, nr. 26, 16. 
 
1185O.a. Rb. Namen 26 juni 2002, Fisc.Koer. 2002, 459. Contra: Rb. Antwerpen 25 juni 2003, Fisc.Koer. 2003, 505 (i.v.m. vruchtgebruik). 
 
1186Circ. nr. Ci.RH.243/292.402, 4 juli 1977, Bull.Bel., afl. 559, 1740; Circ. nr. Ci.RH.243/450.982, 7 juli 1993, Bull.Bel., afl. 730, 2137. 
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Afschrijving 3de jaar: 56 250 × 25 % = (14 062) 

  42 188 

 

Indien men zo verder zou gaan, zou de afschrijving gedurende het vierde jaar 42 188 × 25 % = 10 547 bedragen. Maar dit 
bedrag (10 547,00 EUR) is lager dan het normale percentage (12,5 %). Men mag dus een afschrijving van 12 500,00 EUR 
toepassen vanaf het vierde jaar. De afschrijving gebeurt dus verder als volgt: 
SALDO EINDE DERDE JAAR: 42 188 

Afschrijving 4de jaar: (12 500) 

 29 688 

Afschrijving 5de jaar: (12 500) 

 17 188 

Afschrijving 6de jaar: (12 500) 

 4 688 

Afschrijving 7de jaar: (4 688) 

 0 

 

1248 
{xe "Afschrijvingstekorten"}Afschrijvingstekorten die voor enig belastbaar tijdperk betrekking hebben 
op een aan degressieve afschrijving onderworpen groep activa, kunnen worden ingehaald door over-
dracht van voorheen belaste afschrijvingsexcedenten die op diezelfde groep activa betrekking hebben. 
Afschrijvingstekorten die tijdens de normale gebruiksduur niet zijn ingehaald, kunnen na het verstrij-
ken van die duur ingehaald worden door een of meer jaarlijkse afschrijvingen te doen die niet meer 
mogen bedragen dan de lineaire afschrijving. 

De belastingplichtigen die het stelsel van degressieve afschrijving kiezen voor tijdens enig belastbaar 
tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, moeten die keuze d.m.v. het {xe "Opgave 328K"}do-
cument 328K aan de controleur of leider van het centraal taxatiekantoor van het ambtsgebied beteke-
nen binnen de termijn die gesteld is voor het overleggen van de aangifte over dat tijdperk. Een kennis-
geving is laattijdig als ze gebeurt in een antwoord op kennisgeving van een aanslag van ambtswe-
ge1187. Belastingplichtigen die hun aangifte laattijdig indienen, kunnen niet meer opteren voor het 
stelsel van de degressieve afschrijvingen1188

– de aard van de verschillende aldus gegroepeerde activa; 

. De betekening moet bij de aangifte gevoegd worden en 
vergezeld gaan van een opgave waarin voor elke groep van naar hetzelfde degressieve percentage 
afschrijfbare activa van gelijke aard die tijdens gezegd tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht, 
aangeduid zijn: 

– hun aanschaffings- of beleggingswaarde; 
– hun normale vermoedelijke gebruiksduur; 
– het degressieve afschrijvingspercentage. 
In navolging van sommige rechtspraak1189

                                                           
1187G. POPPE, “ Keuze moet tijdig betekend worden” , Fisc.Act. 1999, afl. 20, 8. 

 stelt de administratie zich soepel op inzake het toekennen 
van degressieve afschrijvingen wanneer het betreffende formulier 328K niet samen met de aangifte, 

 
1188Gent 22 mei, Fisc.Koer. 2001, 366, noot E. GEERAERTS. 
 
1189Brussel 5 januari 2005, FJF, No. 2005/163; Antwerpen 13 januari 2009, FJF, No. 2009/67; Contra: Rb. Brussel 18 februari 2008, FJF, No. 

2009/130 (de rechtbank verwerpt de degressieve afschrijvingen omdat de opgave 328K niet bij de aangifte gevoegd werd, ook al 
kon worden aangetoond dat deze opgave zich in het dossier van de fiscus bevond op het ogenblik dat de aanslag werd gevestigd). 
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maar pas later wordt ingediend. Deze soepele houding geldt enkel ten aanzien van loon- en wedde-
trekkenden en niet voor zelfstandigen. 
De uitgedrukte keuze is onherroepelijk ten aanzien van elke groep activa die tijdens het bedoelde 
belastbaar tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht; hetzelfde geldt met betrekking tot de groepen 
naar hetzelfde degressief percentage afschrijfbare activa van gelijke aard, die tijdens de daar opvol-
gende belastbare tijdperken zijn verkregen of tot stand gebracht, behalve wanneer de belastingplichti-
ge voor het verstrijken van een van die tijdperken aan de controle directe belastingen of aan het cen-
traal taxatiekantoor van het ambtsgebied de beslissing betekent dat hij van de degressieve afschrijving 
afziet met betrekking tot alle groepen of tot een welbepaald gedeelte van de bedoelde groepen activa 
die met ingang van hetzelfde tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht. 
Deze verzaking blijft geldig zolang de belastingplichtige geen nieuwe keuze betekent binnen de ter-
mijnen hiervoor bepaald. 

Schepen en boten waarvoor het bijzonder afschrijvingsstelsel van toepassing is, zijn niet vatbaar voor 
degressieve afschrijving1190

Het keuzestelsel van degressieve afschrijving is eveneens niet van toepassing voor personenauto’s, 
auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, ook niet voor de vaste activa waarvan het gebruik aan 
derden is afgestaan door de belastingplichtige die de vaste activa afschrijft. De rechtbank van eerste 
aanleg te Leuven oordeelde dat deze laatste uitsluiting (gestoeld op art. 43 2° KB/WIB92) in strijd is 
met het gelijkheidsbeginsel, omdat de Koning destijds heeft nagelaten om een verantwoording te 
geven voor de genomen maatregel. Artikel 159 Gw. stelt dat de hoven en de rechtbanken de besluiten 
van de uitvoerende macht enkel kunnen toepassen voor zover zij niet in strijd zijn met hogere rechts-
normen. De rechtbank past dan ook de uitsluiting niet toe en aanvaardt degressieve afschrijvingen op 
een onroerend goed dat verhuurd werd

. 

1191

{xe "Versnelde afschrijving"}Versnelde afschrijving 

. 

1192

1248,10 
art. 64bis 
WIB92 

 

In de ontwikkelingszones van categorie 1, vermeld in artikel 11 wet economische expansie 1970, kan 
machtiging verleend worden om, in afwijking van artikel 61, lid 1 en 64 WIB92, gedurende maximaal 
drie opeenvolgende belastbare tijdperken overeengekomen in het tegemoetkomingcontract, een jaar-
lijkse afschrijving toe te passen die gelijk is aan tweemaal de normale lineaire afschrijvingsannuïteit 
op investeringen in materiële vaste activa bestaande uit gebouwen, installaties, machines en uitrusting 
die zijn aangeschaft of vervaardigd overeenkomstig de in het kader van die wet aangemoedigde ver-
richting. 
Dezelfde machtiging kan onder de volgende voorwaarden eveneens verleend worden voor investerin-
gen in materiële vaste activa van dezelfde aard die zijn aangeschaft of vervaardigd overeenkomstig 
een in het kader van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering aangemoedigde ver-
richting: 
1. de machtiging kan slechts verleend worden aan ondernemingen onderworpen aan de boekhoud-

wetgeving voor zover ze aan alle in die wet vermelde bepalingen voldoen; 

                                                           
1190Com.IB 1992, nr. 44/209. 
 
1191Rb. Leuven 11 september 2009, Fisc.Koer. 2009, 683-687. 
 
1192Circ. nr. Ci.D.19/304.933, 6 december 1979, Bull.Bel., afl. 581, 202.  
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2. de machtiging kan slechts verleend worden ten voordele van de bedoelde vaste activa waarvoor 
een investeringstegemoetkoming, een rentetoelage of een kapitaalpremie is toegestaan voor een 
periode van drie jaar of meer en die nog niet in een of andere vorm versneld worden afgeschreven. 

Deze machtigingen worden verleend door de bevoegde gewestregering of het lid dat erdoor is aange-
wezen. 
Zij worden geregeld in een beslissing tot aanwijzing van de belastbare tijdperken waarvoor de norma-
le lineaire afschrijving mag worden verdubbeld en tot aanwijzing van de bedoelde vaste activa. De 
beslissing wordt ter kennis gebracht van de administratie der directe belastingen die voor de uitvoe-
ring ervan zorgt. 

{xe "Verwezenlijking van afgeschreven goederen"}Verwezenlijking van geheel of gedeeltelijk afge-
schreven goederen 

1250 
Indien de belastingplichtige zijn actief verwezenlijkt tijdens de afschrijvingsperiode of erna, zal hij 
een winst behalen of een verlies lijden naargelang de bekomen prijs hoger of lager zal zijn dan de 
aankoopwaarde, verminderd met de toegepaste afschrijvingen. 
In tegenstelling tot het standpunt van de administratie, aanvaardt de rechtspraak dat een actiefbestand-
deel ook in de loop van het jaar van vervreemding kan worden afgeschreven (zie randnr. 1245)1193

{xe "Terugneming van afschrijvingen"}Terugnemingen van afschrijvingen 

. 

1251 
Wanneer een onderneming aan vroeger als bedrijfskost afgetrokken afschrijvingen een andere be-
stemming geeft, inzonderheid ze overboekt naar een reserverekening of opneemt in haar kapitaal, 
kunnen hieraan de volgende redenen ten grondslag liggen: 
– ofwel waren die afschrijvingen ab initio fictief of zonder bestaansreden (bv. afschrijvingen op een 

terrein); 
– ofwel waren zij aanvankelijk nodig, maar zijn ze wegens veranderde omstandigheden niet langer 

nodig (bv. gewijzigde aanwending die leidt tot een veel lagere materiële depreciatie); 
– ofwel beantwoorden zij wel degelijk aan een werkelijke waardevermindering, maar zijn zij door de 

onderneming, ondanks de wettelijke verplichtingen ter zake, voor een andere bestemming ge-
bruikt. 

Dergelijke terugnemingen zijn in principe belastbare winst1194. Daarenboven moeten de afschrijvingen 
worden geweigerd die later ten belope van de terugneming worden toegepast1195

In de praktijk moet evenwel als volgt worden gehandeld: 

. 

– indien de vroegere afschrijvingen op een meerwaarde- of reserverekening worden geboekt (inzon-
derheid de rekening herwaarderingsmeerwaarden), dan zijn ze te beschouwen als een uitgedrukte, 
niet-verwezenlijkte meerwaarde; 

                                                           
1193Antwerpen 25 maart 1996, FJF, No. 96/117, AFT 1996, 311; Antwerpen 23 september 1997, FJF, No. 97/286, Fiskoloog 1997, afl. 632, 9; 

Antwerpen 14 oktober 1997 Fiskoloog 1997, afl. 638, 9; X, “ Afschrijven in het jaar van vervreemding” , Notariaat 1998, afl. 6, 5; Gent 
24 februari 1999, TFR 1999, 55; Gent 9 april 2002, Fiskoloog 2002, afl. 864, 10; Rb. Hasselt 25 september 2002, Fiscoloog 2002, 
afl. 865, 9; Rb. Antwerpen 2 oktober 2002, FJF, No. 2003/104. 

 
1194Cass. 26 juni 1943, nv “ Bains et Lavoirs d’Outre-Meuse” , Bull.Bel., afl. 188, 209. 
 
1195Com.IB 1992, nr. 44/177. 
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– indien de vroegere afschrijvingen op de resultatenrekening worden geboekt, moeten ze behandeld 
worden als een gewone winst van het boekjaar waarin de boeking is gebeurd1196

23. {xe "Sociale bijdragen"}Sociale bijdragen en daarmee gelijkgestelde kosten 

. 

1252 
art. 52 7° en 7°bis WIB92 

De persoonlijke bijdragen ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair 
statuut dat de betrokkenen van het toepassingsgebied van de sociale wetgeving uitsluit, zijn in de regel 
aftrekbare beroepskosten1197

Hiertoe behoren de bijdragen als vermeld in artikel 45 van de programmawet van 24 december 2002, 
met uitzondering van de premies of bijdragen die door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-
verzekering rechtstreeks aan een pensioeninstelling worden betaald voor overeenkomsten in uitvoe-
ring van de regeling van sociale voordelen voorzien in artikel 54 van de wet 14 juli 1994 betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en die ten name van de ver-
krijger zijn vrijgesteld ingevolge artikel 38, § 1, 16° WIB92{xe "Zorgverzekering"}

.  

1198

art. 51 lid 1 WIB92 

. 

De persoonlijke sociale bijdragen zijn in principe niet begrepen in het beroepskostenforfait; zij moeten 
vóór de toepassing van het kostenforfait worden afgetrokken (art. 51 lid 1 WIB92)1199

Worden o.a. aanzien als aftrekbare persoonlijke bijdragen: 

. 

– sommen gestort aan het {xe "Tewerkstellingsfonds"}Tewerkstellingsfonds; 
– de {xe "Bijzondere solidariteitsbijdrage"}bijzondere solidariteitsbijdrage1200, alsook de ‘{xe "Wy-

ninckxbijdrage"}Wyninckxbijdrage’, dit is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage op aanvul-
lende pensioenen1201

– de bijdragen die iemand verplicht heeft betaald in het raam van het sociaal statuut van de zelfstan-
digen, alsmede de verhogingen, nalatigheidsinteresten en administratiekosten bij te late betaling. 
{xe "Vervolgingskosten (kost)"}Vervolgingskosten zijn evenwel niet aftrekbaar; 

; 

– bijdragen betaald in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) via 
geplafonneerde bedragen; 

– door advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten aan 
hun voorzorgskas of verzekeringsinstelling betaalde bijdragen; 

– de persoonlijke bijdragen in het kader van de wettelijke financiële verantwoordelijkheid van de 
ziekenfondsen1202

                                                           
1196Com.IB 1992, nr. 22/59. 

. 

 
1197Circ. 16 februari 1984, Bull.Bel., afl. 627, 876 en 7 augustus 1984, Bull.Bel., afl. 632, 2382 (m.b.t. de storting aan bepaalde erkende mutuali-

teiten); Circ. 27 december 1983, Bull.Bel., afl. 625, 401. 
 
1198De premie voor de Vlaamse zorgverzekering is niet aftrekbaar in de zin van art. 52 7° WIB92 (Gent 1 april 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1121, 

17; Gent 17 april 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1318, 11; Rb. Antwerpen 15 juni 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1267, 11). 
 
1199Circ. nr. Ci.RH.243/467.362, 29 mei 1995, Bull.Bel. 1995, afl. 751, 1826. 
 
1200Gent 17 april 2002, FJF, No. 2003/43. 
 
1201Programmawet 22 juni 2012, BS 28 juni 2012, zie Parl.St. 2011-2012, 2198/1, 21. 
 
1202Circ. nr. Ci.RH.243/623.769 (AAFisc 8/2013), 25 februari 2013. 
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Bij gebrek aan een uitdrukkelijk wettelijk verbod tot aftrek van de nalatigheidsinteresten bij afwezig-
heid of ontoereikendheid van de provisionele stortingen inzake bijzondere bijdrage voor de sociale 
zekerheid, zijn deze interesten aftrekbaar van de netto-inkomsten als accessoria van een aftrekbare 
hoofdsom1203

Wanneer onredelijk hoge bijdragen worden betaald en deze kaderen in een techniek om de belastingen 
kunstmatig te drukken, kan de administratie de betaalde bijdragen herleiden tot de verschuldigde bij-
dragen op de ontvangen inkomsten, en bijgevolg het overschrijdende gedeelte verwerpen als beroeps-
kost

. 

1204

24. {xe "Ziekte- en invaliditeitsverzekering"}Ziekte- en invaliditeitsverzekering 

. 

1253 
art. 52 8° WIB92 
Als beroepskosten worden aangemerkt, de sommen die de belastingplichtige voor zichzelf, voor zijn 
echtgenoot en voor zijn gezinsleden ten laste aan een bij KB erkend ziekenfonds bijdraagt in het kader 
van een aanvullende verzekering voor het verkrijgen van een tegemoetkoming in de kosten van ge-
neeskundige verstrekkingen die terugbetaalbaar zijn ingevolge de wet betreffende de verplichte verze-
kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, maar niet onder 
de toepassing vallen van het KB van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing 
van diezelfde gecoördineerde wet tot de zelfstandigen wordt verruimd, tot het bedrag van de tege-
moetkoming {xe "Kleine risico’s (verzekering)"}die ingevolge de voornoemde gecoördineerde wet 
kan worden verstrekt1205

Ook de bijdragen voor vrije verzekering tegen kleine risico’s gestort aan een erkend ziekenfonds door 
gepensioneerde zelfstandigen en door weduwen van zelfstandigen zijn aftrekbaar

. 

1206

Sinds 1 januari 2008 worden voor de zelfstandigen de kleine risico’s geïntegreerd in de verplichte 
verzekering

. 

1207

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.332/583.372 (AOIF 42/2010), 20 mei 2010 (inzake de fiscale aspecten van hospitalisatie- 
en invaliditeitsuitkeringen). 

. Zelfstandigen ressorteren sindsdien onder het toepassingsgebied van de algemene 
regeling van de {xe "Ziektekostenverzekering"}ziektekostenverzekering. 

25. Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 

1253,50 
art. 52 9° WIB92 

Ook de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen die worden betaald of toegekend met toepassing 
van hoofdstuk II van de wet 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel 
akkoord 2007-2008 en – voor voordelen betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 − van Titel XIII, 
Enig Hoofdstuk “Invoering van een stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen voor de 
autonome overheidsbedrijven” van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) en die 

                                                           
1203Gent 17 april 2002, FJF, No. 2003/43. 
 
1204Gent 28 september 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 40, 13. 
 
1205Circ. nr. Ci.RH.243/380.236, 8 mei 1987, Bull.Bel., afl. 662, 1194. 
 
1206Circ. nr. Ci.RH.243/380.236, 9 juli 1987, Bull.Bel., afl. 664, 1684. 
 
1207Wet 26 maart 2007, BS 27 april 2007. 
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daadwerkelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage die bepaald is in artikel 38, § 3novies 
algemene beginselenwet sociale zekerheid, worden in principe als beroepskosten aangemerkt. 

In hoofde van de genieter zijn deze {xe "Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen"}niet-
recurrente resultaatsgebonden voordelen tot het maximum van 2 200,00 EUR vrijgesteld (zie rand-
nr. 1397). 

26. Verzekering arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en invaliditeit 

1254 

Bibliografie – BAILLEUR, A., “Les assurances de personnes autres que l’assurance-vie”, RGF 1995, 203-209. 
– LONAY, B. en ROME, N., “Régime fiscal des primes des assurances revenu garanti”, C&FP 1997, 41-47. 

art. 52 10° WIB92 
Als beroepskosten zijn aftrekbaar, de bijdragen ter verkrijging van een vergoeding bij arbeidsonge-
schiktheid wegens ziekte en invaliditeit. Volgens de administratie is enkel het gedeelte van de premie 
dat specifiek betrekking heeft op het risico van de economische invaliditeit aftrekbaar1208

27. {xe "Interest van schulden om aandelen te verkrijgen "}Interesten van schulden om aandelen te 
verkrijgen 

. 

1255 
art. 52 11° WIB92 

Als beroepskosten worden aangemerkt, de door bedrijfsleiders werkelijk betaalde interest van schul-
den aangegaan bij derden voor het verkrijgen van aandelen die een fractie van het maatschappelijk 
kapitaal van een binnenlandse vennootschap vertegenwoordigen waarvan zij in het belastbaar tijdperk 
periodiek bezoldigingen ontvangen1209. Dat overeenkomstig artikel 52, 11° WIB92 bedrijfsleiders de 
interesten van een lening die zij aangaan om aandelen van hun vennootschap te verwerven slechts 
kunnen aftrekken op voorwaarde dat zij o.a. “in het belastbaar tijdperk” periodiek bezoldigingen 
(hebben) ontvangen, is volgens het Grondwettelijk Hof niet discriminerend t.a.v. bedrijfsleiders die 
wegens de faillietverklaring van hun vennootschap geen periodieke bezoldigingen in het belastbaar 
tijdperk meer ontvangen1210. Het feit dat niet aan de voorwaarden omschreven in artikel 52, 11° 
WIB92 is voldaan, belet echter niet dat de kosten als beroepskosten kunnen worden afgetrokken, 
wanneer ze voldoen aan de algemene aftrekvoorwaarden van artikel 49 WIB921211

art. 53 16° WIB92 
. 

De interest is niet meer aftrekbaar vanaf de datum waarop de bedrijfsleider zijn aandelen vervreemdt 
of vanaf de datum en in zoverre de vennootschap het maatschappelijk kapitaal terugbetaalt dat door 
die aandelen is vertegenwoordigd. 
art. 52 11° en 53 16° WIB92 
Behalve met betrekking tot instellingen als vermeld in artikel 56 WIB92, worden niet als een derde 
aangemerkt, de voormelde vennootschap zelf, alsook elke onderneming ten aanzien waarvan die ven-
nootschap zich rechtstreeks of onrechtstreeks in een band van wederzijdse afhankelijkheid bevindt. 

                                                           
1208Circ. 10 april 1986, Bull.Bel., afl. 651, 1106. 
 
1209Cass. 19 februari 1998, Fiscoloog 1998, afl. 654, 10 (m.b.t. aanslagjaren vóór de invoering van de specifieke wettelijke regeling); Gent 

22 november 2001, Fiscoloog 2001, afl. 830, 9. 
 
1210GwH 9 augustus 2012, FJF, No. 104/2012. 
 
1211Bergen 6 oktober 2004, FJF, No. 2005/220; Antwerpen 19 mei 2009, FJF, No. 2010/12. 
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Als beroepskosten worden niet aangemerkt, de interest van schulden aangegaan door een natuurlijk 
persoon voor het inschrijven op of het verwerven van aandelen die het maatschappelijk kapitaal verte-
genwoordigen van een vennootschap, behoudens in het geval bedoeld in artikel 52, 11° WIB92. 

28. {xe "Collectieve voorziening kinderopvang"}Collectieve voorziening voor {xe 
"Kinderopvang"}kinderopvang 

1255,50 
art. 52bis WIB92 
De zelfstandigen, de beoefenaars van een vrij beroep, ambt of post of van een andere winstgevende 
bezigheid, en de vennootschappen kunnen gedane stortingen aan collectieve voorzieningen voor kin-
derdagopvang als beroepskosten aftrekken1212

Volgende voorwaarden moeten daartoe vervuld zijn: 
. 

– de opvangvoorziening is erkend of gesubsidieerd door of staat onder toezicht van Kind en Gezin, 
het Office de la naissance et de l’enfance of de Regering van de Duitstalige Gemeenschap; 

– de sommen zijn rechtstreeks of door tussenkomst van de hiervoor vermelde bevoegde instellingen 
aan de opvangvoorziening gestort overeenkomstig de toepasselijke reglementering van de betref-
fende gemeenschap; 

– de sommen worden door de opvangvoorziening gebruikt om werkingskosten en uitgaven voor 
infrastructuur of voor uitrusting (meubelen, boeken, speelgoed, enz.) te financieren die nodig zijn 
voor het creëren vanaf 1 januari 2003, van opvangplaatsen voor kinderen van minder dan drie jaar, 
die voldoen aan de door de betreffende gemeenschap gestelde voorwaarden, of voor het behoud 
van de aldus gecreëerde plaatsen. De voor 1 januari 2003 gestorte sommen kunnen echter niet als 
beroepskost worden afgetrokken1213

– de sommen mogen niet worden gebruikt voor de betaling van de normale tussenkomst van de 
ouders voor de oppas van hun kinderen

; 

1214

– het aftrekbaar bedrag is per belastbaar tijdperk begrensd tot 5 250,00 EUR (te indexeren)
; 

1215

– de bevoegde instelling moet een attest uitreiken waarin ze verklaart dat aan de voorwaarden is 
voldaan, dat het bedrag vermeldt dat voor het behouden of het creëren van opvangplaatsen is ge-
bruikt, en het aantal desbetreffende plaatsen opgeeft. 

 per 
gecreëerde of behouden opvangplaats; 

29. {xe "Uitgaven van persoonlijke aard"}Uitgaven van persoonlijke aard 

1256 
art. 53 1° WIB92 

Zijn niet aftrekbaar, de uitgaven van persoonlijke aard, zoals de huurprijs en de huurlasten van niet-
professionele onroerende goederen, de onderhoudskosten van het gezin, de kosten van onderwijs of 
opvoeding en alle andere uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodza-
kelijk zijn.  

                                                           
1212Art. 104 en 105 programmawet 8 april 2003, BS 17 april 2003; MvT, Parl.St. Kamer 2002-2003, nr. 2343/47. 
 
1213MvT, Parl.St. Kamer 2002-2003, nr. 2343/48. 
 
1214De door de ouders gedane kosten voor kinderopvang zijn in hun hoofde reeds (beperkt) aftrekbaar van het totale netto-inkomen (art. 104 7° 

juncto art. 113 WIB92). 
 
1215Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 7 680,00 EUR, en voor aj. 2014: 7 900,00 EUR. 
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Het geheel van de uitgaven die een belastingplichtige naar zijn mening zou gehouden zijn te doen om 
een levenswijze te voeren die met zijn maatschappelijke rang overeenstemt, heeft een karakter van 
persoonlijk belang. Die uitgaven zijn bijgevolg niet aftrekbaar als bedrijfsuitgaven1216

Kosten gedaan met het oog op het voeren van politieke propaganda ten bate van de belastingplichtige 
of van personen of van een partij waarmede hij sympathiseert, zijn geen bedrijfsuitgaven

. 

1217

Studiekosten om toegang te krijgen tot een beroep zijn niet aftrekbaar
. 

1218

Bankkosten, gemaakt door een werknemer wiens loon op een bankrekening wordt overgeschreven, 
zijn in principe niet aftrekbaar

. 

1219

De aftrekbaarheid van de kosten van een {xe "Huwelijksfeest (kost)"}huwelijksreceptie is betwist; 
bepaalde rechtspraak aanvaardt de gedeeltelijke aftrekbaarheid

. 

1220

Vaktijdschriften zijn aftrekbaar als beroepskost, algemene publicaties niet. Maar wat een {xe "Vak-
tijdschrift (kost)"}vaktijdschrift is, hangt af van de aard van de beroepsactiviteit

. 

1221

Een verplichte terugbetaling van verduisterde sommen, door de belastingplichtige enkel verkregen 
dankzij zijn beroepsactiviteit als curator, vormt geen beroepskost

. 

1222

Van de kosten voor de vernieuwing van de batterij van een implantaat werd aanvaard dat zij de aard 
hebben van aftrekbare beroepskosten, in de mate waarin het implantaat wordt aangewend voor de 
beroepsuitoefening

. 

1223

30. Belastingen en de {xe "Bijzondere bijdrage sociale zekerheid"}bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid 

. 

1257 
Het is verkeerd te stellen dat belastingen niet aftrekbaar zijn. Belastingen zijn aftrekbaar vanaf het 
ogenblik dat de algemene voorwaarden cumulatief vervuld zijn. Zo zijn bv. aftrekbaar: de verkeersbe-
lasting op de autovoertuigen (eventueel beperkt tot 75 %) die gebruikt worden in de onderneming, de 
openingstaks op drankslijterijen die aan de brouwerij of aan een slijter behoren, de registratierechten 
en de rechten betaald om afschrijfbare activa te verwerven, de niet-terugvorderbare btw, de buiten-
landse belastingen (maar niet wanneer zij ongegrond zijn)1224

                                                           
1216Brussel 4 januari 1958, Delbart, Bull.Bel., afl. 340, 90; Com.IB 1992, nr. 44/497. 

, enz.  

 
1217Brussel 21 november 1931, Ons Blad, Bull.Bel., afl. 55, 24; Cass. 20 februari 1975, du Roy de Blicquy, Pas. 1975,I, 635; Com.IB 1992, 

nr. 44/510. Zie: S. VAN CROMBRUGGE, “ Het onderscheid tussen bedrijfslasten en privé-uitgaven in de personenbelasting” , T.Not. 
1983, 265. 

 
1218Luik 15 mei 1985, AFT 1985, 188; zie ook randnr. 1207. 
 
1219Vr. nr. 330 CHARLIER 10 oktober 1997, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-64, 3300, Bull.Bel., afl. 782, 1049; Vr. nr. 1090 DETIENNE 

15 oktober 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 111, 15063, Bull.Bel., afl. 783, 1287. 
 
1220Contra: gebeurtenis die zich in het privéleven afspeelt en die geen beroepskarakter heeft: Vr. nr. 751 PLATTEAU 20 oktober 1993, 

Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 85, 8108; Gent 17 juni 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1149, 10. Pro: kosten gedeeltelijk aftrekbaar: 
Bergen 18 april 1997, FJF, No. 97/196. 

 
1221Antwerpen 30 september 1997, Fisc.Act. 1997, afl. 39, 3; Brussel 3 oktober 1997, FJF, No. 97/251. 
 
1222Cass. 14 december 2007, TFR 2008, afl. 346, 755. 
 
1223Gent 1 december 2009, Fiscoloog 2010, afl. 1194, 8, Fisc.Act. 2010, afl. 18, 1; zie ook Rb. Antwerpen 22 februari 2010, Fiscoloog 2010, 

afl. 1210, 6. 
 
1224Cass. 28 mei 1968, JDF 1968, 242. 
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Wordt als een beroepskost beschouwd, de btw op niet-aangegeven diensten die achteraf wordt geëist 
door de administratie1225

De niet-aftrekbaarheid van belastingen, interesten en kosten is een uitzondering, en dus strikt te inter-
preteren. Zo vallen de nalatigheidinteresten inzake btw niet onder deze uitzondering. Het spreekt van-
zelf dat de bijkomende interesten en kosten betreffende aftrekbare belastingen eveneens aftrekbaar 
zijn

. 

1226

Op het principe van aftrekbaarheid bestaan een aantal uitzonderingen. Als beroepskosten worden niet 
aangemerkt: 

.  

art. 53 2°-5° WIB92 
– de personenbelasting met inbegrip van de in mindering daarvan gestorte sommen, zomede de roe-

rende voorheffing die de schuldenaar van het inkomen heeft gedragen tot ontlasting van de ver-
krijger; 

– de aanvullende belastingen en de desbetreffende opcentiemen berekend naar de grondslag of het 
bedrag van de personenbelasting en de onroerende voorheffing, geheven ten voordele van de ge-
westen, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten; 

– de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, evenals de verwijlinteresten erop1227

– verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsinteresten met betrekking tot de personenbe-
lasting en de voorheffingen, met uitzondering van de onroerende voorheffing, verhoogd met de 
opcentiemen, met betrekking tot het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of gedeelten 
daarvan die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt; 

; 

– de aanvullende bijzondere heffing die ‘gelijkgesteld wordt met de personenbelasting’1228

31. {xe "Sancties (PB)"}Sancties 

. 

1258 
art. 53 6° WIB92 
Niet-aftrekbaar zijn de geld{xe "Boete (aftrekbaarheid)"}boeten, met inbegrip van transactionele geld-
boeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard zelfs indien die geldboeten of straffen worden 
opgelopen door een persoon die van de belastingplichtige bezoldigingen ontvangt als vermeld in arti-
kel 30 WIB92. 
Ook de administratieve geldboeten die een werkgever krijgt opgelegd in geval van inbreuk op sommi-
ge sociale wetten zijn niet aftrekbaar1229

Hetzelfde geldt voor geldboeten bij inbreuken op de regelen inzake het bijhouden van een verstrek-
kingenregister door kinesitherapeuten en verpleegkundigen

. 

1230

Volgens bepaalde rechtspraak wordt met het begrip ‘geldboeten’ uitsluitend geldelijke sancties op 
basis van strafwetgeving bedoeld en dus niet de administratieve boeten

. 

1231

                                                           
1225Vr. nr. 179 DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 27 maart 1984, 975. 

. Terugbetaalde verkeers-

 
1226Circ. 2 juli 1974, Bull.Bel., afl. 521, 1599 (btw op de omzetverhoging is belastbaar in de directe belastingen). 
 
1227Antwerpen 8 januari 1997, FJF, No. 97/120; Gent 17 april 2002, FJF, No. 2003/43. 
 
1228Gedr.St. Kamer 1963-64, 17 maart 1964, 288. 
 
1229Circ. nr. Ci.RH.243/503. 519, 4 november 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 41, 5, Fiscoloog 1999, afl. 694, 14. 
 
1230Circ. nr. Ci.RH.243/491.091,12 november 1997, Bull.Bel., afl. 779, 241. 
 
1231Gent 27 maart 2007, Fisc.Koer. 2007, 451. 
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boetes kunnen evenwel in welbepaalde gevallen door de werkgever als beroepskost in mindering 
worden gebracht1232

In een circulaire geeft de administratie haar zienswijze op het aftrekverbod van geldboetes en straffen 
van alle aard

. 

1233

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de fiscale aftrekbaarheid van een door de Commissie opge-
legde boete de doeltreffendheid van de door de communautaire mededingingsautoriteit opgelegde 
sanctie in gevaar kan brengen

. De wetgever heeft volgens de fiscus in artikel 53, 6° WIB92 boetes in de brede zin 
beoogd, waaronder ook strafrechtelijke. De administratie oordeelt evenwel dat ‘proportionele’ fiscale 
geldboeten buiten het toepassingsgebied van het aftrekverbod blijven, zelfs als ze een strafrechtelijk 
karakter in de zin van artikel 6 EVRM hebben. 

1234. Verwijzend naar de rechtspraak van het Hof van Justitie heeft het 
Grondwettelijk Hof nu geoordeeld dat {xe "Europese kartelboete"}Europ{xe "Kartelboete"}ese 
kartelboetes niet aftrekbaar zijn. Indien deze wel aftrekbaar zouden zijn, zou dit onverenigbaar zijn 
met het Europees recht1235

Het hof van beroep van Antwerpen stelt echter dat het aftrekverbod vervat in artikel 53, 6° WIB92 
beperkend moet worden geïnterpreteerd

. 

1236: het hof sluit de aftrekbaarheid van {xe "Belgische kartel-
boete"}Belgische kartelboeten niet uit. Het arrest verwerpt het standpunt van de circulaire, waar die 
stelt dat de wetgever met het begrip ‘geldboeten’ in artikel 53, 6° WIB92 niet alleen boeten van straf-
rechtelijke aard op het oog had. De lagere rechtspraak blijft verdeeld1237

32. Kosten voor niet-specifieke {xe "Beroepskledij (kost)"}beroepskledij 

. 

1259 
art. 53 7° en 11° WIB92 

Als beroepskosten worden niet aangemerkt: kosten voor kledij, tenzij het specifieke beroepskledij 
betreft, 
– die door de reglementering op de arbeidsbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst 

als werkkledij wordt opgelegd; of 
– die als bijzondere kledij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wordt gedragen, daaraan 

is aangepast en wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruike-
lijk is, in beide gevallen met uitsluiting van kledij die in het privéleven doorgaans als stads-, 
avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt of als zodanig dient1238

                                                           
1232Vr. nr. 469 DE POTTER 14 mei 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 67, 144, besproken in Fisc.Koer. 2009, 605.  

. De loutere 
mogelijkheid om deze kledij ook buiten de beroepssfeer te gebruiken zou volstaan om niet aftrek-

 
1233Circ. nr. Ci.RH.243/588.588 (AOIF 25/2008), 13 augustus 2008. Voor een bespreking: C. BUYSSE, “ Ook evenredige fiscale boetes met 

penaal karakter zijn aftrekbaar” , Fiscoloog 2008, afl. 1127, 4; S. JANSSENS, “ Fiscus verwerpt aftrek kartelboetes” , Fisc.Act. 2008, 
afl. 31, 1. 

 
1234HvJ 11 juni 2009, zaak C-429/07, JDE 2009, afl. 161, 230, NJB (NL) 2009, afl. 27, 1739, Pb.C. 1 augustus 2009, afl. 180, 5; bevestigd door 

Rb. Leuven 11 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1301, 10. 
 
1235GwH 20 december 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1324, 7, Fisc.Koer. 2013, afl. 4, 331, Fisc.Act. 2013, afl. 3, 3, Acc.& Fisc. 2013, afl. 1. 
 
1236Antwerpen 23 juni 2009, rolnr. 2007/AR/2357, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 09/0908, besproken in J. DE SCHRIJVER, “ Hof van 

beroep Antwerpen aanvaardt aftrek kartelboetes” , Fisc.Act. 2009, afl. 33, 1-3 (aangaande een boete opgelegd door de Belgische 
raad voor mededinging). 

 
1237De rechtbank van eerste aanleg te Gent aanvaardt de aftrekbaarheid (Rb. Gent 20 juni 2011, rolnr. 09/1750/A, Acc.Act. 2012, afl. 22), terwijl 

de rechtbank van eerste aanleg te Leuven de aftrekbaarheid verwerpt (Rb. Leuven 11 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1301, 10). Zie 
ook: J. PIETERS, “ De afrek van (Europese) kartelboetes: het laatste woord is nog niet gesproken” , Intern.Fisc.Act. 2012, afl. 10, 6-8. 

 
1238Rb. Leuven 6 maart 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1160, 12; voor een soepele invulling: Rb. Bergen 14 december 2010, Fisc.Koer. 2011, afl. 14, 

409-411, FJF, No. 2013/74.  
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baar te zijn. De rechtbank van eerste aanleg te Leuven houdt er − naar eigen zeggen − een meer r e-
alistische benadering op na, namelijk dat er moet worden gekeken of de kledij ook effectief in het 
privéleven wordt gedragen1239

33. {xe "Restaurantkost"}Restaurantkosten, {xe "Receptiekost"}receptiekosten, kosten voor {xe 
"Relatiegeschenk (kost)"}relatiegeschenken en {xe "Reclameartikel (kost)"}reclameartikelen{xe 
"Beroepskosten – Beperkingen (kost)"} 

. 

1260 
art. 53 8°, 8bis en 11° WIB92 
Restaurantkosten kunnen in principe slechts ten belope van 69 % van het beroepsmatig gedeelte van 
die kosten in mindering worden gebracht van het belastbaar inkomen1240,1241

De aftrek van beroepsmatig gedane receptiekosten en de kosten voor relatiegeschenken is beperkt tot 
50 %. 

. 

Deze aftrekbeperking is niet van toepassing op (geeft dus in principe 100 % aftrekbaar): 
− de als bezoldiging in aanmerking te nemen {xe "Voordelen van alle aard"}voordelen van alle aard 

(vermelding op fiche); 
− restaurantkosten gemaakt door vertegenwoordigers van de voedingssector voor zover de belas-

tingplichtige kan bewijzen dat zij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid noodzakelijk 
zijn in het kader van een mogelijke of werkelijke relatie van leverancier tot klant (art. 53 8°bis 
WIB92); 

− de terugbetaling van de {xe "Verblijfkosten (kost)"}verblijfkosten die werknemers tijdens dienst-
reizen hebben gemaakt1242

− kosten verbonden aan bedrijfsrestaurants ten behoeve van het personeel; 
; 

− kosten voor reclameartikelen die opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderne-
ming dragen zijn in principe 100 % aftrekbaar (art. 53 8° WIB92)1243

− kosten voor geschenken van zeer geringe waarde die bij aankopen van klanten worden gevoegd 
zijn integraal aftrekbaar

; 

1244

− de vaste kosten die door ondernemingen worden gemaakt om eigen demonstratieruimten en show-
rooms in te richten. De afschrijving van deze kosten zijn 100 % aftrekbaar. De variabele receptie-
kosten blijven onder de 50 %-aftrekbeperking

; 

1245

− kosten van toegangskaarten en abonnementen op culturele en sportieve manifestaties die onderne-
mingen aan zakenrelaties schenken, evenals de kosten voor het ter plaatste (binnen de omheining 
van een sportstadion) verstrekken van dranken en versnaperingen (onthaalkosten) voor zover dit 
plaatsvindt tijdens, voor of na de wedstrijd. Deze kosten worden als reclamekosten beschouwd

; 

1246

                                                           
1239Rb. Leuven 4 januari 2013, Fisc.Act. 2013, afl. 31, 3. 

; 

 
1240Com.IB 1992, nr. 53/132. 
 
1241Een zelfstandige apotheker die zijn werkplaats op een zekere afstand van zijn domicilie heeft, kan voor buitenshuis genuttigde maaltijden tot 

5,86 EUR per dag aftrekken als beroepskost (Rb. Brugge 12 november 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1324, 11). 
 
1242Bespreking in Fiskoloog 1996, afl. 557, 5; zie ook Brussel 24 juni 1998, Fisc.Koer. 1998, 422, Expat News 1998, afl. 12, 4; Vr. nr. 251 DE 

CLIPPELE 26 juni 1989, Bull.Bel., afl. 690, 204. 
 
1243Com.IB 1992, nr. 53/153. 
 
1244Bergen 8 mei 2009, Fisc.Koer. 2010, afl. 13, 584 (postorderbedrijf). 
 
1245Vr. nr. 626 PIETERS 16 maart 2001, Vr. & Antw. Kamer, 11 december 2001, 11904. 
 
1246Vr. nr. 262 DIDDEN 10 juli 1989, Bull.Bel., afl. 692, 798 en Vr. nr. 55 KUIJPERS 21 december 1989, Bull.Bel., afl. 696, 2022; Vr. nr. 499 

LESPAGNARD 10 juli 1996, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 55, 7378, besproken in Fiskoloog 1996, afl. 590, 4; contra: Rb. Luik 
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− kosten gemaakt door een organisator van evenementen voor buitenlandse artiesten in België, ge-
maakt in het kader van het verschaffen van eten en drinken aan deze personen. Dit zijn geen recep-
tiekosten of restaurantkosten, de kosten zijn inherent aan de organisatie van de evenementen1247

− cateringkosten verbonden aan een event, seminarie of beurs die een belastingplichtige betaalt voor 
de externe relaties van zijn klanten, kunnen beschouwd worden als een 100 % aftrekbare kost. De 
belastingplichtige maakt immers geen kosten voor de ontvangst van zijn eigen externe relaties

; 

1248. 
Bovendien zijn traiteur-, restaurant- of cateringkosten niet onderworpen aan de aftrekbeperking als 
ondernemingen in opdracht van klanten evenementen organiseren en hiervoor een beroep doen op 
een traiteur, cateringbedrijf of restaurant, voor zover deze kosten worden doorgerekend aan hun 
klanten1249 die aan de aftrekbeperking onderworpen zijn1250; cateringkosten die ingevolge het ac-
cessorium sequitur principale-beginsel aftrekbaar zijn overeenkomstig de omstandigheden waarin 
ze zijn gemaakt (productie- of publiciteitskosten). De rechtspraak is verdeeld over cateringkosten 
gemaakt voor personen die voor de onderneming kunnen werken1251

 Inzake de discussie of cateringkosten aftrekbaar kunnen zijn als publiciteitskosten, zie randnr. 1208. 
.  

De hieronder vermelde kosten waren vroeger 100 % aftrekbaar op basis van een administratieve tole-
rantie. Echter, als compensatiemaatregel voor de verhoogde aftrekbaarheid van restaurantkosten zijn 
sinds 1 januari 2004 ook volgende kosten aan de beperking voor restaurantkosten onderworpen: 
− de in het buitenland gemaakte restaurantkosten; 
− maaltijden die worden aangeboden in het kader van een seminarie of een colloquium1252

− verblijfkosten, die een onderneming betaalt, van buitenlandse klanten, leveranciers of andere za-
kenrelaties die zij in België heeft uitgenodigd. Deze kosten waren voorheen 100 % aftrekbaar op 
voorwaarde dat de ‘normale’ restaurantkosten in een gezamenlijke factuur van het hotel begrepen 
waren. 

; 

De toekenningen aan derden ter vergoeding voor gedane voorvermelde kosten zijn evenmin aftrek-
baar, voor zover die kosten zelf niet als beroepskosten worden aangemerkt (art. 53 11° WIB92)1253

34. De kosten met betrekking tot {xe "Jacht-, vis- en vogelvangstrechten (kost)"}jacht, {xe "Visvangst 
(kost)"}visvangst, j{xe "Jachten (kost)"}achten en {xe "Lusthuizen (kost)"}lusthuizen 

. 

1261 
art. 53 9° en 11° WIB92 

Mogen niet worden afgetrokken, kosten van allerlei aard met betrekking tot jacht, visvangst, jachten 
of andere pleziervaartuigen en lusthuizen, behalve indien en in zoverre de belastingplichtige bewijst 

                                                                                                                                                                     
12 december 2011, Acc.& Fisc. 2013, afl. 19 (maaltijden opgediend voor of na een sportieve manifestatie zijn geen restaurantkosten 
maar receptiekosten). 

 
1247Rb. Luik 11 januari 2007, FJF, No. 2008/163 en Fiscoloog 2009, afl. 1175, 11. 
 
1248Com.IB 1992, nr. 53/144; Rb. Leuven 5 februari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1198, 10. 
 
1249Brussel 16 januari 2013, Fisc.Act. 2013, afl. 3, 1. 
 
1250Vr. nr.  180 VAN WEDDINGEN 28 december 1999, Vr. & Antw. Kamer 2000-01, afl. 70, 7912; Com.IB 1992, nr. 53/164 e.v. 
 
1251Rb. Leuven 4 februari 2005, Fiscoloog 2005, afl. 979, 10; Rb. Luik 11 januari 2007, Fiscoloog 2009, afl. 1175, 11; Rb. Brussel 9 april 2008, 

Fisc.Koer. 2008, afl. 16, 663. Contra: Brussel, 14 november 2007, Fisc.Act. 2008, afl. 14, 15; Rb. Brussel 23 maart 2012, Fisc.Koer. 
2012, afl. 7, 359. 

 
1252K. JANSSENS, “ Restaurantkosten voetballoges: geen volledige aftrek meer” , Fisc.Act. 1999, afl. 27, 3. 
 
1253Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 23 februari 1989, en add. 3 maart 1989, 4 juli 1990 en 30 september 1992 (PB). Inzake Ven.B.: Circ. 

nr. Ci.D.19/402.192, 7 september 1990. 
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dat zij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uit hoofde van de eigen aard daarvan nood-
zakelijk zijn1254, of in de belastbare bezoldigingen van de begunstigde personeelsleden zijn begrepen. 
De aftrek is dus toegelaten bv. voor de bouwer van of de handelaar in wapens, vistuig, boten of villa’s 
of door een installateur van sauna’s voor de kosten met betrekking tot een bezoek van potentiële klan-
ten aan een eigenlijke sauna1255

De toekenningen aan derden ter vergoeding voor gedane voorvermelde kosten zijn evenmin aftrek-
baar, voor zover die kosten zelf niet als beroepskosten worden aangemerkt

. 

1256

35. Onredelijke kosten{xe "Beroepskosten (onredelijk)"} 

. 

1262 
art. 53 10° WIB92 

Bibliografie – PIRET, F., “La définition: vous avez dit ‘déraisonnable’? ”, LFB 2013, afl. 178, 9-17. 

Kosten worden verworpen in de mate dat zij op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen1257. 
Van zodra echter vaststaat dat het nagestreefde doel van de belastingplichtige het verkrijgen van com-
plementaire beroepsinkomsten is – wat voorondersteld wordt voor de toepassing van artikel 53, 10° 
WIB92 – moet de aftrek aanvaard worden1258

Er kan niet zonder meer tot de onredelijkheid van de kosten worden besloten omdat er een wanver-
houding zou bestaan tussen de gerealiseerde winsten en de gemaakte kosten

. 

1259. Het criterium van de 
omzet en/of brutowinst is met andere woorden op zichzelf geenszins determinerend1260. Anderzijds 
stelt sommige rechtspraak wel dat als er jarenlang bij voortduur een wanverhouding bestaat tussen de 
kosten en de inkomsten, het gaat om kosten die op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtref-
fen1261

Indien de administratie de aftrek van sommige kosten wenst te verwerpen omdat deze onredelijk zou-
den zijn, aanvaardt ze impliciet het beroepskarakter van deze kosten

. 

1262

                                                           
1254Het begrip ‘noodzakelijk’ houdt in dat de uitgaven niet slechts passend of bruikbaar moeten zijn, maar volstrekt nodig, onmisbaar of onver-

mijdelijk om het gestelde doel te bereiken. Zie Rb. Antwerpen 4 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 879, 10. 

. De kosten kunnen dan slechts 

 
1255Vr. nr. 1273 LETERME 9 maart 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 129, 17807, Bull.Bel., afl. 785, 1973. 
 
1256Com.IB 1992, nr. 53/168-53/180. 
 
1257Com.IB 1992, nr. 53/181 en 53/195; Circ. nr. Ci.D.19/324.587, 1 juni 1982, Bull.Bel., afl. 608, 1678; Bergen 8 oktober 2008, Fiscoloog 2008, 

afl. 1136, 11; Gent 30 januari 1997, FJF, No. 97/225; Rb. Antwerpen 5 januari 2001, Fiscoloog 2001, afl. 788, 3 (inzake antieke meu-
belen); Antwerpen 19 juni 2001, Fisc.Koer. 2001, 337 (inzake autokosten); wel aanvaarde kosten van luxevoertuigen: Gent 5 oktober 
1995, FJF, No. 95/208; Luik 12 maart 1999, FJF, No. 99/168; Gent 30 juni 1999, FJF, No. 2000/132; Gent 10 februari 2000, 
Fisc.Koer. 2000, 243, FJF, No. 2000/285; Brussel 21 juni 2001, Fiscoloog 2001, afl. 816, 8; Brussel 5 februari 2003, Fisc.Koer. 2003, 
afl. 6, 309-311, FJF, No. 2003/192; Gent 9 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 882, 10. 

 
1258Brussel 12 februari 1993, FJF, No. 93/238; Gent 5 oktober 1995, FJF, No. 95/208; Rb. Hasselt 3 september 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 16, 

596-598. 
 
1259Antwerpen 4 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1242, 11; Gent 15 mei 1997, Fisc.Koer. 1997, 495. 
 
1260Gent 25 juni 1991, FJF, No. 91/185; Gent 30 januari 1997, Fisc.Koer. 1997, 262; Rb. Hasselt 3 september 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 16, 

596-598. 
 
1261Rb. Leuven 27 mei 2005, Fiscoloog 2005, afl. 989, 9; Rb. Luik 5 juni 2012, FJF, No. 2013/100; Rb. Luik 14 juni 2012, FJF, No. 2013/11. 
 
1262Antwerpen 2 januari 1995, FJF, No. 95/59; Gent 13 september 2005, FJF, No. 2006/251; Antwerpen 4 juni 2011, Fiscoloog 2011, 1242, 11; 

Rb. Hasselt 3 september 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 16, 596. 
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worden verworpen als de administratie per kost of kostengroep aantoont in welk opzicht de 
beroepsbehoeften worden overschreden1263

art. 53 11° WIB92 

. 

De toekenningen aan derden ter vergoeding voor gedane voorvermelde kosten zijn evenmin aftrek-
baar, zover die kosten zelf niet als beroepskosten worden aangemerkt. 
art. 53 12°, 13°, 19° en 20° WIB92 
Zijn evenmin aftrekbaar: 
– de bezoldigingen die de belastingplichtige toekent aan zijn echtgenoot die met hem samenwerkt, 

behoudens de in artikel 30, 3° WIB92 bedoelde bezoldigingen1264

– bezoldigingen van de andere gezinsleden van de belastingplichtige in zover zij meer bedragen dan 
een normale wedde of een normaal loon, gelet op de aard en de duur van de werkelijke prestaties 
van de verkrijgers; 

; 

– voor de belastingplichtigen die in artikel 30, 3° WIB92 bedoelde bezoldigingen toekennen, de 
beroepskosten die eigen zijn aan de in artikel 33, lid 1 WIB92, bedoelde meewerkende echtgeno-
ten; 

– voor de in artikel 33, lid 1 WIB92 bedoelde meewerkende echtgenoten, de beroepskosten die be-
trekking hebben op de activiteiten van de echtgenoot met wie wordt meegewerkt. 

Casuïstiek 
– Een vennootschap huurt een onroerend goed en verhuurt het voor meer dan 2,5 maal de huurprijs. De rechtbank van eerste 

aanleg van Namen aanvaardt dat het verschil tussen huur- en verhuurprijs een relevante referentiepunt is om te concluderen 
dat de huurprijs, betaald door de onderhuurder, overdreven is1265

– Een notaris richt een patrimoniumvennootschap op waarin een woning zit. De notaris huurt van zijn eigen vennootschap het 
privégedeelte van de woning voor 1 250,00 EUR en het beroepsgedeelte voor 2 500,00 EUR. De huurkosten voor het be-
roepsgedeelte trekt hij af als beroepskosten. De rechtbank van eerste aanleg van Namen aanvaardt deze werkwijze

. 

1266

– Een vennootschap stelt aan de zaakvoerder drie luxewagens ter beschikking. De adminis-tratie is van oordeel dat de hoge 
kosten op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen. Ze herleidt het bedrag van de autokosten tot 1,5 keer de kilo-
metervergoeding die de Staat aan zijn personeelsleden toekent. Het hof van beroep te Brussel oordeelt dat de werkwijze van 
de administratie willekeurig is en oordeelt dat de kosten voor twee luxewagens redelijk zijn. De autokosten worden herleid 
tot 2/3 van de afgetrokken autokosten

. 

1267. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelt dat de kosten voor een sportwagen 
waarvoor de jaarlijkse kosten hoger zijn dan 1 miljoen BEF op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen1268

36. {xe "Sociale voordelen"}Sociale voordelen aan het personeel 

. 

1263 
art. 53 14° en 195 WIB92 

De sociale voordelen die zijn toegekend aan werknemers, gewezen werknemers of hun rechtverkrij-
genden en ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld ingevolge artikel 38, 11° WIB92, zijn in prin-
cipe niet meer aftrekbaar1269

                                                           
1263Cass. 21 juni 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1354, 12; Brussel 24 april 2008, FJF, No. 2009/175; Antwerpen 4 juni 2011, Fiscoloog 2011, 1242, 

11 

. Hetzelfde geldt voor de sociale voordelen toegekend aan bedrijfsleiders 
(art. 195 WIB92). 

 
1264Gent 4 december 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1333, 11 (sociale bijdragen die met deze bezoldigingen verband houden, zijn niet aftrekbaar). 
 
1265Rb. Namen 13 juni 2007, FJF, No. 2008/188. 
 
1266Rb. Namen 5 november 2008, Fisc.Koer. 2009, afl. 14, 601, Acc.& Fisc. 2010, afl. 16. 
 
1267Brussel 4 maart 2009, JDF 2010, 95. Zie ook Brussel 10 maart 2005, FJF, No. 2005/164. 
 
1268Antwerpen 17 januari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1294, 9. 
 
1269Com.IB 1992, nr. 38/24; voor enkele voorafgaande beslissingen: Voorafg.Besliss. nr. 2011.036, 22 maart 2011; Voorafg.Besliss. 

nr. 2011.484, 20 december 2011; Voorafg.Besliss. nr. 2012.008, 21 maart 2012; Voorafg.Besliss. nr. 2011.458, 17 januari 2012; 
Voorafg.Besliss. nr. 2012.139, 8 mei 2012. 
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1263,30 

a. Maaltijdcheques 

art. 38 § 1 25° en 38/1 
WIB92 

Met de wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen is definitief een punt gezet 
achter de discussie over de juiste fiscale kwalificatie van de {xe "Maaltijdcheque"}maaltijdche-
ques1270

De werkgeversbijdragen in de kostprijs van de maaltijdcheques zijn in de regel niet aftrekbaar, met 
uitzondering van 1,00 EUR

. Door de invoering van artikel 38, § 1, 25° WIB92 (en art. 38/1 WIB92) krijgen maaltijdche-
ques, voor zover ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, een eigen afzonderlijk fiscaal vrijstellingsre-
gime. Er moet bijgevolg niet meer worden nagegaan of het voordeel van de maaltijdcheque voldoet 
aan het begrip ‘sociaal voordeel’ (zie randnr. 1169,10). 

1271

Voor de voorafgaande discussie in de rechtspraak over de kwalificatie van maaltijdcheques, zie: Handboek voor Fiscaal Recht 
2012-2013, randnr. 1263,30. 

 (zie ook randnr. 1169,10). 

b. Sport-, cultuur- en {xe "Ecocheque"}ecocheques 

1263,40 Art. 38 § 1 25° WIB92. 

Ook {xe "Sportcheque"}de{xe "Cultuurcheque"} sport-, cultuur- en ecocheques krijgen in artikel 38, 
§ 1, 25° een eigen autonome fiscale vrijstelling1272

c. Overige sociale voordelen 

. 

1263,50 

In het Belgisch Staatsblad van 28 november 1986 (zoals aangepast door het bericht in BS 5 februari 
2003) is een beperkende lijst gepubliceerd van uitgaven die bij de onderneming aftrekbaar en bij de 
genieters niet belastbaar zijn: 
– gezelschapsreizen van maximaal 1 dag voor het personeel; 
– occasionele terbeschikkingstelling van een vergaderzaal aan een groep die deel uitmaakt van het 

personeel; 
– bedeling van soep, koffie, thee, bier, frisdranken of fruit1273

– voordeel uit de verplichte deelneming, in uitvoering van een arbeidsreglement, aan een economaat 
of in, een kledingfonds of uit de aansluiting bij een medische of farmaceutische dienst; 

 tijdens de werkuren; 

– {xe "Collectief vervoer (kost)"}collectief vervoer – kosteloos of beneden kostprijs – van perso-
neelsleden van de woonplaats, het station, de bushalte, enz., naar de plaats van tewerkstelling en 

                                                                                                                                                                     
 
1270Ingevoerd bij art. 5 2 en art. 6 A wet 22 december 2009, BS 31 december 2009. Zie: K. JANSSENS, “ Wet diverse bepalingen – Fiscale 

voordelen voor werklozen en kopers van elektrische auto’s” , Fisc.Act. 2010, afl. 34, 4-10. 
 
1271Art. 9 ontwerp wet diverse bepalingen, besproken in Fisc.Act. 2009, afl. 34, 5. Zie ook Fisc.Act. 2009, afl. 39, 10 voor de onduidelijkheden 

over de inwerkingtreding. Zie ook Circ. nr. Ci.RH.243/599.122 (AOIF 44/2009), 28 september 2009 voor toelichting bij de regels inza-
ke de aftrekbaarheid. 

 
1272Nieuw punt 25° in art. 38 § 1 WIB92. Zie: R. GRILLET, “ Ecocheques worden sociaal voordeel” , Fisc.Act. 2009, afl. 21, 10-11 en K. 

JANSSENS, “ Wet diverse bepalingen – Fiscale voordelen voor werklozen en kopers van elektrische auto’s” , Fisc.Act. 2010, afl. 34, 
4-10. 

 
1273Circ. nr. Ci.RH.242/618.836 (AAFisc 27/2012),  6 augustus 2012. 
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terug door de werkgever georganiseerd met eigen vervoermiddelen of met die van een autocarex-
ploitant; 

– {xe "Geschenken in natura"}geschenken in natura, in specie of in de vorm van {xe "Betaalbons 
(kost)"}betaalbons ({xe "Geschenkcheque"}geschenkcheques, {xe "Surprisecheque"}surpriseche-
ques, {xe "Boekencheque"}boekencheques, {xe "Sportcheque"}sportcheques, {xe "Cultuurche-
que"}cultuurcheques, aankoopbonnen, enz.), op voorwaarde dat: 
a. alle personeelsleden hetzelfde voordeel verkrijgen; 
b. de toekenning gebeurt ter gelegenheid van: 

– één of meer feesten of jaarlijkse gebeurtenissen, zoals Kerstmis, Nieuwjaar, het feest van 
Sinterklaas, een in een bepaalde ondernemingssector gebruikelijk patroonsfeest (zoals Sint-
Elooi of Sint-Barbara), een verjaardag, enz.; 

– de overhandiging van een eervolle onderscheiding; 
– de pensionering; 

c. het totaal toegekende bedrag mag niet meer bedragen dan: 
– in het geval b, eerste streepje: 35,00 EUR per jaar en per werknemer, met dien verstande dat 

ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of van een ander feest dat hetzelfde sociaal oog-
merk nastreeft, een aanvullend bedrag van maximaal 35,00 EUR per jaar mag worden toe-
gekend voor elk kind ten laste van de werknemer1274

– in het geval b, tweede streepje (overhandiging van een eervolle onderscheiding): 
105,00 EUR per jaar en per werknemer; 

; 

– in het geval b, derde streepje (pensionering): 35,00 EUR per volledig dienstjaar dat de 
werknemer in dienst is bij de werkgever die het geschenk toekent, met een minimum even-
wel van 105,00 EUR; 

d. de betaalbons alleen mogen worden ingeruild bij ondernemingen die vooraf een akkoord heb-
ben gesloten met de uitgever van die betaalbons. Zij moeten bovendien een beperkte looptijd 
hebben (max. 1 jaar)1275

 De bedragen waarvan sprake is onder c mogen worden samengevoegd. 

 en mogen onder geen beding aan de begunstigde in specie worden uit-
betaald. 

Daarnaast zijn ook {xe "Huwelijkspremie"}huwelijkspremies, die als sociaal voordeel worden aange-
merkt, voor een bedrag van maximaal 200,00 EUR bij de onderneming aftrekbaar en bij de genieter 
vrijgesteld1276

{xe "Anciënniteitspremie (kost)"}Anciënniteitspremies kunnen worden beschouwd als een sociaal 
voordeel dat aftrekbaar is in hoofde van de werkgever indien een reeks voorwaarden nageleefd wor-
den: 

. Bij overschrijding wordt het verschil bij de genieter als een belastbaar voordeel aan-
gemerkt. 

– De premie mag maximaal twee keer worden toegekend tijdens de loopbaan bij de werkgever. De 
eerste maal na 25 jaar dienst (dan mag de premie niet meer bedragen dan 1 keer het brutobedrag van 
de maandwedde), en de tweede maal na 35 jaar dienst (dan is het maximumbedrag van de toekenning 
2 keer het brutobedrag van de maandwedde)1277

                                                           
1274Voor verduidelijkingen inzake ‘kind ten laste’: Circ. nr. Ci.RH.242/557.976 (AOIF 22/2005), 20 mei 2005. 

. De administratie aanvaardt ook dat in plaats van het 
bedrag van de maandwedde verwezen wordt naar het gemiddeld brutobedrag van het maandloon van 
het voorgaande kalenderjaar. 

 
1275Circ. nr. Ci.RH.242/562.868 (AOIF 36/2004), 15 september 2004. 
 
1276Circ. nr. Ci.RH.242/588.226, 22 september 2008. 
 
1277Het volstaat dat de premie ‘ten vroegste’ wordt toegekend bij 25 of 35 jaar dienst, er is niet langer vereist dat de premie ook “ naar aanlei-

ding van”  het aantal dienstjaren wordt toegekend (zie Circ. nr. Ci.RH.241/608.543, 23 mei 2011).  
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– Sinds 2010 aanvaardt de administratie ook dat indien méér premie wordt uitgekeerd dan deze 
maxima, er voor het overschrijdend gedeelte sprake is van een voordeel van alle aard. Het gedeelte 
dat onder de grens blijft, is een aftrekbaar sociaal voordeel1278

37. Tenlasteneming van {xe "Tenlasteneming van verliezen"}verliezen 

. 

Bibliografie – PHILIPPART DE FOY, B., “Les conditions de proportionnalité et d’antériorité en matière de prise en 
charge des pertes sociales”, RGF 2000, 186-192. 

1264 
art. 53 15° WIB92 

Een bedrijfsleider die verliezen, gerealiseerd door een vennootschap, ten laste neemt, kan deze als 
beroepskost aftrekken, op voorwaarde dat het een onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van 
een som betreft die geschiedt voor het behoud van beroepsinkomsten die periodiek uit de vennoot-
schap worden verkregen en de aldus betaalde som door de vennootschap volledig wordt gebruikt voor 
de aanzuivering van haar verliezen (art. 53 15° WIB92). Voor de beoordeling van deze laatste vereiste 
dient men zich te stellen op het ogenblik dat het verlies van de vennootschap wordt ten laste geno-
men1279. Het feit dat de tenlasteneming een beslissing van de buitengewone algemene vergadering 
uitmaakt, vormt noch een wettelijke vereiste, noch een beletsel voor de aftrekbaarheid als beroepskost 
van het ten laste genomen verlies1280. De tenlasteneming moet volgens de minister wel noodzakelij-
kerwijze gebeuren door de betaling van een som geld, en niet door de afstand door de bedrijfsleider 
van een vordering op de vennootschap die zou ontstaan zijn na de algemene vergadering1281. Onder 
bepaalde voorwaarden kan de afname van de rekening-courant toch met een storting van een geldsom 
worden gelijkgesteld1282

Het feit dat de sommen van een verkoop van een onroerend goed van een zaakvoerder rechtstreeks 
door de notaris aan de schuldeisers van de vennootschap worden gestort, is een loutere betalingsmoda-
liteit, die beantwoordt aan de voorwaarde dat het een onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling 
van een som moet betreffen

. 

1283

De administratie stelt hierbij dat het bestaan van een wanverhouding (tussen de ten laste genomen 
verliezen en de beroepsinkomsten) ‘als dusdanig’ geen reden is om de aftrek door bedrijfsleiders van 
ten laste genomen verliezen te weigeren. Maar “deze (wan)verhouding kan echter wel een element of 
criterium zijn waarmee de taxatieambtenaren rekening houden om te beoordelen of de tenlasteneming 
van vennootschapsverliezen is gedaan om persoonlijke beroepsinkomsten te behouden”

. 

1284

                                                           
1278Circ. nr. Ci.RH.242/601.490 (AOIF 18/2010), 25 februari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1196, 12; Rb. Brussel 5 september 2011, Fiscoloog 2011, 

afl. 1255, 6. 

. 

 
1279Antwerpen 22 september 1998, FJF, No. 99/72. 
 
1280Bv. Gent 21 november 2000, Fisc.Koer. 2000, 85. 
 
1281Vr. nr. 1372 DIDDEN 12 mei 1998, Bull.Bel., afl. 788, 2800, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 136, 18868. 
 
1282Vr. nr. 23 VANGANSBEKE 18 maart 1988, Vr. & Antw. Kamer, 18 maart 1988, 482, Bull.Bel., afl. 675, 1582; Vr. nr. 318 WINTGENS 

28 januari 1989, Vr. & Antw. Senaat, 28 september 1989, 135, Bull.Bel., afl. 693, 1038. Zie ook Gent 30 januari 1997, FJF, No. 
97/102. 

 
1283Antwerpen 10 februari 2009, FJF, No. 2009/282. 
 
1284Circ. nr. Ci.RH.243/486.044, 13 juli 1998, Bull.Bel., afl. 785, 1745, Fisc.Act. 1998, afl. 30, 1; Vr. nr. 1541 DIDDEN 10 november 1998, 

Vr. & Antw. Kamer 1998-1999, nr. 163, 21961, Bull.Bel., afl. 793, 1608. 
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Dit administratief standpunt vond navolging in de rechtspraak1285 en werd bevestigd door het Hof van 
Cassatie1286

De wet vereist niet dat de inkomsten die de belastingplichtige uit de vennootschap behaalt, geldelijke 
inkomsten zouden zijn

. 

1287. De tenlasteneming moet wel gebeuren met het oog op het behoud van 
periodiek uit de vennootschap verkregen beroepsinkomsten1288

Volgens het Hof van Cassatie voldoet een bezoldiging die op jaarbasis wordt betaald en een repetitief 
karakter heeft aan de vereiste periodiciteit

. 

1289. De tenlasteneming van vennootschapsverliezen door 
een ‘stille vennoot’, echtgenoot van de zaakvoerster, is niet aftrekbaar, vermits de betrokken echtge-
noot uit de vennootschap geen beroepsinkomsten behaalt1290. Een akkoord met de administratie over 
de tenlasteneming van verliezen is ongeldig1291

De tenlasteneming van verliezen moet onderscheiden worden van het verlies van een beroepsmatige 
vordering of de kwijtschelding van een schuldvordering die is ingegeven door de bekommernis om 
beroepsinkomsten te behouden

. 

1292

38. Bijdragen gestort aan de partij 

. 

1265 
art. 53 17° WIB92 
Als beroepskosten worden niet aangemerkt de {xe "Partijbijdragen (kost)"}bijdragen die door de leden 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, de Gemeenschaps- en Gewestparlementen, 
het Europees Parlement en de Bestendige Deputatie aan hun partij of aan een van de geledingen ervan 
worden gestort. 

1266 
art 53 18° WIB92 

                                                           
1285Brussel 18 februari 1999, Fiscoloog 1999, afl. 712, 10; Antwerpen 22 februari 2000, FJF, No. 2001/75; Antwerpen 19 november 2002, FJF, 

No. 2003/103; Gent 1 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1268, 12. 
 
1286Cass. 8 juni 2006, AR F.04.0022.N, FJF, No. 2006/281, 910, RW 2006-2007, afl. 29, 1194, noot L. VANDENBERGHE en Cass. 18 oktober 

2007, AR F.06.0102.N, TFR 2008, afl. 342, 558. 
 
1287Brussel 31 januari 1997, FJF, No. 97/162, Fisc.Koer. 1997, 322. 
 
1288Cass. 3 november 2000, Fisc.Koer. 2001, 35; Antwerpen 16 september 1997, FJF, No. 98/12; Antwerpen 2 december 1997, FJF, No. 

98/133 (verlies ten laste genomen door de echtgenoot); Luik 13 februari 1998, FJF, No. 98/131 (uitgave na faillietverklaring vennoot-
schap); Brussel 4 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 910, 10; Antwerpen 19 november 2002, FJF, No. 2003/103; Rb. Luik 20 december 
2011, FJF, No. 2013/101 (krediet aangegaan door bedrijfsleiders ter aanzuivering verliezen vennootschap, na stopzetting van activi-
teiten). 

 
1289Cass. 16 januari 2003, FJF, No. 2003/220. 
 
1290Antwerpen 2 december 1997, FJF, No. 98/133. 
 
1291Antwerpen 3 maart 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 17, 3. M.b.t. de tenlasteneming na ontbinding van de vennootschap: Bergen 17 januari 1997, 

FJF, No. 97/69. 
 
1292L. VANHEESWIJCK, “ Wanneer is de kwijtschelding van een schuldvordering fiscaal aftrekbaar?”  (noot onder Brussel 15 februari 2001), TFR 

2001, 419. Een kwijtschelding van schuldvordering onder voorbehoud van terugkeer naar een betere toestand is aftrekbaar, zie: 
Gent 27 november 2012, TFR 2013, afl. 439, 298, Fisc.Koer. 2013, afl. 6, 387, Fisc.Act. 2013, afl. 5, 5; Rb. Namen 26 februari 2009. 
Contra: Luik 24 februari 1993, FJF, No. 93/218; Gent 12 april 2005, Fisc.Act. 2005, afl. 20, 5; Rb. Brugge 19 februari 2002, FJF, No. 
2003/13. 
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39. Managementfees 

Bibliografie: – SALENS, P., De managementvennootschap, in Fiscale Praktijkstudies, Mechelen, Kluwer, 2013, 135-157. 

Opdat managementfees aftrekbaar zouden zijn, moet voldoende aannemelijk worden gemaakt dat ze 
werkelijk geleverde prestaties vergoeden1293

Volgens het hof van beroep van Gent
. 

1294

– een schriftelijke managementovereenkomst; 

 zijn {xe "Managementfees"}managementfees aftrekbaar als 
de belastingplichtige het bewijs kan leveren dat er ook effectief prestaties werden geleverd. In casu 
verwacht het hof: 

– facturen met een duidelijke omschrijving van de prestaties; 
– schriftelijke rapportering; 
– de basis voor de berekening van forfaitair bepaalde vergoedingen. 
Het hof van beroep van Luik sluit zich daar min of meer bij aan. Het hof aanvaardt de aftrek boven-
dien omdat er geen andere bestuurders zijn1295

Het hof van beroep te Gent stelt dat het voorhanden zijn van weinig details inzake de management 
fees tussen gelieerde vennootschappen niet betekent dat deze zonder meer kunnen worden betwist, 
aangezien ook tussen onafhankelijke partijen een permanente samenwerking mogelijk is zonder dat de 
prestaties veel zouden worden gedetailleerd

. 

1296

40. Werkgeversbijdragen en -premies en vergoedingen voor {xe "Arbeidsongeschiktheid 
(werkgeversbijdragen)"}arbeidsongeschiktheid 

. Zolang er geen simulatie wordt ingeroepen, moet 
immers de contractuele vrijheid tussen partijen en dus de juridische werkelijkheid worden gerespec-
teerd. 

1266,10 
art 53 21°, 22° en 23° WIB92 

Als beroepskosten worden niet aangemerkt: 
– de in artikel 38, § 1, lid 1, 20° WIB92 bedoelde werkgeversbijdragen en -premies; 
– in de mate waarin zij een maximumbedrag van 1 525,00 EUR (te indexeren)1297 per jaar over-

schrijden, de in artikel 52, 3°, b vermelde werkgeversbijdragen en -premies1298

– kapitalen die de aard hebben van een vergoeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van een be-
stendige derving van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid en die rechtstreeks door de werkgever 
of de gewezen werkgever worden uitgekeerd aan personeelsleden of gewezen personeelsleden. 

 die zijn gestort in 
uitvoering van artikel 6 van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en 
het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale ze-
kerheid bedoelde individuele aanvullende pensioentoezeggingen, gesloten in het voordeel van per-
sonen die in artikel 30, 1° WIB92 bedoelde bezoldigingen ontvangen; 

                                                           
1293Antwerpen 18 mei 1999, Fisc.Koer. 1999, afl. 16, 595; Antwerpen 24 juni 1999, Fisc.Koer. 1999, afl. 13, 521; Brussel 15 september 2000, 

TFR 2001, afl. 2, 28; Luik 26 april 2002, FJF, No. 2002/284; Antwerpen 29 juni 2004, Fisc.Koer. 2004, afl. 17, 684; Rb. Antwerpen 
2 mei 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 14, 544; Rb. Bergen 24 maart 2004, Fisc.Koer. 2004, afl. 12, 529; Rb. Brussel 9 april 2004, TFR 
2004, afl. 267, 783 en Rb. Brugge 21 juni 2005, Fisc.Koer. 2005, afl. 14, 524. 

 
1294Gent 15 december 2009, Fiscoloog 2010, afl. 1211, 11; Gent 14 februari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 9, 406, Fiscoloog 2013, afl. 1323, 12. 
 
1295Luik 26 maart 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1211, 11, Fisc.Koer. 2010, 459; Gent 14 februari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 9, 406. 
 
1296Gent 14 februari 2012, Fisc.Koer. 2012, afl. 9, 406. 
 
1297Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 230,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 300,00 EUR. 
 
1298Circ. nr. Ci.RH.332/583.327 (AOIF 42/2010), 20 mei 2010, besproken in Fiscoloog 2010, afl. 1209, 1. 
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De jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen maakt volgens de administratie geïntegreerd deel 
uit van de bijdragen. Om de grens van 1 525,00 EUR te beoordelen, moet deze taks dus meegeteld 
worden1299

41. Sommen betaald in het kader van publieke of private omkoping 

. 

1266,20 
art. 53 24° WIB92 
Als beroepskosten worden niet aangemerkt, de commissielonen, makelaarslonen, handels- of andere 
restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voor-
delen van alle aard die rechtstreeks of onrechtstreeks worden verleend aan een persoon: 
– in het kader van een in artikel 246 Sw. vermelde openbare {xe "Omkoping (kost)"}omkoping in 

België of van een in artikel 504bis Sw. vermelde private omkoping in België; 
– in het kader van een in artikel 250 Sw. vermelde openbare omkoping van een persoon die een 

openbaar ambt uitoefent in een vreemde staat of een internationale publiekrechtelijke organisatie. 

Uit het feit dat een onderneming openbare ambtenaren uitnodigt voor een restaurantbezoek, volgt 
volgens de rechtbank van eerste aanleg te Leuven nog niet dat er sprake is van omkoping1300

42. Sommen betaald aan in het buitenland gevestigde {xe "Belastingparadijs"}personen die daar een 
gunstig stelsel genieten 

. 

1267 

Bibliografie – HINNEKENS, L., “De basis- en brievenbusvennootschap in het Belgisch belastingrecht”, AFT 1983, 85-
98. 

– VAN CROMBRUGGE, S., “Veinzingsvermoeden, aftrekbaarheidsvoorwaarden en bewijslast in artikel 46 
W.I.B.”, Fiskofoon 1984, 151-155. 

– PEETERS, B. en CAUWENBERGH, P., “Indirecte winstverschuivingen binnen multinationale vennoot-
schapsgroepen sinds de wet van 28 juli 1992”, AFT 1993, 161-178. 

Wanneer interesten, de in artikel 90, 11° WIB92 bedoelde vergoedingen die worden betaald als com-
pensatie voor deze interesten, retributies voor de concessie van het gebruik van uitvindingoctrooien, 
fabricageprocedés en andere dergelijke rechten, of bezoldigingen1301

art. 54 WIB92 

 voor prestaties of diensten recht-
streeks of onrechtstreeks worden betaald of toegekend aan een buitenlandse belastingplichtige of aan 
een buitenlandse inrichting die krachtens de bepalingen van de wetgeving van het land waar zij geves-
tigd zijn niet aan een inkomstenbelasting zijn onderworpen of voor zulke inkomsten aldaar aan een 
aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten in België 
zijn onderworpen, worden deze stortingen juris tantum (weerlegbaar) vermoed fictief en dus niet 
aftrekbaar te zijn. 

De belastingplichtige kan dit vermoeden weerleggen en deze sommen als beroepskosten aftrekken 
indien hij door alle middelen van het recht bewijst (i) dat de betalingen verband houden met werkelij-
ke en oprechte verrichtingen en (ii) dat zij de normale grenzen niet overschrijden. 

                                                           
1299Circ. nr. Ci.RH.243/594.796 (AOIF 5/2009), 3 februari 2009. 
 
1300Rb. Leuven 9 december 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1284, 8. 
 
1301Cass. 19 oktober 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1320, 12, TFR 2013, afl. 436, 166 (niet alleen bezoldigingen en toekenningen aan natuurlijke 

personen, maar eveneens alle sommen toegekend of betaald aan vennootschappen zijn geviseerd). 
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Het hof van beroep van Antwerpen1302

Het Hof van Justitie besliste in de zaak {xe "SIAT (HvJ)"}SIAT dat de toepassing van deze regel in 
een Europese context geen ongerechtvaardigde, doch disproportionele en dus ongeoorloofde belem-
mering inhoudt van de vrijheid van vestiging en de vrijheid van verkeer van diensten

 past artikel 54 WIB92 toe op commissielonen betaald aan 
trading companies gevestigd in Hongkong en Panama. Omdat de betrokken ondernemingen daar geen 
belastingen betalen op buitenlandse inkomsten, kunnen de door de Belgische onderneming betaalde 
commissielonen niet afgetrokken worden. 

1303

43. {xe "Commissieloon"}Commissielonen 

. 

a. Algemeen 

1268 
art. 57 WIB92 en art. 30-33 KB/WIB92 

Overeenkomstig artikel 57 WIB92 worden bepaalde kosten slechts als beroepskosten aangenomen 
wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave die worden 
overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt. Het betreft: 
– commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatie-

gelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al 
dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn1304, behoudens bezoldigingen van meewer-
kende echtgenoten1305

– bezoldigingen, pensioenen, renten of als zodanig geldende toelagen, betaald aan personeelsleden, 
aan gewezen personeelsleden of aan hun rechtverkrijgenden, met uitzondering van de sociale 
voordelen die ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld

; 

1306

– vaste vergoedingen toegekend aan de leden van het personeel als terugbetaling van werkelijke 
eigen kosten van de werkgever. 

; 

Door de toevoeging van de term ‘al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten’ is een einde ge-
komen aan de discussie of er nu al dan niet fiches moesten worden opgemaakt voor niet-inwoners die 
in België niet belastbaar zijn. Ook in dergelijke gevallen moeten fiches worden opgemaakt1307

Er is geen sprake van een ontvangen vergoeding indien de persoon aan wie ze betaald werd een ver-
plichting heeft de ontvangen vergoeding door te storten. Er moeten dus geen fiches en samenvattende 

. 

                                                           
1302Antwerpen 14 september 2010, Fisc.Act. 2010, afl. 34, 1. 
 
1303HvJ 5 juli 2012, zaak C-318/10, SIAT, FJF, No. 2012/246; zie ook: A. WEYN, “ Hof van justitie in siat-zaak. Artikel 54 WIB92: dromen van 

duidelijkere wetgeving” , Fisc.Act. 2012, afl. 30, 7-12. 
 
1304Cass. 12 september 2003, FJF, No. 2003/288 (i.v.m. betalingen aan niet-inwoners). 
 
1305Bericht 30 januari 2002 aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno’s, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedin-

gen of voordelen van alle aard, Bull.Bel., afl. 824, 922-939. 
 
1306Bericht 14 april 2002 aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten en aan de 

schuldenaars van sommige lijfrenten en of tijdelijke renten, BS 17 april 2002. 
 
1307Wanneer beroepsmatige vergoedingen aan buitenlandse genieters die niet in België belastbaar zijn, niet op fiches gerapporteerd zijn, 

kunnen zij aan de bijzondere aanslag inzake geheime commissielonen onderworpen worden, doch niet voor zover die vergoedingen 
nog dateren van vóór de wetswijziging in 2006 (Rb. Leuven 11 januari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1337, 3). Contra: Antwerpen 
26 maart 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1337, 4. 
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opgaven worden opgesteld in geval van contractuele afstand van tantièmes door een bestuurder aan 
derden1308

Volgens de rechtbank van eerste aanleg te Luik zijn boekingen op de creditzijde van de rekening-
courant, waarvan de vennootschap beweert dat het gaat om een terugbetaling aan de zaakvoerder, 
maar dit niet kan staven met enig bewijsstuk, toekenningen aan de zaakvoerder die op individuele 
fiches moeten worden verantwoord

. 

1309

b. {xe "Geheime commissielonen"}Geheime commissielonen 

. 

1269 

Bibliografie – DE BROECK, L. en DEWYN, D., “Geheime commissielonen: een jurisprudentiële stand van zaken”, in 
Fiscaal Praktijkboek 1994-1995 – Directe Belastingen, Antwerpen, Kluwer, 1995, 359-382. 

– DAUGINET, V. en HAAGDORENS, Ph., “De afzonderlijke aanslag geheime Commissielonen”, in DE 
CNIJF, H. en MAES, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 2009-2010 – Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 
2009, 39-98. 

– VAN DYCK, J. en BUYSSE, C., De geheimecommissielonenaanslag, Kalmthout, Biblo, 2011, 189 p. 
– SMEYERS, P., "De aanslag geheime commissielonen: milde toepassing door de administratie, ook door de 

rechter?", in MAES, L., DECNIJF, H., en DE BROECK, L., Fiscaal Praktijkboek 2013-2014 – Directe Be-
lastingen, Mechelen, Kluwer, 2013, 103-133. 

 

– ASSELMAN, R.J., “Steekpenningen en geheime commissielonen”, AFT 1980, 92-96. 
– VANHAUTE, P. en DE BROS, L., “Verborgen winsten, liberaliteiten, niet-bewezen lasten en de bijzonde-

re aanvullende aanslag”, AFT 1984, 131-149. 
– VANHAUTE, P. en DE BROE, L., “Geheime commissielonen”, AFT 1984, 163-166. 
– VAN GOMPEL, J., “De afzonderlijke aanslag op de geheime commissielonen. Anno 2000”, TFR 2000, 

afl. 183, 543-563. 
– PHILIPPART DE FOY, B., “La cotisation distincte de 309 % sur les dépenses non justifiées et sur les bé-

néfices dissimulés”, RGF 2000, 361-367. 
– DEWAEL, Y., “Accroissement + cotisation distincte de 309 %: est-ce possible?”, LFB 2012, afl. 174, 7-10. 

Zie ook i.v.m. vennootschapsbelasting: randnr.1551.  

1269,20 
art. 219 WIB92 

De bezoldigingen, voordelen van alle aard, enz. die niet worden verantwoord door individuele fiches 
en een samenvattende opgave, worden beschouwd als ‘geheime commissielonen’1310. Dit geldt niet 
alleen voor betalingen aan inwoners, maar ook voor betalingen aan niet-inwoners, ook al is er een 
factuur1311

De geheime commissielonenaanslag is in beginsel van toepassing zodra de verplichtingen inzake het 
tijdig indienen van individuele fiches en samenvattende opgaven niet worden nageleefd. De admini-
stratie zal echter een zekere soepelheid aan de dag leggen in geval van laattijdig indienen van die 

. Ook de in artikel 53, 24° WIB92 bedoelde voordelen worden beschouwd als geheime 
commissielonen. In de personenbelasting is de kost in dat geval niet aftrekbaar, in de vennootschaps-
belasting wordt als sanctie een geheime commissielonenaanslag opgelegd. 

                                                           
1308Brussel 9 juni 2011, TFR 2011, afl. 409, 819. 
 
1309Luik 22 juni 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1316, 2. In dezelfde zin: Rb. Leuven 6 januari 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1316, 3. 
 
1310Zie echter Brussel 9 januari 1984, AFT 1984, 67, FJF, No. 84/64 en Antwerpen 15 februari 1984, AFT 1984, 66 (die niet zo streng zijn voor 

de fiches en samenvattende opgaven). Zie eveneens Cass. 7 juni 1985, FJF, No. 86/48, Pas. 1985, I, 1263, AFT 1986, 47, RW 1985-
1986, 1381 (waar de aanslag bevestigd werd ondanks het feit dat de genieter tijdig bij de administratie bekend was); Antwerpen 
29 april 1997, FJF, No. 98/18 (m.b.t. vertegenwoordigings-, reis- en huurkosten). 

 
1311Circ. nr. Ci.RH.243/581.810, (AOIF 7/2009), 19 februari 2009, besproken in X, “ Altijd fiches 281.50 voor buitenlandse commissielonen” , 

Fisc.Act. 2009, afl. 16, 8-9. 
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documenten in de gevallen waarin de belastingplichtige, om redenen onafhankelijk van zijn wil, niet 
bij machte was de opgelegde termijnen te respecteren. Een korte vertraging zal dus geen aanleiding 
geven tot het toepassen van de bijzondere aanslag voor zover die vertraging: 
− geen systematisch of vrijwillig karakter heeft; 
− niet voortvloeit uit een intentie om zich aan belastbare materie te onttrekken; 
− niet verhindert om, binnen de context van de technische voorschriften, tot de taxatie van de inkom-

sten ten name van de verkrijgers over te gaan; 
− die taxatie niet ingewikkelder maakt zonder dat bijzondere feitelijke omstandigheden dat op feite-

lijk vlak rechtvaardigen1312

art. 197 lid 2 WIB92 

. 

Tot voor kort kon een vennootschap die haar verplichtingen op het vlak van individuele fiches en 
samenvattende opgaven niet had nageleefd, wettelijk gezien slechts aan de toepassing van de geheime 
commissielonenaanslag ontsnappen indien zij aantoonde dat de betrokken inkomsten spontaan werden 
opgenomen in een tijdig en regelmatig ingediende aangifte door de genieter1313

Vennootschappen die buiten het toepassingsgebied van deze wettelijke ‘ontsnappingsroute’ vielen, 
kwamen in bepaalde gevallen nog in aanmerking voor een aantal administratieve toleranties

. In dat geval werd de 
bijzondere aanslag niet toegepast, en bleef de kost verbonden aan het voordeel of de vergoeding 
bovendien aftrekbaar in hoofde van de toekennende vennootschap (nu uitdrukkelijk bevestigd in 
art. 197 lid 2 WIB92). 

1314

– Kleine misrekeningen en foutjes inzake forfaitair geraamde voordelen van alle aard, zoals bedoeld 
in artikel 36 WIB92, gaven geen aanleiding tot een aanslag geheime commissielonen indien zij 
uitzonderlijk en te goeder trouw werden begaan, slechts een gering bedrag vertegenwoordigden en 
door de belastingplichtige spontaan werden rechtgezet. 

: 

– De geheime commissielonenaanslag bleef eveneens buiten toepassing wanneer de genieter het voor-
deel weliswaar had opgenomen in een tijdig ingediende aangifte, maar in de verkeerde rubriek (bv. in 
de rubriek diverse inkomsten, terwijl het om beroepsinkomsten ging). 

– De bijzondere aanslag bleef ook achterwege als de belastingplichtige kon aantonen dat het bedrag 
van de kosten, vermeld in artikel 57 WIB92, begrepen was in een door de genieter in het 
buitenland ingediende aangifte. 

– Gelet op het feit dat de wettelijke regeling voor de berekening van het voordeel van alle aard voor 
het gebruik van een bedrijfswagen werd aangepast, erkende de administratie dat er fouten in de 
raming van het voordeel zouden kunnen voorkomen op de fiches. Bij wijze van uitzondering, en in 
elk geval voor de inkomsten van het jaar 2012, aanvaardde de administratie dan ook dat de toepas-
sing van de bijzondere aanslag in dergelijke gevallen achterwege zou blijven. 

– De administratie verduidelijkte dat overdreven restaurantkosten die uitsluitend in het kader van de 
beroepswerkzaamheid werden gemaakt, niet kwalificeren als voordelen van alle aard. Zij moeten 
dus ook niet op fiches worden gerapporteerd en bijgevolg kunnen zij geen aanleiding geven tot een 
vestiging van de geheime commissielonenaanslag. In de mate dat dergelijke kosten ‘overdreven’ 
zijn, zijn zij niet aftrekbaar als beroepskost in hoofde van de betrokken vennootschap. 

art. 198 § 1 15° en 219 lid 5 WIB92 

Vanaf aanslagjaar 2014 heeft de wetgever een tweede wettelijke ‘ontsnappingsroute’ toegevoegd: als 
de genieter de vergoeding of het voordeel niet op eigen initiatief in zijn tijdig ingediende aangifte 
                                                           
1312Vr. nr. 814 EERDEKENS 26 oktober 2001, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 151, 19273, Bull.Bel., afl. 842, 2934-2937. 
 
1313Wet 27 november 2002, BS 10 december 2002. Voor een toepassingsgeval: Antwerpen 26 juni 2012, RABG 2013, afl. 11, 728. 
 
1314Voor meer details: add. 2, 20 juli 2012 aan Circ. nr. Ci.RH.421/605.074, 1 december 2010. 
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heeft vermeld, kan de toepassing van de geheime commissielonenaanslag achterwege blijven als de 
genieter ermee akkoord gaat alsnog op het genoten voordeel belast te worden, en indien die belasting 
een feit is binnen de driejarige aanslagtermijn (art. 219 lid 5 WIB92). In deze hypothese zal de 
belasting bij de genieter in principe echter wel gepaard gaan met het verwerpen van de 
corresponderende uitgave in hoofde van de toekennende vennootschap. Zelfs ten aanzien van 
voordelen die niet gepaard gaan met een werkelijke uitgave, voorziet de nieuwe regeling in een 
kostenverwerping. De aftrekbare beroepskosten van de vennootschap zullen dan verminderd worden 
met een bedrag gelijk aan het verstrekte voordeel (art. 198 § 1 15° WIB92). 

Een circulaire van 22 juli 2013 voegt bovendien nog drie toleranties toe waarmee wordt afgeweken 
van de letterlijke wettekst van de nieuwe ontsnappingsroute1315

– Het akkoord van de genieter is geen absolute voorwaarde opdat de aanslag geheime commissielo-
nen buiten spel zou blijven. 

: 

– Als de geheime commissielonenaanslag niet wordt toegepast op grond van de tweede wettelijke 
ontsnappingsroute, kan de verwerping van de gemaakte kosten in hoofde van de vennootschap 
achterwege blijven indien er kennelijk geen sprake is van kwade trouw. De minister van Financiën 
nam dit standpunt al in in antwoord op een parlementaire vraag1316

– Als er na afloop van de driejarige aanslagtermijn nog geen belasting op het voordeel is gevestigd 
ten name van de genieter, is het toch nog mogelijk om de aanslag geheime commissielonen te 
vermijden als er nog andere aanslagtermijnen openstaan (bv. termijn van art. 358 § 2 3° WIB92 als 
de fiscus ‘nieuwe bewijskrachtige gegevens’ in handen krijgt). 

. 

De circulaire van 22 juli 2013 bevestigt dat alle toleranties die werden ingevoerd door de circulaire 
van 20 juli 2012 onverkort blijven gelden. 

Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest van 6 april 20001317 dat de geheime commissielonen-
belasting in de rechtspersonenbelasting discriminerend is. Het principe en de toepassing van de aan-
slag ‘geheime commissielonen’ in de vennootschapsbelasting heeft de toets van het Hof aan het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel echter wel doorstaan1318

art. 58 WIB92 

. 

Vroeger bepaalde artikel 58 WIB92 dat ingeval het toekennen van geheime commissielonen bevonden 
werd tot de dagelijkse praktijk van ondernemingen te behoren, de minister van Financiën op aanvraag 
van de belastingplichtige kon toestaan dat toegekende sommen als beroepskosten werden aangemerkt, 
mits die commissielonen de normale grenzen niet overschrijden en de onderneming de desbetreffende 
belasting betaalt volgens een tarief dat de minister forfaitair bepaalt en dat niet lager dan 20 % mag 
zijn1319

                                                           
1315Circ. nr. Ci.RH.421/628.803 (AA Fisc. nr. 30/2013), 22 juli 2013. 

. Deze toestemming mag niet worden verleend voor het verwerven of behouden van overheids-
opdrachten of van administratieve vergunningen (art. 58 lid 2 WIB92). Wanneer de minister van Fi-
nanciën zich eerst in principe akkoord verklaart met de toekenning en de aftrek van de geheime com-
missielonen die een onderneming aan buitenlandse personaliteiten zal moeten uitkeren om werkop-
drachten te krijgen in het buitenland, en daarna de aftrek weigert van het volledig bedrag van bepaalde 

 
1316Mond.Vr. nr. 18589 DEVLIES 25 juni 2013, Integraal Verslag, Kamercommissie Financiën, 25 juni 2013, nr. CRIV 53 COM 783, 8. 
 
1317Arbitragehof 6 april 2000, nr. 44/2000, BS 26 mei 2000, 18086, TFR 2000, 582. 
 
1318Arbitragehof 19 februari 2003, nr. 28/2003, TFR 2003, afl. 245, 687, noot L. KELL. Zie F. DESTERBECK, “ Geheime commissielonen. Bijzon-

dere aanslag in Venn.B. is grondwettelijk” , Fisc.Act. 2003, afl. 9, 2-3. Zie ook: Luik 13 september 2000, TFR 2001, afl. 206, noot, 
771, RGF 2001, 177, noot; C. PEETERS, “ De aanslag geheime commissielonen in de vennootschapsbelasting getoetst aan het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel” , AFT 2001, afl. 12, 448. 

 
1319Voor een toepassing, zie: Gent 5 februari 1998, FJF, No. 98/167. 
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commissielonen, zonder dat het administratief dossier een reden aangeeft waarom niet alleen het 
overdreven gedeelte, maar het volledige bedrag wordt verworpen, dan moet het MB dat de beslissing 
van de minister van Financiën ter zake bevat, wegens gebrek aan motivering vernietigd worden1320

art. 53 24° WIB92 

. 

Deze bepaling werd door de wet van 11 mei 2007 geschrapt. Tegelijk werd een aftrekverbod ingevoerd 
voor sommen en voordelen die besteed worden bij private en publieke omkoping in België, of bij het om-
kopen van buitenlandse of internationale ambtenaren (art. 53 24° WIB92). 
Over het al dan niet strafrechtelijk karakter van de geheime commissielonen – zie randnr. 0176. 

44. {xe "Werkgeversbijdragen aanvullende verzekering"}Werkgeversbijdragen voor aanvullende 
verzekering{xe "Groepsverzekering"} 

1269,50 

Bibliografie – GYSEN, S., “Vorming van oudedagsvoorzieningen: fiscale aspecten”, in Fiscale aspecten van extralegale 
pensioenen. Fiscale aanmoediging van stock option plans, Balans Fiskoloog Informatiedossier, Kalmthout, 
Biblo, 1985, 1-97. 

– CENTRE DE DROIT PATRIMONIAL DE LA FAMILLE, Fiscalité de l’assurance-vie, LEDOUX, JT en 
RAUCENT, L. (eds.), Brussel, Bruylant, 1990, 241. 

– MOHR, M., De groepsverzekering. Juridische en fiscale aspecten, Fiscale Praktijkstudies, nr. 18, Diegem, 
Ced.Samsom, 1997, 123 p. 

– VAN EESBEECK, P. en VEREYCKEN, L., “De 80%-grens: toepassing voor zelfstandige bedrijfsleiders”, 
in MAES, L., DECNIJF, H. en DE BROECK, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 2010-2011 – Directe Belas-
tingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 1-61. 

 

– ROELS, P., “Pensioenvorming na 31 december 1992 – Tweede pijler”, AFT 1993, 67-74. 
– VANDENDIJK, M., DE REYMAEKER, A. en HENDRICKX, C., “De Wet op de aanvullende pensioenen 

en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zeker-
heid”, AFT 2003, 437-452. 

– VAN EESBEECK, P. en VEREYCKEN, L., “Aanpassing 80 %-grens en invoering pensioendatabank”, 
Fiscoloog 2006, afl. 1052, 3. 

– VANDENDIJK, M., HENDRICKX, C. en DE REYMAEKER, A., “Wet op de aanvullende pensioenen en 
het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid: 
update”, AFT 2006, afl. 6, 3-11. 

– VANDENDIJK, M. en HENDRICKX, C., “Aanvullende pensioenen: nieuwe fiscale maatregelen”, AFT 
2013, afl. 4, 18-34. 

1270 
art. 52 3° b) en 59 WIB92 

De {xe "WAP"}WAP heeft het aanvullend pensioenstelsel danig hervormd. 
Zijn in principe aftrekbare beroepskosten, de werkgeversbijdragen en -premies gestort ter uitvoering 
van: 
– een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood voor het vestigen van een rente 

of van een kapitaal bij leven of overlijden; 
– een collectieve of individuele aanvullende pensioentoezegging inzake een rust- en/of overlevings-

pensioen, met het oog op de vorming van een rente of van een kapitaal bij leven of bij overlijden; 
– een solidariteitstoezegging als bedoeld in artikel 10 en 11 WAP; 
– een collectieve of individuele toezegging die moet worden beschouwd als een aanvulling van de 

wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid door arbeidsongeval of ongeval of-
wel beroepsziekte of ziekte. 

                                                           
1320RvS 9 oktober 1985, nr. 25712, FJF, No. 86/78. 
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Voormelde werkgeversbijdragen en -premies zijn slechts aftrekbaar voor zover1321

– ze definitief worden gestort aan een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geves-
tigde verzekeringsonderneming, voorzorgsinstelling of instelling voor bedrijfspensioenvoorzienin-
gen; 

: 

– de wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in 
jaarlijkse renten (die geïndexeerd mogen worden), niet meer bedragen dan 80 % van de laatste 
normale brutojaarbezoldiging en worden berekend op basis van de normale duur van een beroeps-
werkzaamheid. Indien het toezeggingen betreft andere dan ‘vaste prestaties’, worden de daaraan 
verbonden extrawettelijke uitkeringen vastgesteld rekening houdend met de eigenschappen van de 
overeenkomst, de aan de overeenkomst verbonden reserves en bepaalde andere parameters (verho-
gingspercentage bezoldigingen, kapitalisatiepercentage, percentage van deelneming in de winst); 

– de wettelijke en aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, uitgedrukt in jaarlijkse renten, 
niet meer bedragen dan de normale brutojaarbezoldiging; 

art. 59 § 1 lid 1 5° WIB92 
Voor pensioenen, renten en toelagen die worden betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013 moeten 
bovendien de inlichtingen die worden gevraagd bij toepassing van het KB van 25 april 2007 tot uit-
voering van artikel 306 van de programmawet (I) van 27 december 2006, zijn verstrekt (art. 59 § 1 lid 
1 5° WIB92). 

art. 34 en 35  
KB/WIB92 

In artikel 34 KB/WIB92 heeft de Koning bepaald wat onder de begrippen ‘normale brutojaarbezoldi-
ging’, ‘laatste normale brutojaarbezoldiging’ en ‘normale duur van een beroepswerkzaamheid’ moet 
worden begrepen. 

De beperking van de uitkeringen tot ofwel 80 % van de laatste brutojaarbezoldiging ofwel tot maxi-
maal de normale brutojaarbezoldiging worden toegepast op de bijdragen en premies die verband hou-
den met aanvullende verzekeringen tegen ouderdom en vroegtijdige dood en met aanvullende pensi-
oentoezeggingen en, anderzijds op de bijdragen en premies die verband houden met toezeggingen die 
moeten worden beschouwd als een aanvulling van de wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeids-
ongeschiktheid door arbeidsongeval of ongeval ofwel door beroepsziekte of ziekte. Voor de bereke-
ning van die begrenzingen worden de bijdragen en premies, gestort ter uitvoering van een solidari-
teitstoezegging, naargelang van hun aard, omgedeeld over elk van die categorieën. 
Voor de werkgeversbijdragen en -premies die verband houden met aanvullende verzekeringen tegen 
ouderdom en vroegtijdige dood en met aanvullende pensioentoezeggingen, moet de begrenzing tot 
80 %, worden beoordeeld ten opzichte van het totale bedrag van de wettelijke pensioenen en van de 
op jaarbasis berekende extrawettelijke pensioenen. De uitkeringen op grond van pensioensparen en 
van andere individuele levensverzekeringscontracten dan die welke worden gesloten ter uitvoering 
van een individuele aanvullende pensioentoezegging inzake een rust- en/of overlevingspensioen, wor-
den niet in aanmerking genomen. 
Voor de werkgeversbijdragen en -premies die verband houden met toezeggingen die moeten worden 
beschouwd als een aanvulling van de wettelijke uitkeringen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid 
door arbeidsongeval of ongeval ofwel door beroepsziekte of ziekte, moet de begrenzing tot de norma-
le brutojaarbezoldiging worden beoordeeld ten opzichte van het totale bedrag van de wettelijke uitke-

                                                           
1321Dat aan de specifieke aftrekvoorwaarden van art. 52 en 59 WIB92 voldaan is, sluit niet uit dat de uitgaven “ alsnog niet aftrekbaar zijn omdat 

kennelijk niet voldaan is”  aan de basisvoorwaarden inzake de aftrek van beroepskosten uit art. 49 WIB92 (Rb. Gent 25 oktober 2011, 
Fiscoloog 2011, afl. 1274, 13. Zie ook Luik 17 mei 2006, nr. 2004/RG/1398, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L 06/8; bevestigd 
door Cass. 15 januari 2009, FJF, No. 2009/172 en Voorafg.Besliss. nr. 2010.570, 8 februari 2011). 
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ringen bij arbeidsongeschiktheid en van de op jaarbasis berekende extrawettelijke uitkeringen bij 
arbeidsongeschiktheid. 
De 80 %-grens is niet van toepassing op een kapitaal bij overlijden voor de pensionering1322

art. 53 22° WIB92 
. 

Voor de aftrekbaarheid van werkgeversbijdragen in het kader van een individuele pensioentoezegging 
geldt er naast de 80 %-grens een beperking van 1525,00 EUR (te indexe-ren)1323

De werkgeversbijdragen worden alleen afgetrokken indien ze worden verantwoord door bewijsstuk-
ken die worden overgelegd in de vorm en binnen de termijn die de Koning bepaalt. Aftrekbaarheid en 
verantwoording worden geregeld in artikel 34 en 35 KB/WIB92. 

 per jaar. 

Aftrekbaarheid geldt slechts indien de bijdragen rechtsreeks aan de verzekeringsmaatschappij worden 
gestort en niet door tussenkomst van een derde1324

Indien de pensioenen, renten of kapitalen onmiddellijk door de onderneming aan de rechtverkrijgen-
den van de overleden werknemer of bedrijfsleider worden toegekend, zijn die niet aan bovenvermelde 
beperking van 80 % onderworpen

. 

1325

De werkgeversbijdragen zijn eveneens onderworpen aan de algemene voorwaarden voor aftrekbaar-
heid van artikel 49 WIB92: zo moeten ze worden gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk 
met het oog op het verkrijgen of behouden van belastbare inkomsten. Een storting, net voor de veref-
fening van de werkgever-vennootschap, is bijgevolg niet aftrekbaar

. 

1326

Voor de aftrekbaarheid is uiteraard vereist dat het om een werkelijke verzekering gaat. De rechtbank 
van eerste aanleg te Leuven is van oordeel dat ook een levensverzekeringscontract zonder gegaran-
deerd minimumkapitaal een geldig levensverzekeringscontract kan zijn, en niet noodzakelijk als (uit-
gesloten) belegging kwalificeert

. 

1327. De minister van Financiën heeft overigens bevestigd dat voor de 
met ingang van 2004 gestorte premies, het verzekeringscontract niet langer een aleatoir karakter moet 
hebben1328

45. {xe "Personenauto (kost)"}Personenauto’s, {xe "Auto’s voor dubbel gebruik (kost)"}auto’s voor 
dubbel gebruik en {xe "Minibus (kost)"}minibussen versus motoren{xe "Beroepskosten – 
Beperkingen (PB)"} 

. 

a. Beroepsmatig gebruik{xe "Beroepskosten – Beperkingen (PB)"} 

1271 
art. 66 § 1 WIB92 

Met uitzondering van financieringskosten en kosten voor {xe "Mobilofoon (kost)"}mobilofoon 
(Com.IB 1992, nr. 66/42 tot 45) zijn de kosten1329

                                                           
1322Brussel 19 september 2003, Fiscoloog 2003, afl. 906, 1. 

 die betrekking hebben op het beroepsmatig gebruik 

 
1323Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 230,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 300,00 EUR. 
 
1324Gent 11 september 1997, Fisc.Koer. 1997, 585; L. NIESSEN en B. MARISCAL, “ Assurance de groupe pas de déduction des allocations 

patronales versées à la compagnie d’assurances via un intermédiaire” , C&FP 1998, 55-57. 
 
1325Circ. nr. Ci.RH.243/488.906, 17 december 1996, Bull.Bel., afl. 768, 166. 
 
1326Cass. 15 januari 2009, FJF, No. 2009/172. 
 
1327Rb. Leuven 9 oktober 2009, RABG 2010, afl. 9, 559, noot C. HENDRICKX. 
 
1328Vr. nr. 115 CLAES 29 april 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 52-028, 7175. 
 
1329Bv. verkeersbelasting, verzekeringen, onderhoud en herstellingen, parkeerkosten, kosten van pechverhelping, car wash, technische contro-

le.  
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van personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen, zoals omschreven in de reglemente-
ring inzake inschrijving van {xe "Motorfonds (kost)"}motorvoertuigen, en op die voertuigen geleden 
minderwaarden slechts voor 75 % aftrekbaar1330. Ook {xe "Brandstof (kost)"}brandstofkosten met 
betrekking tot de hogervermelde voertuigen zijn sinds 1 januari 2010 nog slechts voor 75 % aftrek-
baar1331

Ook de kosten van in het buitenland gebruikte voertuigen zijn onderworpen aan de 75 %-
aftrekbeperking

. Onder ‘beroepsmatig gebruik’ moet worden verstaan de verplaatsingen van de woonplaats of 
de {xe "Vaste plaats van tewerkstelling"}vaste plaats van tewerkstelling naar plaatsen die met de be-
roepswerkzaamheid verband houden. Verplaatsingen tussen de eigen woonplaats en de vaste plaats 
van tewerkstelling ressorteren onder ‘privégebruik’. 

1332

art. 66 § 2 WIB92 

. 

Artikel 66, § 2 WIB92 voorziet in enkele uitzonderingen op de aftrekbeperking. Het betreft kosten 
met betrekking tot: 
1. voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en 

op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen vrijgesteld zijn; 
2. voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en 

daartoe speciaal zijn uitgerust; 
3. voertuigen die uitsluitend aan derden worden verhuurd1333. Kosten in verband met deze voertuigen 

die niet aan de belastingplichtige zelf maar aan derden toebehoren vallen wel onder de algemene 
aftrekbeperking1334. Volgens het Grondwettelijk Hof is de algemene aftrekbeperking inzake auto-
kosten discriminerend, indien men de regeling in die zin interpreteert dat de niet-toepassing van de 
beperking ten aanzien van de vervangwagens van een garagehouder, afhankelijk is van de vereiste 
dat de garagehouder eigenaar is van deze wagens1335

Opdat {xe "Autokosten (kost)"}autokosten aftrekbaar zouden zijn, moeten zij verband houden met de 
beroepswerkzaamheid van de belastingplichtige. 

. 

De kosten van aankoop en installatie van een mobilofoon zijn voor 100 % aftrekbaar1336. Dit geldt niet 
voor de kosten verbonden aan een GPS1337

De aftrekbeperking is niet toepasselijk op de niet-aftrekbare btw op interesten begrepen in termijnen 
van de leasingovereenkomst

. 

1338

                                                                                                                                                                     
 

. 

1330De kosten van een bedrijfswagen die in hoofde van de werkgever in principe aan de aftrekbeperking van 75 % onderworpen zijn, mogen 
worden verminderd met de bijdrage die de werknemer voor het privégebruik van die wagen aan zijn werkgever betaalt (Antwerpen 
17 mei 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1258, 4). 

 
1331Art. 117 programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009. Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat er geen sprake is van 

schending van het gelijkheidsbeginsel bij het invoeren van deze maatregel: GwH 12 mei 2011, nr. 72/2011; Circ. nr. 
Ci.RH.243/603.388 (AAFisc 31/2011), 16 juni 2011. 

 
1332Vr. nr. 895 HATRY 3 maart 1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-74, 3867, Fisc.Koer. 1998, 390. Eerdere vragen hierover: Vr. nr. 63 

DUPRÉ 13 september 1995, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 45, 6203, Fisc.Koer. 1996, 221; Vr. nr. 445 MICHEL 29 mei 1996, 
Bull.Bel., afl. 766, 2538, Vr. & Antw. Kamer 1995-1996, nr. 45, 6203, Fisc.Act. 1996, afl. 32, 7; Vr. nr. 257 HATRY 23 mei 1997, 
Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, 2464, Bull.Bel., afl. 776, 2532. 

 
1333G. POPPE, “ Verhuurwagens van een garagebedrijf: toch 100% aftrekbaar?” , Acc.& Fisc. 2010, afl. 38. Kosten in verband met uitsluitend 

aan derden verhuurde voertuigen die niet aan de belastingplichtige zelf maar aan derden toebehoren, vallen onder de algemene af-
trekbeperking (Cass. 15 maart 2012, nr. F.11.0059.N, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 12/0115). 

 
1334Antwerpen 5 maart 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1338, 10. 
 
1335GwH 13 november 2013, nr. 153/2013, Fiscoloog 2013, afl. 1362, 11. 
 
1336O.a. Antwerpen 16 juni 1998, Fiskoloog, 1998, afl. 668, 10; Brussel 30 maart 2001, Fisc.Koer. 2003, 270, noot S. VERTOMMEN. 
 
1337Vr. VAN PARYS, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 70, 7919, Fiscoloog 2001, afl. 796, 6. 
 
1338Vr. nr. 247 TANT 5 oktober 1992, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 23 november 1992, 2602, Bull.Bel., afl. 729, 1858. 
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De {xe "Solidariteitsbijdrage firmawagen (BK)"}solidariteitsbijdrage op het voordeel van het privége-
bruik van een firmawagen is integraal aftrekbaar als beroepsuitgave1339

De administratie heeft zich ook uitgesproken over: 

. 

– de aftrekbaarheid van de autokosten wanneer een belastingplichtige een beroep doet op een onder-
aannemer1340

– de beperking van de aftrekbaarheid van de autokosten m.b.t. door autohandelaars gebruikte direc-
tiewagens

; 

1341

– de beperking van aftrekbaarheid m.b.t. parkingkosten
; 

1342

De beperking is eveneens van toepassing op kosten met betrekking tot de hiervoor onder 1 en 3 ver-
melde voertuigen die niet aan de belastingplichtige maar aan derden toebehoren

. 

1343 en op kosten die 
aan derden worden terugbetaald, net alsof die kosten rechtstreeks door de belastingplichtige zelf wa-
ren betaald1344

b. Woon-werkverkeer 

. 

1271,30 
art. 66 WIB92 en art. 43  

KB/WIB92 

Voor het {xe "Woon-werkverkeer"}woon-werkverkeer gelden bijzondere regels. Artikel 66, § 4 
WIB92 bepaalt de beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste 
plaats van tewerkstelling forfaitair op 0,15 EUR per afgelegde kilometer. Die afwijking geldt niet voor 
voertuigen die van de verkeersbelasting zijn vrijgesteld. Het forfait van 0,15 EUR/km mag uitsluitend 
worden toegekend aan de belastingplichtige indien het betrokken voertuig: 
– hetzij zijn eigendom is; 
– hetzij op zijn naam is ingeschreven bij de Directie voor de Inschrijving van de Voertuigen; 
– hetzij door een huur- of leasingovereenkomst bestendig of gewoonlijk te zijner beschikking is; 
– hetzij aan zijn werkgever of vennootschap toebehoort en het eventueel voordeel voortspruitend uit 

het gebruik van dat voertuig op zijn naam wordt belast (art. 66 § 5 WIB92). 

In de drie eerste gevallen mag het forfait ook worden toegekend aan de echtgenoot, de wettelijk sa-
menwonende partner of aan een kind van de belastingplichtige wanneer die het voertuig gebruikt voor 
verplaatsing tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling met dien verstande evenwel dat 
het forfait op basis van artikel 66 WIB92 slechts aan één enkele belastingplichtige mag worden toege-
kend voor het gezamenlijk afgelegde traject. De aftrek van het kilometerforfait op basis van artikel 66 
WIB92 is echter niet mogelijk wanneer men de wagen gebruikt van zijn partner met wie men onge-
huwd feitelijk samenwoont1345

                                                                                                                                                                     
 

. 

1339Vr. nr. 56 DEVLIES 11 januari 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 011, 1609. 
 
1340Vr. nr. 207 VAN THILLO 8 mei 1989, Vr. & Antw. Senaat, 8 mei 1989, 2081, Bull.Bel., afl. 690, 171; Vr. nr. 511 DE CROO 26 april 1990, 

Vr. & Antw. Kamer, 26 april 1990, 9329, Bull.Bel., afl. 701, 112. 
 
1341Circ. nr. Ci.RH.241/423.520, 31 december 1990, Bull.Bel., afl. 702, 362. 
 
1342Vr. nr. 5 DE SCHAMPELAERE 8 januari 2008, Vr. & Antw. Kamer 2007-2008, nr. 008, 500-501. 
 
1343Com.IB 1992, nr. 66/25. 
 
1344Com.IB 1992, nr. 66/49. 
 
1345Vr. nr. 1272 BROUNS 6 maart 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 133, 18375. 
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Of een plaats van tewerkstelling een vaste plaats van tewerkstelling is, moet worden beoordeeld aan de 
hand van een geheel van omstandigheden die eigen zijn aan elk geval afzonderlijk1346. De administratie 
heeft nog een bijkomend criterium ingevoerd1347 om te bepalen wat een ‘vaste’ plaats van tewerkstelling 
is: als een werknemer tijdens het jaar veertig dagen of meer aanwezig is op een bepaalde plaats (zonder 
dat die 40 dagen noodzakelijk op elkaar moeten volgen), dan wordt die plaats voortaan ook als een vaste 
plaats van tewerkstelling aangemerkt. De minister van Financiën verklaarde hierover dat de aanwezig-
heid op een bepaalde plaats een wezenlijke vorm van tewerkstelling moet betreffen1348. Ook de dienst 
voorafgaande beslissingen is van oordeel dat de vaste plaats van tewerkstelling een zekere substantie 
vereist1349

Over het forfait van 0,15 EUR per kilometer voor woon-werkverkeer met de wagen, zie ook Com.IB 1992, nr. 66/57 e.v. 

. 

art. 66bis WIB92 en art. 431 

KB/WIB92 

De aftrek van het forfait van 0,15 EUR per kilometer wordt op basis van artikel 66bis WIB92 even-
eens toegestaan aan iedereen die zijn woon-werkverkeer op een andere manier aflegt dan met de eigen 
of een ter beschikking gestelde wagen en die bij gebrek aan bewijzen de juiste omvang van de kosten 
van die andere vervoerswijze niet aantoont. Die mogelijkheid is echter beperkt tot 100 kilometer enke-
le rit (art. 431 KB/WIB92). De administratie heeft deze regeling van commentaar voorzien1350

– Het forfait van 0,15 EUR omvat alle rechtstreekse en onrechtstreekse autokosten en dus ook de 
brandstofkosten en de eventuele minderwaarde, met uitzondering evenwel, van de financierings-
kosten en de kosten van een mobilofoon

. 

1351

 Volgens het Hof van Cassatie komen minderwaarden op wagens fiscaal enkel voor aftrek in aan-
merking indien de wagens in hoofde van de betrokken belastingplichtige kwalificeren als een ac-
tief gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid in de zin van artikel 41 
WIB92

. 

1352

– Bij diefstal van een wagen gebruikt voor het woon-werkverkeer kan geen waardevermindering boven 
het forfait van 0,15 EUR per kilometer in aanmerking worden genomen

. 

1353

– Indien de kinderen op de weg naar het werk worden afgezet aan de school, zonder dat er wordt 
aangetoond dat hiervoor een omweg wordt gemaakt, geldt voormeld forfait voor de gehele af-
stand

. 

1354

– Het forfait van 0,15 EUR per kilometer geldt ook voor de gevallen waarin de belastingplichtige 
zijn beroepswerkzaamheid op twee plaatsen uitoefent en één daarvan samenvalt met zijn verblijf-
plaats (bv. een arts werkt in een artsenvennootschap waarvan de maatschappelijke zetel op het 
adres van zijn woning is gevestigd, en hij oefent ook een praktijk uit in een ziekenhuis)

. 

1355

                                                           
1346Cass. 22 november 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 44, 1; Rb. Gent 31 mei 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1255, 8.  

. 

 
1347Circ. nr. Ci.RH.241/573.243 (AOIF 46/2007), 6 december 2007. 
 
1348Mond.Vr. nr. 2057 BOGAERT 13 februari 2008, Verslag Kamercommissie voor Financiën Begroting, nr. 52 COM 100, 13 februari 2008, 25. 
 
1349Voorafg.Besliss. nr. 2010.081, 23 maart 2010. 
 
1350Circ. nr. Ci.RH.241/555.253, 8 april 2004. 
 
1351Com.IB 1992, nr. 66/64-65. 
 
1352Cass. 31 januari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1333, 1. Arrest a quo: Bergen 8 december 2010, FJF, No. 2012/73. In dezelfde zin: Antwerpen 

6 juni 2006, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 06/67. 
 
1353Vr. nr. 438 JANSSENS 23 mei 1996, Bull.Bel., afl. 764, 2054. 
 
1354Bergen 21 november 1997, FJF, No. 98/41; Brussel 13 september 2007, FJF, No. 2008/103. 
 
1355Circ. nr. Ci.RH.243/504.308, 9 juni 1998, besproken in Fisc.Act. 1998, afl. 32, 6; Cass. 21 november 2002, Fiscoloog 2002, afl. 872, 8. 
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– Aangezien het forfait van toepassing is op alle woon-werkverplaatsingen, moet het ook worden 
toegepast op de verplaatsingen die een thuisarbeider maakt tussen zijn woning en zijn tweede ar-
beidsplaats1356

– De verplaatsingen van de zetel van de onderneming naar de werf, zijnde verplaatsingen van de ene 
plaats van tewerkstelling naar een andere plaats van tewerkstelling, zijn geen woon-
werkverplaatsingen, maar {xe "Verplaatsingen voor rekening van de werkgever"}verplaatsingen 
voor rekening van de werkgever. Bijgevolg kan met betrekking tot deze verplaatsingen geen aan-
spraak gemaakt worden op artikel 66bis WIB92

. 

1357

– Het door de belastingplichtige opgegeven aantal kilometer moet kunnen worden aangetoond
. 

1358

– De regeling van het voordeel van alle aard waarbij het privégebruik van een bedrijfswagen forfai-
tair wordt vastgesteld op minimum 5 000 km, kan niet zomaar worden gehanteerd om het privége-
bruik van een persoonlijke wagen te ramen

. 

1359. De 5 000-km norm schendt het gelijkheidsbeginsel, 
daar waar het een ongerechtvaardigd verschil invoert tussen enerzijds, de werknemers met een 
woon-werkverkeer van minder dan 5 000 km en, anderzijds, de werknemers met een woon-
werkverkeer van meer dan 5 000 km1360

– De kosten in verband met het door een werkgever of een groep van werkgevers ingerichte ge-
meenschappelijk vervoer van personen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling zijn 
ten belope van 120 % aftrekbaar

. 

1361

c. Motorfiets 

. 

1271,50 
De kosten die verband houden met het gebruik van een motorfiets voor beroepsverplaatsingen vallen 
noch onder de 75 %-aftrekbeperking, noch onder de overeenkomstig artikel 66, § 4 WIB92 voor 
woon-werkverkeer verplichte toepassing van het forfait van 0,15 euro per kilometer. Beide maatrege-
len betreffen immers enkel personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen. Voor motor-
fietsen gelden bijgevolg de gewone regels inzake beroepskosten. Dit wil zeggen dat de kosten die 
verband houden met het gebruik van de motorfiets voor beroepsmatige verplaatsingen zoals afschrij-
vingen, verzekeringskosten, verkeersbelasting, brandstof, beschermende motorkleding, enz., in aan-
merking komen als beroepsuitgave voor hun werkelijke bedrag en in de mate dat de motorfiets be-
roepshalve wordt gebruikt. De bewijslast dat de motorfiets werd gebruikt in het kader van het woon-
werkverkeer rust op de belastingplichtige1362

Op basis van artikel 66bis WIB92 kan m.b.t. het woon-werkverkeer afgelegd met een motorfiets ech-
ter wel gebruik worden gemaakt van het forfait van 0,15 EUR per km, tot maximaal 100 km enkele 
rit

. 

1363

                                                           
1356Circ. nr. Ci.RH.243/504.308, 6 juni 1998, Bull.Bel., afl. 784, 1554. 

. 

 
1357Vr. nr. 592 VANDER MAELEN 16 juli 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 076, 33-34. 
 
1358O.a. Antwerpen 16 juni 1998, FJF, No. 98/244, Fiskoloog 1998, afl. 668, 10; Brussel 30 maart 2001, Fisc.Koer. 2003, afl. 11, 270, noot 

S. VERTOMMEN; Luik 2 april 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 10, 407 (over een forfaitaire raming door de belastingplichtige en het aan-
vaarden als bewijs van een attest van de werkgever). 

 
1359Gent 14 oktober 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 18, 641. 
 
1360Bergen 22 november 2006, Fiscoloog 2008, afl. 1106, 5. 
 
1361Art. 62 en 63 wet 10 augustus 2001 tot hervorming van de personenbelasting, BS 20 september 2001. 
 
1362Voor een toepassingsgeval: Rb. Antwerpen 24 juni 2011, niet gepubl. 
 
1363Voor het administratieve standpunt inzake aftrekbare motorkledingkosten, zie Circ. nr. Ci.RH.241/559.092 (AOIF 43/2005), 23 november 

2005. 
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§ 2. ECONOMISCHE VRIJSTELLINGEN 

1. {xe "Aftrek voor bijkomend personeel"}Aftrek voor {xe "Bijkomend personeel"}bijkomend 
personeel 

1272 
art. 67 WIB92 

Artikel 67 WIB921364 voorziet in de vrijstelling van de winst tot een bedrag van 10 000,00 EUR (te 
indexeren)1365 per bijkomende aangeworven personeelseenheid die in België voltijds in een onderne-
ming wordt tewerkgesteld voor de uitbouw van het technologisch potentieel van de onderneming, een 
betrekking van diensthoofd voor de uitvoer of een betrekking van diensthoofd van de afdeling integra-
le kwaliteitszorg. De vrijstelling voor bijkomend personeel voor de uitbouw van het technologisch 
potentieel is afgeschaft vanaf aanslagjaar 2009. Als diensthoofd voor de uitvoer of diensthoofd van de 
afdeling integrale kwaliteitszorg1366 kan een reeds aangeworven werknemer worden aangeduid; het 
behoud van de vrijstelling vereist alsdan dat de onderneming er zich toe verplicht om binnen dertig 
dagen een nieuwe voltijdse werknemer aan te werven om de vrijgekomen betrekking in te nemen 
(art. 67 § 2 WIB92). Verder is er voorzien in een bijzondere regeling voor de terugname van de vrij-
stelling (art. 67 § 4 WIB92) wanneer het personeelslid niet meer voor de gestelde doeleinden wordt 
tewerkgesteld1367. De uitvoering van dit artikel vormt het voorwerp van artikel 44 tot 46 
KB/WIB921368

art. 67bis WIB92 

. 

Artikel 67bis WIB92 voorziet in een vrijstelling van de winst of baten ten belope van 20 % van de 
aftrekbare bezoldigingen die worden betaald of toegekend aan de werknemers waarvoor de werkge-
ver, die de genoemde kosten draagt, een {xe "Stagebonus"}stagebonus verkrijgt als bedoeld in artikel 
58 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact. 

art. 67ter WIB92 

Artikel 67ter WIB92 – voorheen artikel 29 van de programmawet van 10 februari 19981369 – voorziet 
in een vrijstelling van de winst of baten ten belope van 3 720,00 EUR (te indexeren)1370

                                                           
1364Zoals gewijzigd door wet 27 oktober 1997, BS 2 december 1997, Bull.Bel., afl. 778, 44. 

 per in België 
bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid met een beperkt bruto dag- of uurloon. Dat loon mag 
niet hoger zijn dan 90,32, respectievelijk 11,88 EUR. Deze laatste bedragen kunnen bij in ministerraad 
overlegd besluit worden verhoogd tot 100, respectievelijk 13 EUR. De werkgever moet echter kwali-
ficeren als een ‘kleine’ werkgever, d.w.z. de werkgever stelt minder dan 11 werknemers tewerk op 
31 december 1997 of op het einde van het jaar waarin de uitoefening van hun beroep is aangevangen 

 
1365Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 14 640,00 EUR, en voor aj. 2014: 15 050,00 EUR. 
 
1366Om de vrijstelling te krijgen voor bijkomende personeelseenheden tewerkgesteld als diensthoofd van de afdeling Integrale Kwaliteitszorg 

moeten de belastingplichtigen een attest op naam verstrekken dat afgeleverd wordt hetzij door de minister van Economische Zaken, 
hetzij door de minister van de Middenstand (voor de ondernemingen met minder dan 50 werknemers). Zie MB 29 november 2002 
houdende overdracht van de bevoegdheid tot het afleveren van de attesten op naam, zoals bedoeld in art. 46 § 4 KB/WIB92, BS 
14 december 2002. 

 
1367Zie o.a. commentaar in Fiscoloog 1997, afl. 641, 5. 
 
1368Zie ook Vr. nr. 342 DETIENNE 29 april 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 89, 12261, Bull.Bel., afl. 777, 2864. 
 
1369BS 21 februari 1998. 
 
1370Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 5 450,00 EUR, en voor aj. 2014: 5 600,00 EUR. 
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als die op een latere datum is begonnen. Deze voorwaarde geldt eveneens voor werkgevers – uitoefe-
naars van vrije beroepen. Artikel 67ter WIB92 is het voorwerp van een circulaire1371

1273 

. 

2. {xe "Investeringsaftrek"}Investeringsaftrek 

Wetgeving – KB 12 augustus 1985, BS 3 september 1985 (bevat diverse bepalingen tot uitvoering van artikel 42ter 
(oud))  

– KB 29 oktober 1985, BS 23 november 1985 (bevat de lijst van de elementen waarvoor een aftrek van 20 % 
voorzien is). 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.242/340.776, 21 september 1984, Bull.Bel., afl. 633, 2714. 
– Circ. nr. Ci.RH.421/360.796, 3 mei 1985, Bull.Bel., afl. 640, 1246 (bespreekt de wijzigingen aangebracht 

aan artikel 42ter WIB (oud) door de wet van 31 juli 1984). 
– Circ. nr. Ci.RH.421/380.914, 18 december 1986, Bull.Bel., afl. 658, 313 (lesauto’s van erkende rijscholen). 

Berichten – Bericht i.v.m. de investeringsaftrek, BS 7 juni 1997, 15419. 
– Bericht 7 maart 1998 i.v.m. investeringen m.b.t. aanslagjaar 1999, Bull.Bel., afl. 781, 808. 
– Bericht 28 april 2000 i.v.m.de investeringsaftrek, BS 28 april 2000, 13470. 

Bibliografie – AUTENNE, J., PARENT, X., SIAENS, A. en MALHERBE, J., Approche Technique des A.R. nos 15 et 48, 
rapport op de studiedag van 7 oktober 1982 in de Facultés Universitaires Saint Louis. 

– MAEREVOET, K. en ZWANEPOEL, T., De investeringsaftrek, in Fiscale dossiers Vandewinckele, nr. 21, 
Diegem, Ced.Samsom, 1997, 43 p. 

– SCHOTTE, C., “Modifications 1995-1997 en matière de stimulants à l’investissement et à l’emploi”, Etu-
des Fiscales 1998, Brussel, Bruylant, 1998, 159-190. 

 

– SALIEN, V., “De nieuwe regeling inzake de investeringsaftrek, de behandeling van de meerwaarden en het 
verrichten van afschrijvingen”, AFT 1982, 159-172.  

– BREHAIN, P. en GERARD, M., “Belastinghervorming en investeringen”, AFT 1989, 243- 248. 
– VAN DYCK, J., “Investeringen in beveiliging beroepslokalen”, Fiscoloog 2007, afl. 1081, 1. 

Zie ook i.v.m. vennootschapsbelasting: randnr. 1501. 

1274 
art. 68-77 WIB92 
De winst en baten worden verminderd met een bedrag dat gelijk is aan een percentage van het geïn-
vesteerde bedrag. 

1275 
De investeringen moeten bestaan uit materiële vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot 
stand gebracht of uit nieuwe immateriële vaste activa die in België voor het uitoefenen van de be-
roepswerkzaamheid worden gebruikt. 
Wat het ‘nieuwe’ cliënteel betreft, zie de definitie in Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 11 mei 19831372. Een brevet is ‘nieuw’ 
wanneer het nog niet bedrijfsmatig in België werd gebruikt1373

                                                           
1371Circ. nr. Ci.RH.242/597.719 (AOIF 52/2009), 14 december 2009. 

.  

 
1372Zie eveneens: Antwerpen 9 september 1997, FJF, No. 97/257. 
 
1373Vr. nr. 315 DALEM, Vr. & Antw . Senaat 1983-1984, 11 september 1984, 1841. 
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Met betrekking tot de vraag of onroerende goederen die gedeeltelijk privé en gedeeltelijk beroepsmatig worden gebruikt voor 
de investeringsaftrek in aanmerking komen, zie Circ. nr. Ci.RH.242/561.087 (AOIF 4/2004), 19 januari 2004 en rechtspraak1374

Vaste activa waarvan het recht van gebruik aan derden is afgestaan worden uitgesloten van de investe-
ringsaftrek (art. 75 3° WIB92)

. 

1375

De uitsluiting van de investeringsaftrek is de uitzondering en moet beperkend geïnterpreteerd wor-
den

.  

1376

Wanneer een vennootschap het gebruik slechts gedeeltelijk aan een derde heeft afgestaan, is enkel dat 
gedeelte uitgesloten (art. 64 en 75 3° WIB92 en art. 43 2° KB/ WIB92)

. 

1377

De investeringsaftrek voor verbeteringswerken kan ook toegepast worden door de huurder van een 
gebouw

. 

1378

In het ‘{xe "Tentenarrest"}tentenarrest’ besliste het Hof van Cassatie dat de investeringsaftrek moge-
lijk is als de activa in België gebruikt worden voor verhuur in het kader van exploitatie van een onder-
neming of voor de uitoefening van een vrij beroep, ambt, post of winstgevende activiteit

. 

1379

In het geval de investeringen verhuurd worden aan een vennootschap, is in ieder geval geen investe-
ringsaftrek mogelijk

. 

1380. Ook wanneer de investering verhuurd wordt aan particulieren, die het goed 
niet aanwenden in een zelfstandige activiteit, is de investeringsaftrek niet van toepassing1381. Het 
Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat wanneer een kmo in de zin van artikel 201, lid 1, 1° WIB92 
het gebruiksrecht van activa afstaat aan een andere gelijkaardige kmo, de overdragende kmo niet mag 
uitgesloten worden van de investeringsaftrek1382. De belastingplichtige moet bewijzen dat de huurder 
een kmo is1383

Inmiddels is het Hof van Cassatie teruggekomen op de eerdere gunstige rechtspraak. Ook bij verhuur 
aan particulieren is geen investeringsaftrek meer mogelijk op de ter beschikking gestelde activa

. 

1384

                                                           
1374Antwerpen 16 november 1999, Fiscoloog 1999, afl. 734 (geen investeringsaftrek voor een gemengde dokterswoning); Antwerpen 2 maart 1999, 

Fisc.Koer. 1999, 311-313; anders: Vr. nr. 12 GHESQUIÈRE 24 oktober 1986, Vr. & Antw. Kamer 1986- 1987, 25 november 1986, 94, 
Bull.Bel., afl. 661, 1082; Vr. nr. 264 DECOSTER 19 juni 1987, Vr. & Antw. Kamer, 11 augustus 1987, Bull.Bel., afl. 667, 2600; Gent 
24 april 2001, FJF, No. 2001/284 (investeringsaftrek toegestaan uitsluitend voor het voor de beroepswerkzaamheid gebruikte gedeelte on-
roerend goed en geweigerd voor het gemengd gebruikte gedeelte zelfde onroerend goed). Zie ook Antwerpen 14 april 1994, FJF, No. 
94/208; Antwerpen 24 september 2002, FJF, No. 2003/45, 169, en vooral: Gent 25 oktober 2001, Fisc.Act. 2001, afl. 3, 10; Gent 
20 september 2001, Fiscoloog 2001, afl. 882, 10, Fisc.Act. 2001, afl. 39, TFR 2002, 140, noot; Gent 17 oktober 2000, Fisc.Act. 2000, afl. 
37, 2, Fisc.Koer. 2000, 533, noot; Gent 26 april 2000, Fiscoloog 2000, afl. 760, 10. 

. 

 
1375Vr. nr. 60 PEETERS 10 december 1990, Bull.Bel., afl. 707, 1791 (rusthuizen); Vr. nr. 169 VAN HOOLAND 24 april 1990, Vr. & Antw. Senaat 

1990-1991, nr. 38, 1780, (hotelbedrijven); Vr. nr. 212 DE ROO 15 december 1992, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, nr. 41, 1755, 
Bull.Bel., afl. 727, 1304 (tentenverhuur); Vr. nr. 184 HOSTEKINT 24 januari 1997, Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, nr. 1-40, 1970, 
(paardenstallen); Antwerpen 18 maart 1996, FJF, No. 96/204 (verhuring zeiljacht). Zie echter Brussel 11 oktober 2001, Fisc.Koer. 
2001, 465, TFR 2002, afl. 219, 364, noot (materiaal voor stands op beurzen waarmee gebouwd wordt in functie van de behoeften 
van de cliënten); Rb. Antwerpen 15 december 2004 TFR 2005, afl. 282, 508, noot H. VAN OUTRYVE, (medische apparatuur ter be-
schikking gesteld door een vennootschap aan specialisten, al dan niet doktersvennootschappen). 

 
1376Rb. Brugge 8 januari 2002, TFR 2004, afl. 253, nr. 2004/N 3. 
 
1377Zie ook Vr. nr. 1411 VAN KESSEL 10 juni 1998, Vr. & Antw. Kamer 1998-1999, nr. 149, 3 november 1998, 20400, Bull.Bel., afl. 791, 921. 
 
1378Rb. Brugge 8 januari 2002, Fisc.Koer. 2002, afl. 8, 309, noot. 
 
1379Cass. 12 december 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. C 08/1488; Cass. 22 november 2001, TFR 2002, afl. 219, 358, noot, AFT 

2002, afl. 2, 82, noot, Fisc.Act. 2002, afl. 5, 6, Fiscoloog 2002, afl. 835, 6, FJF, No. 2002/48 (tentenverhuur aan particulieren, met 
verwijzing naar de wetsgeschiedenis van art. 75 2° en 3° WIB92). 

 
1380Cass. 27 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 863, 3. 
 
1381Cass. 14 november 2008, FJF, No. 2010/20. 
 
1382GwH 1 september 2008, nr. 127/2008, Fisc.Act. 2008, afl. 33 , 1-5. 
 
1383Gent 29 september 2009, TFR 2010, afl. 381, 428. 
 
1384Cass. 20 mei 2010, Fisc.Act. 2011, afl. 17, 3-6; Cass. 11 maart 2011, FJF, No. 2011/226. 
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De investeringsaftrek geldt niet voor onroerende goederen die door de huurder voor privédoeleinden 
worden aangewend1385. Evenmin is er investeringsaftrek op vaste activa waarvan het gebruik wordt 
afgestaan aan een bedrijfsleider die de activa voor privédoeleinden gebruikt1386

Een voor de btw ‘nieuw’ gebouw is niet noodzakelijk ook ‘nieuw’ voor de toepassing van de investe-
ringsaftrek

. 

1387

1276 

. 

De aftrek is gelijk aan de volgende percentages van de {xe "Aanschaffingswaarde"}aanschaffings- of 
{xe "Beleggingswaarde"}beleggingswaarde1388

• een volgens een formule jaarlijks te berekenen basispercentage dat niet minder mag bedragen dan 
3,5 % en niet meer dan 10,5 %. De precieze percentages verschijnen jaarlijks in een bericht in het 
Belgisch Staatsblad. 

: 

art. 69 § 2 WIB92 
 Dit basispercentage is evenwel gelijk aan 3 % wanneer het gaat om materiële vaste activa die uit-

sluitend bestemd zijn voor het verzekeren van het productieproces van herbruikbare verpakkingen 
van dranken en nijverheidsproducten zoals bedoeld in de wetgeving op de milieutaksen. Dit per-
centage is eveneens van toepassing op de materiële vaste activa die uitsluitend bestemd zijn voor 
het verzekeren van de terugname in de verkooppunten, de tussentijdse stockage, de verzending 
naar de afvuller of de verdere sortering en reiniging met het oog op de terugzending naar de res-
pectievelijke afvullers van de bedoelde herbruikbare verpakkingen (art. 69 § 2 WIB92). 

 Voor de definiëring van enkele begrippen, zie het KB van 21 september 2000, BS 17 oktober 2000, 
34938; 

• het basispercentage wordt verhoogd: 
– ofwel met 10 percentpunten wanneer het gaat om: 

– octrooien; 
– vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van het onderzoek en de ontwikkeling van 

nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die geen effect hebben op het leefmi-
lieu of die beogen het negatieve effect op het leefmilieu zoveel mogelijk te beperken; 

– vaste activa die dienen voor een rationeler energieverbruik, voor de verbetering van de in-
dustriële processen uit energetische overwegingen en, in het bijzonder, voor de terugwin-
ning van energie in de industrie; 

– een rookafzuig- of verluchtingsysteem dat wordt geïnstalleerd in de rookkamer van een ho-
reca-inrichting; 

– oplaadstations voor elektrische voertuigen, indien de investering is gebeurd in 2010, 2011 
en/of 20121389

art. 70 WIB92 
; 

– ofwel met 7 percentpunten in de gevallen bedoeld in artikel 70, lid 1 WIB92: gespreide inves-
teringsaftrek voor kmo’s; 

                                                           
1385Vr. nr. 243 VANSTEENKISTE 5 juni 1987, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 30 juni 1987, 3235, Bull.Bel., afl. 667, 2590. 
 
1386Vr. nr. 608 DELCROIX 12 november 1997, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-62, 3190, 12 november 1997, Bull.Bel., afl. 781, 802. 
 
1387Vr. nr. 867 ANTHEUNIS 25 april 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 96, 13029, Bull.Bel., afl. 777, 2862 (i.v.m. de aankoop van een 

gebouw dat door de vorige eigenaar werd verhuurd). 
 
1388Deze prijs moet worden verhoogd met de bijkomende kosten en onrechtstreekse productiekosten, die samen met de vaste activa waarop 

ze betrekking hebben, worden afgeschreven. De toegekende kapitaalsubsidies mogen niet worden afgetrokken van de bereke-
ningsbasis van de investeringsaftrek, zie: Gent 18 januari 2001, Fiscoloog 2001, afl. 789, 9. 

 
1389Art. 118 programmawet 23 december 2009, BS 30 december 2009 en art. 4 wet 19 mei 2010, BS 28 mei 2010; Circ. nr. Ci.RH.243/603.387 

(AAFisc 15/2011), 21 maart 2011. 
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– ofwel met 17 percentpunten met betrekking tot de materiële vaste activa die dienen voor de be-
veiliging van de beroepslokalen alsook de inhoud van die beroepslokalen, en voor bedrijfsvoer-
tuigen1390 zoals omschreven in artikel 44bis WIB92 (wat de voorwaarden m.b.t. deze activa be-
treft: art. 49/1 KB/WIB92 en bijlage IIquater bij het KB/WIB92) alsook in de gevallen bedoeld 
in artikel 70, lid 2 WIB92: verhoogde gespreide investeringsaftrek voor zgn. ‘{xe "Groene in-
vesteringen"}groene investeringen’, d.w.z. vaste activa die worden gebruikt ter bevordering van 
het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe producten en toekomstgerichte technologieën die 
geen effect hebben op het leefmilieu of die beogen het negatieve effect op het leefmilieu zoveel 
mogelijk te beperken1391

 Wanneer de economische omstandigheden zulks rechtvaardigen kan de Koning, bij een in mi-
nisterraad overlegd besluit, het basispercentage van de aftrek verhogen. 

. 

1277 
Deze aftrek vindt in beginsel integraal toepassing tijdens het belastbaar tijdperk waarin de vaste activa 
zijn verkregen of tot stand gebracht. 
Belastingplichtigen die op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de activa zijn aangeschaft 
of tot stand gebracht minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen desgewenst de investeringsaf-
trek over de afschrijvingsperiode van die activa spreiden; in dat geval wordt de aftrek eenvormig be-
paald op het basispercentage verhoogd met 7 percentpunten en wordt hij berekend op de afschrijvin-
gen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen. De toepassing van de ver-
hoogde gespreide investeringsaftrek voor milieuvriendelijke investeringen (basispercentage verhoogd 
met 17 percentpunten) is ook voor belastingplichtigen die meer dan 20 werknemers tewerkstellen 
mogelijk (art. 70 WIB92). 

art. 71 WIB92 
Indien bij de overdracht of bij de buitengebruikstelling van een vast activum het totaal van de (ge-
spreide) aftrekken lager is dan de (gewone) aftrek die had kunnen worden toegepast overeenkomstig 
artikel 69 WIB92, wordt een aanvullende aftrek tot het bedrag van dat verschil verleend (art. 71 
WIB92). 
Indien een belastbaar tijdperk geen of onvoldoende winst of baten oplevert om de investeringsaftrek te 
kunnen verrichten, wordt de voor dat belastbaar tijdperk niet verleende vrijstelling achtereenvolgens 
overgedragen op de winst of baten van de volgende belastbare tijdperken. 

art. 72 WIB92 
De aftrek van de overgedragen vrijstelling op de winst of baten van elk van de volgende belastbare 
tijdperken mag in geen geval per belastbaar tijdperk meer bedragen dan 620 000,00 EUR (te indexe-
ren)1392 of, wanneer het totale bedrag van de overgedragen vrijstelling op het einde van het vorig be-
lastbaar tijdperk 2 480 000,00 EUR (te indexeren)1393

art. 73 WIB92 

 overtreft, 25 % van dat totale bedrag (art. 72 
WIB92). 

De investeringsaftrek komt niet in aanmerking voor het bepalen van de latere meerwaarden of min-
derwaarden op de vaste activa waarvoor hij is verleend (art. 73 WIB92). 

1278 
De aftrek is niet toepasselijk op een reeks van activa en kosten (o.m. voertuigen, bestanddelen waar-
voor andere fiscale voordelen worden verleend, enz.). 
                                                           
1390KB 14 december 2010, BS 24 december 2010 (lijst van maatregelen die in aanmerking komen). 
 
1391Ingevoerd door wet 16 april 1997, BS 23 mei 1997. 
 
1392Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 907 560,00 EUR, en voor aj. 2014: 933 350,00 EUR. 
 
1393Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 3 630 220,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 733 390,00 EUR. 
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§ 3. {XE "BEROEPSVERLIEZEN"}BEROEPSVERLIEZEN 

1280 

Bibliografie – KIRKPATRICK, J., “Les procedés de récupération des pertes fiscales”, in L’entreprise en difficulté, Brus-
sel, Editions du Jeune Barreau, 1981. 

 

– COPPENS, P., “Recherches sur la nature professionnelle d’une perte en droit fiscal”, Rev.prat.soc. 1951, 
209. 

– GODEFROID, J.L., “Le traitement fiscal des pertes”, JDF 1982, 129-160. 
– PEETERS, B., “Beroepsverliezen en forfaitair vastgestelde beroepsinkomsten”, AFT 1997, 328-337. 
– ROSOUX, R., “La définition: la perte professionnelle”, LFB 2013, afl. 191, 31-36. 

De term ‘verlies’ wordt niet uitdrukkelijk gedefinieerd in het WIB92. De administratie heeft geruime 
tijd beweerd dat een verlies een beroepskost was die bijgevolg, met het oog op de aftrekbaarheid er-
van, moest overeenstemmen met de definitie van de beroepskosten. Het Hof van Cassatie heeft uitein-
delijk beslist dat er een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de beroepsverliezen en de 
beroepskosten: de verliezen zijn niet onderworpen aan de voorwaarden die worden gesteld voor de 
aftrekbaarheid van de kosten1394

1281 
art. 23 § 2 2° WIB92 

. 

De beroepsverliezen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn geleden uit hoofde van enige beroepswerk-
zaamheid, worden afgetrokken van de inkomsten van andere beroepswerkzaamheden (art. 23 § 2 2° 
WIB92)1395. De loutere vaststelling dat de boekhouding van de belastingplichtige niet bewijskrachtig 
is, laat nog niet toe dat de administratie in een bericht van wijziging de door de belastingplichtige 
aangegeven verliezen zonder meer op ‘nul’ zet1396. De wet vermeldt niet wat men onder verlies moet 
verstaan. Het betreft iedere vermindering van actief, iedere minderwaarde, ieder ontstaan van een 
passief gedurende het belastbaar tijdperk en die rechtstreeks met de beroepswerkzaamheid verband 
houden. Maar die definitie is alleen voor inkomsten van de eerste categorie ten volle van toepassing 
(randnr. 1109). Voor de categorieën betreffende de bezoldigingen en de baten, is er slechts verlies in 
de mate dat er een minderwaarde is, verdwijning van actief of betaling van passief1397. Volgens het 
Grondwettelijk Hof verzet het gelijkheidsbeginsel er zich niet tegen dat de administratie de controle 
over een aanslagjaar waarin een overgedragen verlies wordt benut, uitbreidt naar een onderzoek over 
het in aftrek gebrachte verlies zelf1398

Wat betreft de verliezen op aandelen wordt als regel aangenomen dat mag rekening worden gehouden 
met de verliezen die uit de beurskoersen blijken. Voor de incourante aandelen is er geen eenparige 
jurisprudentie: het hof van beroep te Brussel aanvaardt dat het verlies berekend wordt op grond van de 
balans van de vennootschap, zonder rekening te moeten houden met een verhoopte verbetering

. 

1399

                                                           
1394Cass. 28 januari 1982, FJF, No. 82/93; Cass. 28 september 1984, AFT 1985, 18, Pas. 1985, I, 137, RW 1984-1985, 2700, Bull.Bel., afl. 651, 

1172. Contra: Antwerpen 30 november 1982, FJF, No. 83/157. 

, 

 
1395Zie ook Rb. Brugge 1 april 2003, TFR 2003, afl. 250 (in verband met de aftrekbaarheid van een Belgisch verlies van buitenlandse winsten die 

op grond van het dubbelbelastingverdrag in België vrijgesteld zijn. De rechtbank oordeelt dat dit strijdig is met art. 39 EG-verdrag en 
de Europese rechtspraak). 

 
1396Bergen 4 juni 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1226, 12; bevestigd door Antwerpen 28 juni 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1264, 10. In dezelfde zin: 

Antwerpen 18 december 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1330, 13; Rb. Hasselt 5 oktober 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1330, 13. Contra: Luik 
19 januari 2011, FJF, No. 2013/109. 

 
1397Zie: Cass. 5 juni 1975, Pas. 1975, I, 958 (het hof beslist dat een onderscheid dient gemaakt tussen kosten en verliezen, bv. de schade 

ondergaan door een diefstal is een verlies). 
 
1398GwH 20 november 2008, nr. 165/2008, Fisc.Act. 2009, afl. 4, 11, RGCF 2010, afl. 1, 74. 
 
1399Brussel 27 juni 1966, JDF 1966, 353. 
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terwijl het hof van beroep te Luik nopens dezelfde aandelen besliste dat geen minderwaarde mocht 
afgetrokken worden aangezien niet bewezen was dat de verliezen die de vennootschap had geleden 
definitief waren1400. De wet van 23 oktober 1991 heeft een afwijkende regeling ingevoerd voor waar-
deverminderingen en minderwaarden op aandelen die gehouden zijn door rechtspersonen. Het verlies 
n.a.v. een schadegeval is slechts aftrekbaar nadat de belastingplichtige met de verzekeringsmaat-
schappij die het schadegeval moet dekken een regeling heeft bereikt1401

Een forfaitaire aanslagregeling toepassen en tegelijkertijd de aftrek van een verlies wegens aftrek 
werkelijke beroepskosten is niet toegelaten

. 

1402

Inzake waardeverminderingen op aandelen met betrekking tot failliete vennootschappen, en waard-
verminderingen op schuldvorderingen moet rekening worden gehouden met de nieuwe faillisse-
mentswet

. 

1403

1282 
art. 23 § 2 3° en 78 WIB92 

. 

Als de beroepsresultaten van vorige jaren negatief zijn, zijn deze vroeger geleden beroepsverliezen 
aftrekbaar van het positieve resultaat van elk volgend belastbaar tijdperk. Bovendien moeten vorige 
beroepsverliezen achtereenvolgens van de beroepsinkomsten van elk volgend belastbaar tijdperk wor-
den afgetrokken (art. 23 § 2 3° en 78 WIB92). Indien de belastingplichtige zijn rechten niet doet gel-
den m.b.t. de aftrek van een bedrijfsverlies van de inkomsten van het eerstvolgende in aanmerking 
komende boekjaar, verliest hij het recht dit verlies van een volgend boekjaar af te trekken1404

Volgens het hof van beroep te Antwerpen mogen van de forfaitair vastgestelde minimumbelasting, die 
de fiscus toepast als er geen aangifte is, vorige verliezen worden afgetrokken. De verrekening van 
vorige verliezen gebeurt technisch immers pas na de vaststelling van de winst en geen enkele wetsbe-
paling sluit verrekening expliciet uit

. 

1405

Rechtspraak – Antwerpen 9 september 1997, Fisc.Act. 1997, afl. 35, 6 (over de strikte toepassing van artikel 78 WIB92). 

. 

1283 
art. 79 WIB92 

{xe "Abnormaal en goedgunstig voordeel"}Beroepsverliezen worden niet afgetrokken van het gedeelte 
van de winst of de baten dat voortkomt uit abnormale of goedgunstige voordelen1406 die de belasting-
plichtige, in welke vorm of door welk middel ook, rechtstreeks of onrechtstreeks heeft verkregen uit 
een onderneming ten aanzien waarvan hij zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enige band van weder-
zijdse afhankelijkheid bevindt (art. 79 WIB92)1407

                                                                                                                                                                     
 

. De rechtspraak interpreteert de term ‘band van 

1400Luik 30 juni 1966, JDF 1966, 301. 
 
1401Antwerpen 1 april 1993, Fisc.Koer. 1993, 586. 
 
1402Cass. 14 maart 1997, Fisc.Koer. 1997, 318; Antwerpen 20 mei 1997, FJF, No. 97/220. 
 
1403G. POPPE, “ Nieuwe faillissementswetgeving: snellere waardevermindering op deelnemingen en aftrek van vorderingen” , Fisc.Act. 1999, 

afl. 7, 6-9. 
 
1404Antwerpen 9 september 1997, AFT 1998, 175. 
 
1405Antwerpen 5 februari 2013, LFB 2013, afl. 191, 34. Contra: Rb. Bergen 12 maart 2013, LFB 2013, afl. 191, 34. 
 
1406De notie ‘abnormale of goedgunstige voordelen’ in art. 79 WIB92 heeft dezelfde betekenis als die in art. 26 WIB92 (Rb. Leuven 6 februari 

2004, FJF, No. 2005/101, 376, TFR 2004, afl. 263, 572, noot (intra-groep afstand van schuldvordering). Eenzelfde vergoeding (mana-
gementfees) kan niet tegelijkertijd in hoofde van de betaler een aftrekbare beroepskost zijn en in hoofde van de genieter een ab-
normaal en goedgunstig voordeel uitmaken (Rb. Brussel 7 mei 2004, FJF, No. 2005/103, 383). 

 
1407R. VALENTIN, “ Pertes professionnelles et avantages anormaux ou bénévoles” , JDF 1978, 65-74; Luik 27 maart FJF, No. 98/168 (kwijt-

schelding schuldvordering); Brussel 2 april 2003, Fisc.Koer. 2003, afl. 10, 431 (inbreng van activa in een zwaar verlieslatende ven-
nootschap); Rb. Bergen 24 september 2003, FJF, No. 2004/263 (overdracht optierecht bij einde leasingcontract met betrekking tot 
een wagen). Zie echter Rb. Leuven 6 februari 2004, FJF, No. 2005/101, TFR 2004, afl. 263, 572, noot (intra-groep afstand van 
schuldvordering). 



nr.   253 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

wederzijdse afhankelijkheid’ in de brede zin. Een werkelijke afhankelijkheid van een onderneming ten 
opzichte van een andere is niet noodzakelijk; het volstaat bv. dat de ondernemingen onder gemeen-
schappelijke controle staan1408. De verliezen op renteloze voorschotten toegestaan door een moeder-
vennootschap aan haar dochter maken geen abnormaal voordeel uit1409

1284 
art. 80 WIB92 

. 

Beroepsverliezen van burgerlijke vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid als 
vermeld in artikel 29 WIB92, met uitzondering van de Europese economische samenwerkingsverban-
den en de economische samenwerkingsverbanden, worden niet afgetrokken van de beroepsinkomsten 
van de vennoten of leden van die vennootschappen en verenigingen, tenzij in de volgende hypothesen 
(art. 80 WIB92): 
– voor zover die vennoten of leden winst of baten hebben en de daarop aan te rekenen beroepsver-

liezen uit een beroepswerkzaamheid van dezelfde aard voortspruiten; of 
– indien de vennoten kunnen aantonen dat de beroepsverliezen voortspruiten uit verrichtingen die 

beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften. 
 Deze hypothese doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een landbouwbedrijf wordt overgenomen 

door de kinderen, maar waarbij slechts één kind zelf landbouwer is. In dergelijk geval zou het im-
mers discriminerend zijn de andere kinderen van de aftrekmogelijkheid uit te sluiten1410

1285 

. 

De beperking in de tijd van de aftrek van bedrijfsverliezen is opgeheven met ingang van aanslagjaar 
19911411

1286 

. 

Inzake {xe "Internationale verliescompensatie"}internationale verliescompensatie: de Belgische com-
pensatieregels ({xe "Velasquez-doctrine"}Velasquezdoctrine) zijn strijdig verklaard met het Europees 
recht en met het gelijkheidsbeginsel (zie randnr. 1206). 

Afdeling IV. 
Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de 
echtgenoot{xe "Meewerkende echtgenoot"} 

§ 1. TOEKENNING VAN EEN DEEL VAN DE BEROEPSINKOMSTEN AAN DE ECHTGENOOT 

1289 
art. 86 WIB92 
Artikel 86 WIB92 bepaalt dat wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd, 
een deel van de winst of de baten als meewerkinkomen mag worden toege-kend aan de echtgenoot 

                                                                                                                                                                     
 
1408Zie o.a. Antwerpen 2 september 1997, FJF, No. 97/255 en commentaar in AFT 1997, 511 en Fisc.Koer. 1997, 552; Luik 6 mei 1998, 

Fisc.Koer. 1998, 364. 
 
1409Bergen 3 november 1989, FJF, No. 90/12, AFT 1990, 135, Fisc.Koer. 1990, 179. 
 
1410X, “ Aangifte in de personenbelasting aj. 1999: de nieuwigheden” , Fisc.Act. 1999, afl. 24, 11. Het Gentse hof van beroep heeft hierover een 

prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof (Gent 21 mei 2003, TFR 2003, afl. 248, nr. 2003/N90), dat deze evenwel ont-
kennend beantwoordde (Arbitragehof 31 maart 2004, nr. 58/2004, AA 2004, afl. 2, 671, BS 15 juli 2004, ed. 2, 55669). 

 
1411Zie hierover G. GEMIS, “ De verrekening van bedrijfsverliezen” , AFT 1990, 193-207. 
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(die een eigen sociaal statuut heeft) die de andere echtgenoot in het uitoefenen van zijn beroepswerk-
zaamheid werkelijk helpt en die uit hoofde van een afzonderlijke werkzaamheid tijdens het belastbaar 
tijdperk zelf niet meer dan 8 700,00 EUR (te indexeren)1412

Het toegekende deel moet overeenstemmen met de normale bezoldiging van de prestaties van de 
meewerkende echtgenoot, maar mag niet hoger zijn dan 30 % van de inkomsten van de beroepswerk-
zaamheid die met de hulp van de echtgenoot wordt uitgeoefend, behoudens indien de prestaties van de 
meewerkende echtgenoot hem kennelijk recht geven op een groter deel. Het aan de echtgenoot toege-
kende bedrag moet evenwel gerechtvaardigd zijn door de effectief verstrekte hulp

 aan beroepsinkomsten heeft verkregen.  

1413, rekening hou-
dende met de feitelijke omstandigheden, zoals de voor de verstrekte hulp vereiste beroepskennis1414

Over de berekening van het bedrag van het meewerkinkomen is de rechtspraak verdeeld
.  

1415

Bedrijfsleiders hebben sinds aanslagjaar 1998 niet meer de mogelijkheid om een deel van de beroeps-
inkomsten toe te kennen

. 

1416

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.241/621.135, 12 september 2013 (over de verwerking in de aangifte PB van de terugbeta-
ling van sociale bijdragen aan de meewerkende echtgenoot). 

. 

Rechtspraak – Luik 10 september 1997, FJF, No. 98/15 (over bewijs van bestaan en omvang van de prestaties van de 
meewerkende echtgenoot). 

art. 33 WIB92 
Sinds de programmawet van 24 december 20021417

Voor het jaar van huwelijk en het jaar van overlijden kan, voor zover aan alle voorwaarden is voldaan, 
steeds een bezoldiging aan de meewerkende echtgenoot worden toegekend op basis van artikel 33 
WIB92, zelfs indien niet voor een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen. 

 kan aan de meewerkende echtgenoot een bezoldi-
ging worden toegekend, die beschouwd wordt als een volwaardig beroepsinkomen (zie rand-
nr. 1161,50). 

De toekenning van een meewerkinkomen daarentegen, kan, voor het jaar van overlijden, alleen als er 
voor een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen1418

§ 2. TOEREKENING VAN EEN DEEL VAN DE BEROEPSINKOMSTEN AAN DE ECHTGENOOT 

  (zie randnr. 1332,70). 

1290 

                                                           
1412Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 12 740,00 EUR, en voor aj. 2014: 13 100,00 EUR. 
 
1413Wanneer de meewerkende echtgenoot een werkloosheidsuitkering geniet, kan die geen aanspraak maken op een meewerkinkomen 

(Bergen 20 april 2001, Fiscoloog 2001, afl. 798, 6, FJF, No. 2001/231). 
 
1414Bergen 18 december 1998, Fiskoloog, afl. 697, 11; Luik 24 november 1999, Fisc.Act. 2000, afl. 3, 9; Bergen 25 januari 2002, FJF, No. 

2002/5, 389, noot. 
 
1415Bergen 19 juni 2001, Fisc.Koer. 2001, 363 (berekening aan de hand van de brutoloonkost wordt toegestaan); Rb. Gent 2 juni 2004, 

Fisc.Koer. 2004, afl. 14, 600. Echter: Bergen 25 januari 2002, FJF, No. 2002/5, 389, noot (de vergoeding die als referentie gebruikt 
wordt, mag geen brutovergoeding zijn). 

 
1416Zie ook J. HAUSTRAETE, “ Over werkende vennoten, bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten” , AFT 1997, 265-270; Vr. nr. 1048 

REYNDERS 25 september 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 107, 14523, Bull.Bel., afl. 781, 792 en Vr. nr. 1054 REYNDERS 
25 september 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 111, 15058, Bull.Bel., afl. 783, 1284, Fiskoloog 1998, afl. 668, 7 i.v.m. fiscale 
kwalificatie van deze inkomsten. 

 
1417BS 31 december 2002, ed. 1, 58686. 
 
1418Circ. nr. Ci.RH.243/605.140 (AOIF nr. 51/2010), 12 juli 2010. 
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Wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd en slechts een van de echtgeno-
ten beroepsinkomsten heeft verkregen, wordt een deel daarvan toegerekend aan de andere echtgenoot. 
Dit is de toepassing van het {xe "Huwelijksquotiënt"}huwelijksquotiënt. 

art. 87 WIB92 

Overeenkomstig artikel 87 WIB92 bedraagt dat deel 30 % van die inkomsten, maar mag het niet hoger 
zijn dan 6 700,00 EUR1419

art. 88 WIB92 

. 

Wanneer de aanslag op naam van beide echtgenoten wordt gevestigd en de beroepsinkomsten van één 
echtgenoot minder bedragen van 30 % van het totale bedrag van de beroepsinkomsten van beide echtge-
noten, wordt hem van de beroepsinkomsten van de andere echtgenoot een zodanig deel toegerekend dat 
de som van zijn eigen beroepsinkomsten en het toegerekend deel 30 % van dat totale bedrag bereikt, 
maar niet hoger is dan 6 700,00 EUR1420

Voor rechtspraak inzake het huwelijksquotiënt (en internationale ambtenaren): zie randnr. 1324 e.v. 

 (art. 88 WIB92). 

In verband met de impact van het huwelijksquotiënt op de invordering van belasting bij echtgenoten (invordering van de belas-
ting op het belastbare inkomen van één der echtgenoten op de eigen goederen van de andere echtgenoot): zie Circ. nr. 
Ci.RH.873/611.490, 11 april 2012. 

art. 89 WIB92 
De beroepsinkomsten die afzonderlijk worden belast, worden voor de toekenning en de toerekening 
buiten beschouwing gelaten (art. 89 WIB92). 

Wanneer de voorwaarden voor de toerekening van een huwelijksquotiënt zijn vervuld, wordt het enkel 
toegepast indien dit resulteert in een voordeliger saldo voor de belastingplichtige dan wanneer het 
huwelijksquotiënt niet wordt toegerekend1421

Hoofdstuk IV 

. 

{xe "Diverse inkomsten"}Diverse inkomsten 

1293 

Bibliografie – TIBERGHIEN, A., Inleiding tot het Belgisch Fiscaal Recht, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen 
1986, nr. 267 tot 280 (waarin in het bijzonder verwezen wordt naar de kritische beschouwingen van de au-
teur). 

– SABLON, S., “Het normaal beheer van privaat vermogen”, in STORME, M. en VAN CROMBRUGGE, S. 
(eds.), Actuele problemen van Fiscaal Recht, Antwerpen, Kluwer, 1988, 101-109. 

– COPPENS, P.-F., “La Fiscalité immobilière en question”, in Guide pratique Broché, Luik, Edipro, 2009, 
217-224. 

– DEFOOR, W. en VERTOMMEN, S., “Diverse inkomsten”, in DILLEN, L., MAES, L. en PLETS, N. 
(eds.), Handboek Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 1127-1188. 

 

– ANDRÉ, M., “De fiscale beperkingen van het normale beheer van een privaat vermogen”, Bull.Bel., 
afl. 585, 1050-1077. 

– BOLLEN, G. en BONTE, A., “Inbreng van onroerende goederen behorend tot een privépatrimonium in een 
vennootschap”, Fiskofoon 1983, 99-105. 

                                                           
1419Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 10 090,00 EUR. 
 
1420Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 10 090,00 EUR. 
 
1421Mond.Vr. nr. 15269 WOUTERS 5 februari 2013, Beknopt Verslag Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 665, 12-13. 
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– STEFFENS, G., “Onroerend goedspeculatie en normaal beheer van het privépatrimonium: onderschei-
dingscriteria”, AFT 1984, 3-10. 

– ANDRÉ, M., “De begrenzing op fiscaal vlak van het normale beheer van een privaat vermogen”, Bull.Bel., 
afl. 719, 2350-2439. 

– LAUWERS, P., “Het begrip beroepswerkzaamheid in de inkomstenbelastingen”, Fiskofoon 1992, 95-122. 

1294 
Deze categorie omvat verschillende inkomsten en winsten die niet ondergebracht kunnen worden in 
de inkomsten uit onroerende goederen, uit roerende goederen of uit een beroepswerkzaamheid en die 
de wetgever op een bijzondere manier heeft willen belasten. 

Afdeling I. 
Winsten uit prestaties, verrichtingen of {xe "Speculatie"}speculaties 

§ 1. BEDOELDE INKOMSTEN 

1. {xe "Speculatie"}Algemeen 

1294,50 
art. 90 1° WIB92 

Bibliografie – VAN BEIRS, M., “Spéculer est-il anormal?”, in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 915-
934. 

– VAN HULLE, H. en RENS, Ph., “Het normaal beheer van een privé-vermogen anno 2005: evolueert de 
fiscus mee?”, in Liber Amicorum KULAK. Actualia vermogensrecht, Brugge, die Keure, 2005, 219-241. 

– ACKERMANS, R. en VERMEULEN, W., “Over het belasten van interne privé-meerwaarden op grond van 
artikel 90, 1° W.I.B. 1992”, in MAES, L., DECNIJF, H. en DE BROECK, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 
2005-2006 – Directe Belastingen, Mechelen, Kluwer, 2005, 211-248. 

– VANHEESWIJCK, L. en KELL, L., “De belastbaarheid van abnormale verrichtingen van beheer”, in 
MAES, L., DECNIJF, H. en DE BROECK, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 2007-2008 – Directe Belastin-
gen, Mechelen, Kluwer, 2007, 47-73. 

– SMETS, E., “Recente ontwikkelingen inzake de problematiek van de interne privémeerwaarden”, in 
MAES, L., DECNIJF, H. en DE BROECK, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 2008-2009 – Directe Belastin-
gen, Mechelen, Kluwer, 2008, 269-314. 

 

– DE CEULAER, S., “Enkele kanttekeningen bij recente (inter)nationale evoluties inzake privé meerwaar-
den”, TFR 2001, afl. 201, 627-638. 

– ELOY, M., “Gérer son patrimoine privé en bon père de famille”, RGF 2003, afl. 1, 2-7. 
– KELL, L., “De belastbaarheid van meerwaarden op aandelen in de personenbelasting”, TFR 2005, afl. 285, 

627. 
– BALTUS, M., “La base imposable des cotisations établies sur le résultat d’opérations non spéculatives mais 

sortant du cadre de la gestion normale du patrimoine privé”, JDF 2004, 198. 
– KIRKPATRICK, J., “La portée de l’article 90, 1° du code des impôts sur les revenus en matière de plus-

values réalisées sur l’aliénation d’actions spécialement en cas de ‘cession interne’”, JDF 2004, 193. 
– SPAGNOLI, K., “Omzetting fusierichtlijn brengt nieuwe tijdelijke vrijstelling, maar verruimt belastbare 

basis. Wetsontwerp fusierichtlijn pakt toch interne meerwaarden aan”, Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1-7. 
– SMET, P., “Omzetting Europese {xe "Fusierichtlijn"}fusierichtlijn in laatste rechte lijn”, Fiscoloog 2008, afl. 

1119, 1. 
– VANDEN BRANDEN, J., “Ook zonder speculatie kan belasting op basis van art. 90, 1°. Rechtspraak ver-

deeld over belasting kasgeldmeerwaarden”, Fisc.Act. 2008, afl. 20, 5-9. 
– VAN DE WOESTEYNE, I., “Privépersonen en meerwaarden op aandelen na de fusiewet”, Fisc.Act. 2008, 

afl. 44, 3-8. 
– WILLEMS, R., “Interne meerwaarden – Normaal beheer vereist geen passiviteit”, Fisc.Act. 2009, afl. 38, 1-3. 
– VAN DIJK, J., “Meerwaarden op aandelen: wat mag een ‘goed huisvader’ doen?”, Fiscoloog 2009, 

afl. 1163, 1. 
– VAN BREEDAM, S., “Burgerlijke maatschap: volkomen fiscaal transparant”, Fiscoloog 2009, afl. 1173, 7. 
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– BUYSSE, C., “‘Normaal’ of ‘abnormaal’ beheer: waar ligt de scheidingslijn?”, Fiscoloog 2009, afl. 1179, 
6. 

– MARLIERE, M., SCHOTTE, C., “La transformation d’une société en société de liquidités est-elle un acte 
de gestion anormale d’un patrimoine privé?” RGCF 2009, afl. 3, 234-245. 

– VANHEESWIJCK, L., “Fiscus en parket vervolgen verkopers van aandelen van kasgeldvennootschappen”, 
TFR 2010, afl. 383, 571-575. 

– WILLEMS, R., “Interne meerwaarden: verrichtingen die de Rulingdienst niet aanvaardt”, Fisc.Act. 2011, 
afl. 3, 1-4. 

– LIOEN, K. en CYPERS T., “De criteria van de Rulingdienst getoetst aan de rechtspraak”, Fisc.Act. 2011, 
afl. 18, 1-7. 

– VANDEVELDE, K., “Interne meerwaarden: de problematiek doorheen de jaren – een stand van zaken”, 
AFT 2012, afl. 5, 12-48. 

1294,60 
art. 90 1° WIB92 

{xe "Interne meerwaarden"}Het betreft de winsten of baten, hoe ook genaamd, die voortvloeien uit 
enigerlei prestatie, verrichting of speculatie of uit diensten bewezen aan derden, zelfs occasioneel of 
toevallig, buiten de uitoefening van een beroepsactiviteit, met uitzondering van de normale verrichtin-
gen van beheer van een privévermogen, bestaande uit onroerende goederen, waarden in portefeuille en 
roerende voorwerpen (art. 90 1° WIB92). 

1295 
Er moet een zorgvuldig onderscheid worden gemaakt tussen zes soorten winst: 
1. Als de winst behaald werd in het kader van een beroepsuitoefening (zie randnr. 1096) is er be-

roepsinkomen. 
2. Als de winst voortkomt uit “het {xe "Normale beheer privévermogen"}normale beheer van een 

privévermogen bestaande uit onroerende goederen, waarden in portefeuille en roerende voorwer-
pen” is er geen belastbaar inkomen (zie randnr. 1296-1300,20), tenzij bepaalde meerwaarden op 
aandelen, die de facto als ‘abnormaal’ worden beschouwd (zie randnr. 1298,10 e.v.). 

3. De snel verwezenlijkte meerwaarden (binnen acht jaar) op ongebouwde onroerende goederen in 
het geval waarbij deze winsten noch beroepsmatig, noch speculatief zijn, vormen inkomsten van 
de achtste groep (zie randnr. 1312 e.v.). 

4. De meerwaarden op Belgische aandelen, die noch speculatief, noch abnormaal, noch beroepsmatig 
zijn en die tot een aanmerkelijk belang behoren, vormen diverse inkomsten van de negende groep 
(zie randnr. 1317). 

5. De snel verwezenlijkte meerwaarden (binnen vijf jaar) op gebouwde onroerende goederen in het 
geval waarin deze winsten noch beroepsmatig noch speculatief zijn, vormen inkomsten van de 
tiende groep (zie randnr. 1320). 

6. De winsten, baten, enz. die niet tot een van de vijf bovenvermelde categorieën behoren, zijn diver-
se inkomsten van de eerste categorie. 

1296 
Opdat winst zou voortkomen uit ‘normaal beheer van privévermogen’ in de zin van artikel 90, 1° 
WIB921422

1. De winst moet voortkomen uit een normaal beheer. Het is moeilijk denkbaar dat een beheer ab-
normaal zou zijn omdat het op een intelligente manier gebeurt of omdat het ongebruikelijk is. O.i. 
is een beheer abnormaal als het niet gebeurt als {xe "Goede huisvader"}goede huisvader maar met 
abnormaal hoge risico’s gepaard gaat. De verkoop van bouwgrond per perceel, eerder dan in zijn 
geheel, kan dus niet a priori als abnormaal worden beschouwd. De administratie neemt aan dat 
winsten op beursverrichtingen tot het normale beheer behoren. In het kader van taxatie van ‘inter-

 moeten drie voorwaarden vervuld zijn: 

                                                           
1422Cass. 1 februari 1996, FJF, No. 96/63. 
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ne {xe "Interne meerwaarden"}meerwaarden’ wordt sinds 2001 het debat over het begrip ‘normale 
beheer’ echter opnieuw gevoerd en dat volgens heel andere principes. Wij kunnen ons daar niet 
van de indruk ontdoen dat de (volgehouden)1423

2. De winst moet voortgebracht worden door een privévermogen, d.w.z. door een niet-professioneel 
vermogen. 

 wijziging in de taxatiepolitiek eerder is ingegeven 
door het aanhoudende begrotingstekort, dan door de intentie om te komen tot een eenduidige in-
terpretatie van de belastingwetten. 

3. De winst moet voortgebracht worden door onroerende goederen, waarden in portefeuille of roe-
rende voorwerpen. Het Hof van Cassatie oordeelde dat deze lijst limitatief moet geïnterpreteerd 
worden. Onlichamelijke goederen vallen dan ook niet onder deze bepaling1424. Een handelsfonds is 
een onlichamelijk goed. Toch werd de winst behaald op de verkoop van een handelsfonds, dat niet 
meer tot het bedrijfsvermogen behoorde van de voormalige uitbater, beschouwd als het normale 
beheer van privévermogen1425. Cassatie bevestigde echter dat de inkomsten verkregen uit de in-
breng van knowhow in een vennootschap wel degelijk belastbaar zijn als diverse inkomsten1426

Dat het daarbij over ‘echte’ inkomsten moet gaan en niet over fictieve, werd bevestigd door de recht-
bank van Brussel. Een echtpaar had beleggingen gedaan bij Van Rossem en was daarbij het slachtof-
fer geworden van financiële oplichterij. De in de lastgevingsovereenkomst bepaalde interesten werden 
immers nooit betaald en dus kon logischerwijs ook geen speculatief inkomen worden belast

. 

1427

2. {xe "Speculatie"}Speculatie in de zin van artikel 90, 1° WIB92 

. 

1296,30 
art. 90 1° WIB92 

Casuïstiek 
– Speculatie bestaat o.m. in het kopen van goederen met het risico van verlies, maar met de verwachting om winst te maken 

bij de stijging van de marktprijs1428. Een wederverkoop binnen korte termijn is niet doorslaggevend1429. De individuele in-
gesteldheid van de belastingplichtige is van belang1430. De administratie dient het bewijs te leveren dat de ‘kopers’ bij het 
afsluiten van de koop wisten dat het goed meer waard was én dat het op korte termijn tegen een hogere prijs zou kunnen 
worden doorverkocht1431. Artikel 90, 1° WIB92 stelt niet als voorwaarde dat de bedoelde winsten moeten voortvloeien uit 
geïsoleerde, afzonderlijke verrichtingen1432

– Niet-toegestane speculaties op koersverschillen tussen de vrije en de gereglementeerde valutamarkt vallen niet onder het 
normale beheer van een privévermogen

. 

1433

                                                           
1423Zie het standpunt van K. ANTHONISSEN, Simulatie en belastingontwijking, waar ligt de grens?, FHS-Seminaries, 26 november 2009, 19 e.v. 

“ ontwijking via meerwaarden op aandelen” . 

. 

 
1424Cass. 24 oktober 1975, Arr.Cass. 1976, 244 en Cass. 10 september 2010, AR F.08.0086.N, Fiscoloog 2010, afl. 1224, 12.  
 
1425Antwerpen 16 mei 1994, Fiskoloog 1994, afl. 478, 6. 
 
1426Cass. 10 september 2010, AR F.08.0086.N, Fiscoloog 2010, afl. 1224, 12.  
 
1427Rb. Brussel 16 januari 2004, Fisc.Koer. 2004, 299, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B1 04/1, FJF, No. 2004/281. 
 
1428Cass. 18 mei 1977, Bull.Bel., afl. 572, 607, Pas. 1977, I, 957. 
 
1429Cass. 6 mei 1988, FJF, No. 88/156, 294. 
 
1430Gent 25 juni 1998, Fiskoloog 1998, afl. 671, 10. 
 
1431Gent 24 februari, FJF, No. 2010/40, 160. 
 
1432Cass. 15 mei 1987, FJF, No. 88/8, 13. 
 
1433Luik 15 februari 1995, Fisc.Koer. 1995, 333. 
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– De verkoop door een kunsthandelaar van kunstvoorwerpen, die hij had gekocht lang voor de aanvang van zijn beroepsacti-
viteit, is niet belastbaar als bedrijfswinst, maar werd wel beschouwd als divers inkomen, omwille van het speculatief karak-
ter van de operatie1434

– Een termijntransactie op de Londense commoditiesbeurs, waarbij een partij koffie en cacao mits borgstelling werd gekocht 
nadat de verkoopprijs al was gerealiseerd, werd speculatief geacht

. 

1435

– De gratis overdracht van een nominale RC-vordering van 32 100 000 BEF op een vennootschap, in het kader van de ver-
koop van de aandelen van deze vennootschap in ruil voor een nominaal bedrag van 1 050 BEF én het engagement om een 
belangrijke bankschuld aan te zuiveren, kan niet worden beschouwd als een daad van normaal beheer van een privépatri-
monium dat bestaat uit waarden in portefeuille of roerende voorwerpen, waartoe een ‘onlichamelijke’ vordering immers 
niet kwalificeert. De vastgestelde meerwaarde over deze vordering is een divers inkomen

. 

1436. Dit arrest werd door het Hof 
van Cassatie verbroken op grond van een verkeerde bepaling van het belastbaar moment, en niet op grond van het feit dat 
er geen speculatie zou zijn. Hierover spreekt het Hof zich niet uit. In de noot bij dit arrest duidt de auteur de bedrijfsecono-
mische onlogica van het arrest a quo aan1437

– Bij het beheer van zijn privaat vermogen is het een belastingplichtige nooit verboden om zijn intellectuele en professionele 
ervaring en kennis te gebruiken. Wanneer dit gebeurt, maakt dit de verrichtingen an sich niet speculatief

. 

1438. De mate waar-
in dergelijk gebruik van professionele kennis tot beroepsinkomsten leidt, wordt geïllustreerd door een arrest van Luik over 
de publicatie door een beroepsfotograaf van zijn vakantiefoto’s1439

– Het feit dat lijfrenteovereenkomsten voornamelijk gefinancierd worden door leningen, en dat de ontvangen {xe "Lijfrente 
(DI)"}lijfrente meer bedraagt dan het afgestane kapitaal verhoogd met de tot op dat tijdstip betaalde interesten en kosten, is 
geen normaal beheer van privaat vermogen

. 

1440

– Belastingplichtigen ontvangen een instelpremie bij de openbare verkoop van bouwgronden omdat zij op de eerste zitdag 
hebben ingesteld, maar op de tweede zitdag de gronden niet krijgen toegewezen. Het hof van beroep oordeelde dat deze {xe 
"Instelpremie"}instelpremie niet belastbaar is als divers inkomen

. 

1441

– Een vader van een talentvolle voetballende zoon sluit, wanneer de zoon nog jong is, met de voetbalclub een overeenkomst 
van vrij transferrecht en betaalt hiervoor 600 000 BEF. Minder dan zes jaar later bereikt de zoon de eerste voetbalklasse. 
Eén van de voetbalclubs koopt het transferrecht af van de vader voor 19,5 miljoen BEF. Het hof van beroep te Brussel oor-
deelt dat het oogmerk van speculatie bij het sluiten van de overeenkomst niet is aangetoond

. 

1442

– Een vennootschap met een negatief eigen vermogen heeft aanzienlijke schulden bij haar aandeelhouders. Een belasting-
plichtige neemt de schuldvorderingen op de vennootschap over voor 1 % van hun nominale waarde. Kort na de overname 
worden ook de aandelen aan de belastingplichtige overgedragen. In de periode na de overname slaagt de vennootschap erin 
haar schulden terug te betalen. De rechtbank van eerste aanleg stelt dat de bedragen die de belastingplichtige alzo ontvangt, 
voortkomen uit een speculatieve handeling. Het feit dat de oorspronkelijke schuldeisers de vordering voor 1 % van de 
waarde hebben overgedragen, wijst erop dat de kans op invordering nagenoeg nihil was. De belastingplichtigen rekenden er 
evenwel op om op korte termijn een belangrijke meerwaarde te kunnen realiseren

. 

1443

– Een belastingplichtige koopt in 1996 een lege vennootschap met een belangrijk bedrag aan fiscale verliezen voor 11 mil-
joen BEF. Aansluitend reikt de overgenomen vennootschap facturen uit aan groepsvennootschappen. In 1999 brengt de be-
lastingplichtige een deel van de aandelen in in een nieuw opgerichte vennootschap voor 50 miljoen BEF en verkoopt hij het 
restant voor 10 miljoen BEF. Het hof stelt dat de gerealiseerde meerwaarde een speculatief karakter heeft

. 

1444

                                                           
1434Luik 14 november 1990, FJF, No. 91/63, 135. 

. 

 
1435Brussel 17 oktober 1997, Fiskoloog 1997, afl. 639, 11. 
 
1436Luik 10 juni 1998, Fisc.Koer. 1998, 387, Fiskoloog 1998, afl. 672, 10, FJF, No. 99/6, 19; L. VANHEESWIJCK, “ Fiscale Kroniek” , De Stan-

daard 26 augustus 1998. 
 
1437Cass. 19 april 1999, AFT 2001, 346, noot S. DE CEULAER. 
 
1438Brussel 5 februari 1999, Fisc.Koer. 1999, 261, Fiscoloog, afl. 709, 11. 
 
1439Luik 20 september 2000, FJF, No. 2000/279. 
 
1440Antwerpen 16 juni 1998, FJF, No. 98/278, Fiscoloog, afl. 720, 10; Gent 26 september 2000, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 00/170. 
 
1441Antwerpen 10 november 2008, FJF, No. 2009/101, Fiscoloog 2009, afl. 1148, 18, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 08/1501 (hervormt 

Rb. Antwerpen 13 juni 2003, FJF, No. 2004/128, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 03/13). 
 
1442Brussel 9 september 2010, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 10/1035 (hervormt Rb. Brussel 28 april 2006, Fiscoloog 2006, afl. 1039, 

12. 
 
1443Rb. Leuven 11 maart 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 16, 459, FJF, No. 2012/220. 
 
1444Gent 24 april 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1318, 11. 
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– De minister van Financiën heeft bevestigd dat de loutere omstandigheid dat een goed kort na de verkrijging door erfenis of 
schenking wordt vervreemd, uiteraard niet volstaat om de inkomsten die uit die verrichting voortkomen als diverse inkom-
sten te kwalificeren1445

Voor de criteria voor de al dan niet aanwezigheid van beroepsinkomen, zie: Cass. 6 mei 1969, Pas. 1969, I, 803; Brussel 19 juni 
1992, FJF, No. 93/8, 15, Fiskoloog 1993, afl. 429, 11 en Fiskoloog 1993, afl. 443. 

. 

3. {xe "Meerwaarde aandelen (privé)"}Meerwaarden op aandelen in privébezit{xe "Roerende 
goederen – Meerwaarde"} 

1296,35 

Bij wet van 11 december 20081446 (met inwerkingtreding op 12 januari 2009) werd de Europese fusie-
richtlijn1447

Deze wet sleutelde onder meer aan de regelgeving over de belastbaarheid als -divers inkomen van 
meerwaarden op aandelen gehouden in privé. 

 in de Belgische wetgeving geïmplementeerd.  

1296,40 

a. Meerwaarden op aandelen vóór de implementatie van de Europese fusierichtlijn 

(oud) art. 90 1° WIB92 

Vóór de implementatie van de Europese fusierichtlijn waren meerwaarden op aandelen mogelijk be-
lastbaar als divers inkomen op grond van het toenmalige artikel 90, 1° WIB92. Winsten of baten, zelfs 
die occasioneel of toevallig buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid voortkomen uit enige 
prestatie, verrichting of speculatie, belast als diverse inkomsten, tenzij deze inkomsten voortkomen uit 
normale verrichtingen van beheer van het privépatrimonium bestaande uit onroerende goederen, por-
tefeuillewaarden en roerende voorwerpen. 

1296,50 

b. Meerwaarden op aandelen ná de implementatie van de Europese fusierichtlijn 

art. 90 1° WIB92 

Bij wet van 18 december 2008 tot implementatie van de fusierichtlijn worden meerwaarden op aande-
len voortkomende uit een abnormale verrichting van beheer van privévermogen, voorheen onderge-
bracht onder artikel 90, 1° WIB92, nu expliciet belastbaar gesteld onder artikel 90, 9°, eerste streepje 

                                                           
1445Vr. nr. 1204 VAN CAMPENHOUT 9 januari 2003, Vr. & Antw . Kamer 2002-2003, nr. 161, 20724-20725. 
 
1446Wet 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 lidsta-
ten 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; K. SPAGNOLI, “ Wetsontwerp fusierichtlijn pakt toch in-
terne meerwaarden aan” , Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1-7; E. SMETS, “ Recente ontwikkelingen inzake de problematiek van de interne 
privémeerwaarden” , in MAES, L., DECNIJF, H. en DE BROECK, L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 2008-2009 – Directe Belastingen, Me-
chelen, Kluwer, 2008, 269-314; Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52-1398/004. 

 
1447Richtl.Raad 90/434/EEG 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. 

 



nr.   261 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

WIB921448

Artikel 90, 1° WIB92 werd in die zin gewijzigd dat de verwijzing naar artikel 90, 9° WIB92 werd 
weggelaten. 

. Vóór de implementatie van de fusierichtlijn was bevatte artikel 90, 9° WIB92 enkel de 
regeling inzake aanmerkelijkbelangheffing (zie randnr. 1317 e.v.). 

art. 90 9° eerste gedachte-streep WIB92 

De problematiek zoals deze bestond vóór de invoering van artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92, met 
name wanneer een verrichting te beschouwen is als een “normale verrichting van beheer van een pri-
vévermogen”, blijft bijgevolg onverkort bestaan in de tekst van de wet (art. 90 9° eerste gedachte-
streep WIB92). 

Volgens de memorie van toelichting heeft de wijziging enkel tot doel een verwijzing naar deze even-
tuele diverse inkomsten te vergemakkelijken door alle daarop van toepassing zijnde regels te groepe-
ren. Deze verrichting heeft – aldus de memorie – “niet tot doel enige meerwaarde belastbaar te stellen 
die niet thans reeds eventueel belastbaar zou zijn op basis van artikel 90, 1° WIB92 (dat in het alge-
meen elke opbrengst van alle verrichtingen viseert behalve indien deze worden gesteld in het kader 
van het normale beheer van privévermogen)”. Beide artikelen voorzien immers in niet-belastbaarheid 
van de meerwaarde wanneer deze gerealiseerd wordt naar aanleiding van een ‘normale verrichting van 
beheer van een privé-vermogen’. 

Hoewel in de memorie wordt gesteld dat de bepalingen van artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92 niets 
(zouden) wijzigen aan de bestaande situatie, blijkt uit nadere lezing toch e.e.a. te worden aangepast. 

Zonder hier al te diep op in te gaan, kunnen onder meer volgende wijzigingen worden aangehaald: 
– nieuw artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92 vereist niet dat de meerwaarde wordt gerealiseerd 

ingevolge een speculatieve handeling. De wet bevestigt dus het standpunt van de fiscale admini-
stratie en de evolutie in de rechtspraak; 

– het volledig bedrag van de meerwaarde wordt belast, en niet meer (zoals Cass. 30 november 
20061449

– de bruto meerwaarde wordt belast. Artikel 97 WIB92 – dat aftrekbaarheid van de kosten voorziet – 
verwijst immers enkel naar artikel 90, 1° WIB92 en niet naar artikel 90, 9° WIB92

) louter het abnormale deel (zie randnr. 1303); 

1450

– voor de bepaling van de meerwaarde wordt bovendien geen rekening gehouden met de overdrach-
ten om niet (i.e. ingevolge schenking of erfstelling). De aanschaffingswaarde van de aandelen is 
“gelijk aan de prijs waartegen de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger die aandelen onder 
bezwarende titel heeft verkregen” (art. 102 WIB92). Artikel 102 WIB92 verwijst immers naar de 
meerwaarden vermeld in artikel 90, 9° WIB92. 

; 

Men kan zich de vraag stellen naar de ‘feitelijke’ bewijslast van het ‘(ab)normale beheer’. Deze ligt 
uiteraard bij de fiscus. Men kan zich in de praktijk echter niet van de indruk ontdoen dat deze de facto 
(ten dele) omgekeerd wordt in het nadeel van de belastingplichtige. 

De vraag rijst naar de verhouding tussen artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92 en artikel 90, 1° WIB92 
in het kader van interne meerwaarden: met name of artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92 een lex spe-
cialis is die de toepassing van artikel 90, 1° WIB92 als lex generalis uitsluit. O.i. moet de algemene 
bepaling van artikel 90, 1° WIB92 wijken voor de specifieke bepaling met betrekking tot de belast-

                                                           
1448K. SPAGNOLI, “ Wetsontwerp fusierichtlijn pakt toch interne meerwaarden aan” , Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1-7; I. VAN DE WOESTEYNE, 

“ Privépersonen en meerwaarden op aandelen na de fusiewet” , Fisc.Act. 2008, afl. 44, 3-8. 
 
1449Cass. (1e k.) 30 november 2006, FJF, No. 2007/107, JDF 2007, afl. 5-6, 162, JLMB 2007, afl. 31, 1312, Pas. 2006, afl. 12, 2519, RGCF 2007, 

afl. 1, 40, noot T. AFSCHRIFT, RW 2008-2009, afl. 39, 1662, TFR 2007, afl. 317, 189, noot L. KELL. 
 
1450JVD, “ Belastbare meerwaarden op aandelen: geen kostenaftrek?” , Fiscoloog 2008, afl. 1137, 3-5. 
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baarheid van meerwaarden op aandelen als divers inkomen zoals deze bepaald wordt door artikel 90, 
9° WIB92. Inzake meerwaarden op aandelen kan bijgevolg enkel artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92 
van toepassing zijn en nooit artikel 90, 1° WIB92. In de praktijk wordt evenwel vastgesteld dat, om 
zekerheid te bekomen in het kader van een rulingaanvraag, steeds de toepassing van beide artikels 
wordt afgetoetst. 

Daarnaast rijst ook de vraag naar de definitie van ‘normale verrichting van beheer van privé-
vermogen’. Omdat ook de nieuwe wetgeving niet definieert wat onder een ‘normale verrichting van 
beheer van privévermogen’ begrepen moet worden, moet nog steeds worden teruggegrepen naar de 
beoordelingscriteria die door de administratie en de rechtspraak vooropgesteld werden met betrekking 
tot dit begrip in artikel 90, 1° WIB92 (zie randnr. 1298 inzake privémeerwaarden n.a.v. verkoop aan 
derden, randnr. 1298,10 e.v. inzake interne meerwaarden en randnr. 1298,20 e.v. inzake {xe "Kas-
geldvennootschap"}kasgeldvennootschappen). 

In dit kader moet ook worden gewezen op het advies van de dienst voorafgaande beslissingen. Na een 
eerste publieke consultatieronde en een aansluitend ontwerpadvies, werd op 22 maart 2011 het defini-
tieve advies van de dienst gepubliceerd1451,1452

Verder merkt de dienst nog op dat de evolutie in de rechtspraak in aanmerking zal worden genomen. 
In dit kader merken wij op dat met rechtspraak van lagere rechtbanken met de nodige omzichtigheid 
moet worden omgegaan. Eenzelfde gedachtegang menen wij ook bij de minister van Financiën te 
bespeuren in zijn antwoord op een parlementaire vraag, waarbij uitsluitend naar rechtspraak van het 
Hof van Justitie, het Hof van Cassatie en de hoven van beroep wordt verwezen

. In het advies wordt, zowel voor de verkoop van aande-
len als voor de verkoop van een kasgeldvennootschap en voor de inbreng van aandelen, verwezen naar 
de criteria die aan bod komen in “de rechtspraak” om uit te maken of er al dan niet sprake is van nor-
male verrichtingen van beheer van privévermogen. In antwoord op de kritiek dat een loutere verwij-
zing naar de criteria in “de rechtspraak” onvoldoende is, werd als bijlage bij het advies een lijst van 
negen criteria gevoegd die de dienst zal hanteren bij het onderzoek naar het al dan niet normale beheer 
van een privévermogen. De dienst maakt bij de beoordeling van deze criteria geen onderscheid meer 
tussen een verkoop en een inbreng van aandelen. 

1453

art. 95 WIB92 

. 

De wetgever heeft met de wet van 11 december 2008 de fusierichtlijn omgezet voor de bepalingen 
inzake {xe "Aandelenruil"}aandelenruil. Artikel 95 WIB92 voorziet in een tijdelijke vrijstelling voor 
een privémeerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van een aandelenruil in de zin van de fusiericht-
lijn1454

                                                           
1451Vr. nr. 12871 VAN BIESEN 6 mei 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 548, 20-21 (over de algemene 

standpunten van de dienst voorafgaande beslissingen); K. LIOEN en T. CYPERS, “ De criteria van de Rulingdienst getoetst aan de 
rechtspraak” , Fisc.Act. 2011, afl. 18, 1-7. 

 die niet hoofdzakelijk fiscaal geïnspireerd is. Deze tijdelijke vrijstelling zal dus van toepassing 
kunnen zijn wanneer privémeerwaarden worden gerealiseerd buiten het normale beheer van een pri-
vévermogen (alsook bij aanmerkelijkbelangheffing, zie randnr. 1319) en de aandelenruil niet hoofd-
zakelijk een fiscaal oogmerk heeft. De toepassing van de tijdelijke vrijstelling is wel aan voorwaarden 
onderworpen. Zo gaat de vrijstelling verloren wanneer de in ruil verkregen aandelen buiten bezit wor-
den gesteld en wanneer ze het voorwerp uitmaken van een gehele of een gedeeltelijke terugbetaling 

 
1452http://www.ruling.be/20110322_DVB_MeerwaardenOpAandelen.pdf 
 
1453Vr. nr. 12871 VAN BIESEN 6 mei 2009, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 548, 20-21 (over de algemene 

standpunten van de dienst voorafgaande beslissingen). 
 
1454Waarbij de aandelen van een vennootschap in ruil voor uitgifte van nieuwe aandelen worden ingebracht in een andere vennootschap, 

waardoor de verkrijgende vennootschap in het totaal meer dan 50 % van de stemmen verwerft in de vennootschap waarvan de 
aandelen worden ingebracht, of waardoor de inbrengverkrijgende vennootschap haar deelneming vergroot indien deze reeds over de 
meerderheid van de stemrechten beschikt. 
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(kapitaalvermindering). De vrijstelling is bovendien afhankelijk van de voorwaarde dat in de aangifte 
in de personenbelasting het bewijs geleverd wordt dat de vrijstellingsvoorwaarden nog vervuld zijn. 

art. 96 WIB92 

Artikel 96 WIB92 stelt dat indien artikel 95 WIB92 van toepassing is, de fiscale aanschaffingswaarde 
van de in ruil verkregen aandelen gelijk blijft aan de waarde van de omgeruilde aandelen vóór de 
fusie- of splitsingsverrichting. In concreto bepaalt artikel 96 WIB92 dat, voor zover de in artikel 95 
WIB92 bedoelde tijdelijke vrijstelling van toepassing is, artikelen 90, 9°, 94 en 95 WIB92 worden 
toegepast op de aandelen die naar aanleiding van een fusie, een (partiële) splitsing of een aanneming 
van een andere rechtsvorm in ruil zijn ontvangen, alsof de ruiling niet had plaatsgevonden. 

4. Meerwaarden op aandelen bij verkoop aan derden 

1298 

Meerwaarden op aandelen zijn volgens de oude interpretatie, behoudens in uitzonderingsgevallen, niet 
belastbaar1455

Casuïstiek 

. Merk wel op dat dit ‘principe’ volgens de letter van de wet omgekeerd geldt: meer-
waarden op aandelen zijn wél belastbaar, tenzij ze behoren tot een privaat vermogen dat op een ‘nor-
male’ manier wordt beheerd. Bovendien is er sinds 2001 een radicale wijziging van de taxatiepolitiek 
voor ‘interne meerwaarden’. 

– Het speculatief karakter van een aandelenverkoop werd afgeleid uit de wanverhouding tussen de aankoopprijs en de ver-
koopprijs, uit de zakelijke relaties die de belastingplichtige had met de vennootschap van wie de aandelen hij heeft verhan-
deld, en uit de omstandigheid dat tussen de aankoop en de wederverkoop geen enkel dividend werd geïnd1456

– Speculatie kan ook afgeleid worden uit de korte tijdspanne tussen de oprichting van de vennootschap en de verkoop van de 
aandelen, de zware investering in het handelsfonds en uit het feit dat al deze verrichtingen plaatsvonden voordat de eigen-
lijke exploitatie was aangevat

. 

1457

– Het speculatief karakter van een aandelenverkoop werd door het hof van beroep te Antwerpen afgeleid uit het feit dat de 
verkopers de aankoop van de aandelen slech

. 

ts met 20 % via eigen middelen hadden gefinancierd en het saldo via interim-
dividenden en een gedeeltelijke kapitaalvermindering. Bovendien bleek dat de aandelentransactie zelf gebeurd was met 
medewerking van een aantal familiaal gecontroleerde vennootschappen. Er werd door het hof geen belang gehecht aan de 
korte tijdspanne van 18 maanden tussen aankoop en verkoop.1458

– Indien het patrimonium van de belastingplichtige als gevolg van de aandelenverwerving nooit in gevaar wordt gebracht, is 
er ook geen sprake van enig risico en bijgevolg is een essentiële voorwaarde om te spreken van speculatie afwezig

 

1459

– Een parlementaire vraag behandelt de beleggingswinsten van ‘{xe "Day-traders"}day-traders’. Dit ontlokte opnieuw een 
aantal criteria van speculatie, zoals de wanverhouding tussen aan- en verkoopprijs, de financiering met ontleende bedragen, 
de omvang van de aangewende middelen tot de omvang van het privévermogen en het risico-element, m.a.w. de kans op 
een grote winst maar ook op een groot verlies

. 

1460

                                                           
1455Vr. nr. 221 DECOSTER 8 mei 1987, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 3036, Bull.Bel., afl. 667, 2567. 

. Merk op dat het belang dat wordt gehecht aan de verhouding tussen de 
“de omvang van de aangewende middelen tot de omvang van het privévermogen van de betrokken belastingplichtige”, een 
onderscheid dat ook in de rechtspraak wordt gehanteerd, ertoe kan leiden dat over een identieke transactie de ene belasting-
plichtige wél en de andere belastingplichtige niet belastbaar kan worden geacht. De graad van ‘normaliteit’ moet immers 
ook worden beoordeeld naar de ‘subjectieve omvang’ van het vermogen, en dus niet in het algemeen. Het Hof van Cassatie 
heeft geoordeeld dat opeenvolgende aandelentransacties van belangrijke aandelenpakketten in vennootschappen (waarin de 

 
1456Luik 19 december 1991, Bull.Bel., afl. 723, 121, Fiskoloog 1993, afl. 421, 11. 
 
1457Antwerpen 2 februari 1993, FJF, No. 93/186. 
 
1458Antwerpen 18 november 1997, Fisc.Act. 1988, afl. 2, 4, FJF, No. 98/42. 
 
1459Brussel 5 februari 1999, Fisc.Koer. 1999, 261, Fiscoloog, afl. 709, 11. 
 
1460Vr. nr. 632 VAN QUICKENBORNE 9 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 1999-2000, nr. 2-20, 929-931, Fiskoloog, afl. 769, 5. 
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belastingplichtige ook bestuurdersmandaten bekleedde), onderling voldoende verbonden waren om als een winstgevende 
bezigheid te worden gekwalificeerd en zo aanleiding gaven tot beroepsinkomsten1461

– Aandelen werden gekocht en opnieuw verkocht door een Luxemburgse SA, maar de volledige verkoopprijs werd niet 
geboekt door de SA. Alle aktes werden in België getekend en dat was de énige transactie van de Luxemburgse SA. De 
transactie werd gerealiseerd in een eerder korte tijdspanne en de achterlieden speelden daarbij een centrale rol. De recht-
bank van eerste aanleg te Namen besloot dan ook tot naamlening én tot een gesimuleerde tussenkomst van de SA, en be-
lastte de meerwaarde in hoofde van de achterlieden

. 

1462. Dit vonnis is een zeer goed voorbeeld van ‘hoe het niet moet’ in-
dien men gebruik wil maken van een Luxemburgse holdingvennootschap. Vooral het feit dat slechts een deel van de ver-
koopprijs was geboekt bij de SA is frappant. In dit vonnis werden echter twee vermoedens uitgesproken die los van elkaar 
werden opgebouwd. Vaststelling is echter dat de taxatie van de natuurlijke personen slechts kon worden toegepast indien 
beide vermoedens samen werden toegepast. Mogelijk is hier dan ook sprake van een cascade van vermoedens. Deze zaak 
werd door het hof van beroep te Luik bevestigd1463

– De rechtbank van eerste aanleg van Leuven oordeelde dat een verrichting waarbij een meerwaarde werd gerealiseerd op 
aandelen in een apothekersvennootschap niet kon worden beschouwd als een verrichting van normaal beheer. De rechter 
hechtte blijkbaar veel belang aan de gebruikte waarderingsmethode voor de aandelen. In een soortgelijke zaak oordeelde de 
rechtbank van Luik dan weer dat er van enig abnormaal beheer geen sprake was

. 

1464

– De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat de meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van aandelen niet als 
divers inkomen belastbaar is. De belastingplichtige had als bedrijfsleider aandelen gekocht van de vennootschap waarin hij 
zijn mandaat uitoefende. Na de beëindiging van zijn mandaat verkocht hij de aandelen aan een derde vennootschap die in-
middels de controle over de vennootschap had verworven en die de minderheidsaandeelhouders uitkocht. Volgens de rech-
ter was de aankoop van de aandelen bij uitstek een investering van een goed huisvader geplaatst in dezelfde omstandighe-
den. Men moet voor de invulling van dit begrip kijken naar de concrete situatie van de belastingplichtige. In casu mocht de 
belastingplichtige rekening houden met de gezonde financiële situatie van de sector en met de prestaties van de vennoot-
schap om te besluiten dat aan de investering weinig risico verbonden was

. 

1465

– De administratie leverde niet het bewijs van een speculatief opzet op het ogenblik van de verwerving van de verkochte 
aandelen. Op dat ogenblik had de belastingplichtige uitsluitend de bedoeling zijn professionele activiteit over te dragen aan 
een naamloze vennootschap. Later heeft de belastingplichtige door omstandigheden de mogelijkheid gekregen om zijn aan-
delen van zijn professionele vennootschap te verkopen. Deze aandelen behoorden tot zijn privévermogen. In casu was er 
geen aanwijzing voor speculatie. De rechtbank van eerste aanleg te Namen wees de taxatie als divers inkomen van de 
hand

. 

1466

– Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat de verkoop van aandelen binnen de perken van het normale beheer van privé-
vermogen is gebleven, ook al bleven de verkopers na de verkoop van de aandelen nog actief in de verkochte vennoot-
schap

. 

1467

– De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen komt tot een tegenovergestelde conclusie in een zaak waarbij één aandeel-
houder zijn aandelen wegens onenigheid verkoopt aan een derde vennootschap. Enkele dagen later verkopen de overige 
drie aandeelhouders eveneens hun aandelen aan deze derde waarbij zij echter toekomstige engagementen inzake manage-
ment en niet-concurrentie aangaan. De prijs die de drie aandeelhouders ontvangen is aanzienlijk hoger dan de vergoeding 
van de eerste. De rechter stelt dat de meerprijs die de drie aandeelhouders hebben ontvangen een belastbaar inkomen vormt, 
gelet op de engagementen die de drie aandeelhouders nemen

.  

1468

– Het Hof van Cassatie verbreekt een arrest van het hof van beroep te Luik dat de meerwaarden op een verkoop van aandelen 
als divers inkomen heeft belast niettegenstaande het hof van beroep te Luik had vastgesteld dat er sprake is van herhaalde 
en onderling verbonden verrichtingen en investeringen van de gronden als beroepspatrimonium

. 

1469

– Wegens blijvende onenigheid tussen twee aandeelhouders beslissen beide partijen hun participaties te verdelen in twee 
afzonderlijke groepen. In het kader van deze verdeling verkoopt de belastingplichtige een pakket aandelen (deel A en B) 
aan zijn vroegere medevennoot, waarbij een meerwaarde wordt gerealiseerd. Het hof van beroep van Antwerpen stelt dat de 

. 

                                                           
1461Cass. 7 december 2000, Fiscoloog, afl. 789, 6. 
 
1462Rb. Namen 27 maart 2002, FJF, No. 2002/158, AFT 2002, afl. 2, 333, noot D. JACQUES, Fisc.Koer. 2002, afl. 9, 323, Fiscoloog, afl. 843, 8. 
 
1463Luik 12 maart 2004, Fisc.Act. 2004, afl. 18, 4. 
 
1464Rb. Leuven 4 oktober 2002, TFR 2003, afl. 249, 902; Rb. Luik 19 december 2002, TFR 2003, afl. 249, 903, noot S. VAN BREEDAM, “ Zijn 

meerwaarden op aandelen in geval van verkoop aan een volgende generatie belastbaar” . 
 
1465Rb. Brussel 23 september 2005, Fisc.Act. 2006, afl. 11, 3. 
 
1466Rb. Namen 28 maart 2007, FJF, No. 2007/189. 
 
1467Brussel 27 september 2007, Fisc.Koer. 2007, 636. 
 
1468Rb. Antwerpen 4 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1315, 13. 
 
1469Cass. 14 december 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1100, 11. 
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meerwaarde op deel A vrijgesteld is, maar de meerwaarde op partij B wordt wel beschouwd als divers inkomen. Het hof 
stelt immers vast dat de belastingplichtige de aandelen B kort voor de splitsing, wanneer de relatie al sterk vertroebeld was, 
heeft overgeheveld naar zijn privévermogen. Daarenboven heeft de belastingplichtige de aandelen B tegen een “zeer lage 
prijs”, i.e. “meer dan 100 keer lager dan de verkoopprijs een jaar later” gekocht1470

– Een minderheidsaandeelhouder verkoopt zijn participatie in een Luxemburgse vennootschap voor 12 miljard BEF. De 
administratie stelt dat deze meerwaarde voortkomt uit abnormaal beheer van een privaat patrimonium, daar de belasting-
plichtige op eigen initiatief is gaan onderhandelen met potentiële overnemers. De rechter volgt de redenering van de admi-
nistratie niet en stelt dat het streven naar een betere prijs een “uiting van verstandig beheer” is

.  

1471

1298,05 
art. 90 9° eerste streepje WIB92 

.  

In twee vonnissen, waarover de media uitvoerig hebben bericht, hebben de rechtbanken van eerste 
aanleg te Antwerpen en Brussel de door de fiscus ontwikkelde theorie van het ‘{xe "Actief aandeel-
houderschap"}actief aandeelhouderschap’ over de hele lijn afgewezen1472. Deze theorie houdt in dat 
meerwaarden op aandelen gerealiseerd door een aandeelhouder die nauw betrokken is bij de vennoot-
schap waarvan de aandelen worden verkocht, steeds een divers inkomen vormen (art. 90 9° eerste 
streepje WIB92). De fiscus meent immers dat een bedrijfsleider-aandeelhouder door en via zijn activi-
teiten in de vennootschap steeds een beheer van zijn aandelen voert dat niet meer als ‘normaal’ kan 
worden beschouwd1473

De zaak die voorlag voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel handelde over de taxatie van een 
meerwaarde gerealiseerd door een aandeelhouder die jaren één van de bedrijfsleiders was, bij de ver-
koop van zijn aandelen aan een medeaandeelhouder. De zaak voor de rechtbank van eerste aanleg van 
Antwerpen betrof de taxatie van een meerwaarde op aandelen bij de verkoop door een actief aandeel-
houder aan een derde partij. Belangrijk hierbij op te merken, is het feit dat de fiscus berust in beide 
vonnissen, en dus geen hoger beroep heeft aangetekend. 

. 

Deze rechtspraak ligt in het verlengde van wat de minister van Financiën in zijn antwoord van 
25 september 2009 op een parlementaire vraag had bevestigd: het feit dat een aandeelhouder een ac-
tievere rol in de vennootschap speelt, volstaat op zich niet om een eventuele meerwaarde op aandelen 
te belasten als diverse inkomsten1474

5. {xe "Interne meerwaarden"}Interne meerwaarden 

. 

1298,10 
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1470Antwerpen 23 november 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1235, 6. 
 
1471Rb. Leuven 4 mei 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1303, 12. 
 
1472Rb. Brussel 16 februari 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 11, 193-198; Rb. Antwerpen 23 februari 2011, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 
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1473K. SPAGNOLI, “ De theorie van het “ actief aandeelhouderschap”  gewogen en te licht bevonden” , Fisc.Act. 2011, afl. 23, 6-10.  
 
1474Vr. nr. 609 BROTCORNE 4 augustus 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 78, 40; Mond.Vr. nr. 14447 en 14707 VAN DE VELDE 

7 oktober 2009, Kamercommissie Financiën en Begroting, Criv 52 COM 652, 17, Fisc.Act. 2009, afl. 36, 11. 
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– VANDEVELDE, K., “Interne meerwaarden: de problematiek doorheen de jaren – een stand van zaken”, 
AFT 2012, afl. 5, 12-48. 

a. Historiek 

1298,13 
Het begrip ‘normale verrichting van beheer van privévermogen’ heeft het laatste decennium een bij-
zondere invulling gekregen doordat de administratie zich gericht heeft op ‘interne meerwaarden’. 
Hiermee worden de meerwaarden bedoeld die worden gerealiseerd naar aanleiding van de overdracht 
(verkoop of inbreng) van de aandelen aan een vennootschap (holding) waarvan de aandelen direct of 
indirect in handen zijn van de overdrager-natuurlijke persoon. 

In het verleden trachtte de administratie om de interne privémeerwaarden op grond van artikel 90, 1° 
WIB92 als diverse inkomsten te belasten door aan te tonen dat de transactie met speculatieve bedoe-
lingen werd gesteld. Volgens de traditionele definitie van ‘speculatie’ moest de fiscus dan aantonen 
dat de transactie talrijke risico’s inhoudt, en dat de overdrager in het licht van een eventuele prijsstij-
ging of prijsdaling kans maakt op veel winst, maar ook op een groot verlies1475

Eind 2003 beweerde de administratie dat de centralisatie van de aandelen binnen een holdingvennoot-
schap zonder meer geen normale verrichting van beheer van een privaat vermogen is. Bijzonder daar-
bij is dat de administratie zich niet beriep op het ‘speculatieve’ karakter, maar eenvoudigweg stelde 
dat een dergelijke verrichting ‘geen normaal beheer’ is. De vraag of de verkoop aan of de inbreng in 
een eigen holdingvennootschap een speculatieve daad is, was blijkbaar van geen belang meer om de 
interne privémeerwaarden als diverse inkomsten te belasten. Evenmin maakte de administratie een 
onderscheid tussen meerwaarden gerealiseerd door inbreng of door verkoop. 

. Dit impliceerde een 
zware bewijslast. 

Hierdoor werd het moeilijk te leveren bewijs van speculatie vermeden, elke verrichting was voortaan 
voldoende. Het tweede bewijs, het aantonen dat het geen normale verrichting van beheer is van een 
privaat vermogen, werd geleverd door een eenvoudige vaststelling van het aan zichzelf verkopen, los 
van alle rationele onderbouw en motivering van een dergelijke structuur. Dit getuigt van weinig res-
pect van de fiscale administratie voor de belastingplichtige en de beginselen van behoorlijk bestuur en 
rechtszekerheid. 

Deze visie heeft in de rechtsleer terecht een storm van protest uitgelokt. Het is immers de heersende 
mening dat meerwaarden die een natuurlijke persoon buiten het uitoefenen van een beroepswerk-
zaamheid verwezenlijkt, tot het normale beheer van een privévermogen behoren wanneer die verrich-
ting niet met speculatieve doeleinden gebeuren en niet door herhaling de aard van een winstgevende 
bezigheid verkrijgen1476

Het was dan ook uitermate merkwaardig én verontrustend dat door een gewijzigde én eigenzinnige 
interpretatie van een open begrip zoals ‘normaal beheer’ de administratie tot belastingheffing overging 
van verrichtingen die eerder bij identieke wettelijke bepalingen niet belastbaar werden geacht. De 
rechtszekerheid was hier volledig zoek. De stelling van voormalig staatssecretaris voor de strijd tegen 
de fiscale fraude Jamar dat “dit een relatief nieuwe vorm van grootschalige fiscale fraude is”

. 

1477

                                                           
1475L. HERVE, “ Over de belasting van bepaalde meerwaarden op particuliere deelnemingen in een exploitatiemaatschappij die worden overge-

dragen aan een holdingmaatschappij” , Pacioli 2000, afl. 80, 1-4. 

, was 

 
1476Vr. nr. 632 VAN QUICKENBORNE 9 mei 2000, Vr. & Antw. Senaat 1999-2000, nr. 2-20, 929-931, Bull.Bel., afl. 811, 191; Vr. 386 LETERME 

7 juni 2000, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 48, 5687-5690, Bull.Bel., afl. 818, 1731; X, “ Inbreng aandelen in eigen holding: geen 
“ normaal beheer” ?” , Fiscoloog 2004, afl. 934, 5. 

 
1477De Morgen 20 juli 2005. 
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ronduit verontrustend. Het gemak waarmee de administratie/regering van een traditioneel vrijgestelde 
verrichting een belastbare verrichting mét strafrechtelijke vervolgbaarheid (fraude) maakte, zonder 
enige wetswijziging, tartte immers het legaliteitsbeginsel, dat sedert de Magna Charta van 1215 deel 
uitmaakt van de fundamenten van ons rechtssysteem. De vraag rees dan ook of België op fiscaal vlak 
nog een rechtsstaat kon genoemd worden, waar het principe ‘geen belasting dan door een wet’ geldt. 

Op 20 april 2004 antwoordde de toenmalige minister van Financiën op een parlementaire vraag dat bij 
de beoordeling van ‘normaal beheer’ de niet-fiscale overwegingen of de overwegingen van familiale 
aard vreemd zijn aan het normale beheer van het privépatrimonium{xe "Integraal verslag"}1478. Een 
hoogst bizarre uitspraak. Op 19 oktober 2004 antwoordde de toenmalige staatssecretaris Jamar dat het 
oprichten van een eigen holding een normale verrichting kan zijn en dat ieder geval afzonderlijk moet 
worden beschouwd1479

Het verrassende standpunt van de fiscale administratie en de minister van Financiën heeft geleid tot 
grote rechtsonzekerheid in hoofde van de belastingplichtige. Hieraan werd ten dele tegemoet gekomen 
door het standpunt van de toenmalige minister van Financiën in zijn antwoord van 27 september 2005 
op een parlementaire vraag en door het standpunt van de dienst voorafgaande beslissingen. De minis-
ter liet een opening voor wat betreft de inbreng in een eigen holding van één of meer meerderheidsparti-
cipaties. Zo stelde de minister van Financieen dat “meerwaarden die een natuurlijk persoon verwezen-
lijkt bij de inbreng in zijn eigen holding van aandelen, die een meerderheids- of een controlebelang in 
een vennootschap uitmaken, niet als diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 1° WIB92 moeten 
worden aangemerkt, indien de volgende voorwaarden zijn vervuld: 

. 

1. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng wordt geen kapitaalvermindering 
door de holdingvennootschap doorgevoerd; 

2. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng wordt geen kapitaalvermindering 
door de werkmaatschappij doorgevoerd, tenzij die middelen door de holdingvennootschap worden 
gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van andere groepsvennootschap-
pen of verbonden ondernemingen zonder dat deze geldmiddelen mogen doorstromen naar de aan-
deelhouders-natuurlijke personen; 

3. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng wijzigen de dividenduitkeringen 
door de werkmaatschappij niet tegenover vroeger (dit wil zeggen vóór de inbreng aan de holding-
vennootschap). Er mogen toch hogere dividenden worden uitgekeerd als wordt aangetoond dat de 
dividenduitkeringen worden gebruikt voor bijvoorbeeld nieuwe investeringen of financiering van 
andere groepsvennootschappen of verbonden ondernemingen. De hogere dividenduitkeringen mo-
gen echter niet doorvloeien naar de aandeelhouders-natuurlijke personen. De hogere dividenden 
mogen ook worden gebruikt voor de betaling van aandeelhouders die wensen uit te treden voor 
zover de dividenduitkeringen worden gebruikt voor de terugbetaling van een lening of de aflossing 
van een rekening-courant die werd aangegaan voor de uitkoop van sommige aandeelhouders. De 
terugbetaling van de lening of de aflossing van de rekening-courant moet echter wel over een vol-
doende lange periode worden gespreid; 

4. gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf de inbreng de door de werkmaatschappij 
betaalde managementfees, bedrijfsleidersbezoldigingen, enzovoort, overeenstemmen met de vroe-
gere bedrijfsleiderbezoldigingen. De geldstroom vanuit de werkmaatschappij naar de holdingven-
nootschap mag hoger zijn dan de vroegere bedrijfsleidersbezoldigingen indien blijkt dat hier 
daadwerkelijk prestaties tegenover staan (bv. boekhouding, personeel, enz.) die vroeger op het ni-

                                                           
1478Integraal verslag nr. 51, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM. 229 van 20 april 2004, 19, Fiscoloog, afl. 934, 5. 
 
1479Mond.Vr. nr. 3631 PINXTEN 19 oktober 2004, Criv 51 COM 358, 5; C. VAN BIERVLIET, “ Interne meerwaarden: minister bevestigt streng 

administratief standpunt” , Fisc.Act. 2004, afl. 18, 4-6. 
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veau van de werkmaatschappij werden verricht en nu door de holding worden uitgevoerd (eventu-
eel met overdracht van het betrokken personeel) én marktconform worden doorgerekend”1480

De minister van Financiën stelde dat het voorgaande onmiddellijk van toepassing is en eveneens voor 
het verleden kan worden ingeroepen, in om het even welke fase van de procedure. In een andere parle-
mentaire vraag verduidelijkte de minister van Financiën dat, voor wat het verleden betreft, de criteria 
met enige soepelheid worden gehanteerd. Een dividenduitkering door de werkmaatschappij leidt, 
aldus de minister, niet automatisch tot belastbaarheid van de meerwaarden op voorwaarde dat de divi-
denden in de holding beschikbaar blijven voor toekomstige investeringen of de financiering van 
groepsvennootschappen en niet ten goede komen aan de aandeelhouders-natuurlijke personen

. 

1481

b. Standpunt dienst voorafgaande beslissingen 

. 

1298,15 

Dit standpunt van de minister van Financiën werd door de dienst voorafgaande beslissingen overge-
nomen in zijn standpunt van 9 mei 2006. Op 22 maart 2011 werd dit standpunt vervangen door een 
nieuw ‘advies’ (zie randnr. 1296,50). 
Dit advies herneemt vooreerst voormelde vier ‘engagementen’ in het kader van een ‘gewone inbreng’ 
van aandelen in een eigen holding, maar in tegenstelling tot het eerdere standpunt, waar deze engage-
menten verplicht dienden te worden aangegaan, bepaalt het ontwerp van advies uitdrukkelijk dat het 
aangaan van deze engagementen facultatief is, het betreffen immers ‘mogelijke engagementen’. Gelet 
op het feit dat deze engagementen, die bij een ‘gewone’ inbreng kunnen worden aangegaan, ontstaan 
zijn uit een bepaalde modus vivendi, doch niet zijn opgenomen in de wet, is het dan ook terecht dat het 
advies het facultatief karakter ervan bevestigt. Niettemin blijkt uit de voorafgaande beslissingen dat 
voormelde engagementen spontaan worden nageleefd. In dit kader kan ook worden verwezen naar een 
beslissing van 4 mei 20101482

De voorafgaande beslissingen inzake inbreng in een eigen holding en de kwalificatie ervan als een verrichting van normaal 
beheer van privévermogen in de zin van artikel 90, 1° en 90, 9°, eerste streepje WIB92 kunnen geraadpleegd worden op 
www.fisconetplus.be of www.monKEY.be. 

, waarbij bijkomende engagementen worden aangegaan indien het door-
voeren van een kapitaalvermindering/hogere dividenduitkeringen wordt voorgesteld op uitdrukkelijke 
vraag van de overige aandeelhouders (zijnde derden ten opzichte van de voorafgaande aanvragers).  

Ter illustratie enkele positieve beslissingen: 
– Voorafg.Besliss. nr. 900.326, 29 september 2009, waarbij de inbreng in een persoonlijke holding werd ingegeven door o.a. 

het verkoopbaar maken van de groep voor de volgende generatie familieleden en het waarborgen van de continuïteit van de 
exploitatievennootschap. 

– Voorafg.Besliss. nr. 900.484, 2 maart 2010 en nr. 2010.131, 27 april 2010, aangaande de inbreng van aandelen van buiten-
landse (management/holding/exploitatie) vennootschap in een eigen Belgische holdingvennootschap. 

– Voorafg.Besliss. nr. 900.227, 7 juli 2009 en nr. 2010.144, 27 april 2010, aangaande de combinatie inbreng/verkoop van 
aandelen van een exploitatievennootschap in/aan een eigen (nog op te richten) holdingvennootschap. 

– Voorafg.Besliss. nr. 900.120, 28 juli 2009, waarbij twee echtgenoten, beide voor 50 % aandeelhouder van de operationele 
vennootschap (A) en de holdingvennootschap (B) zijn. Naar aanleiding van hun echtscheiding wenst de man alle aandelen 
van zijn vrouw over te nemen. In het geheel van de transacties die in dit kader plaatsvinden, is er eveneens een dividenduit-
kering nodig onmiddellijk na de inbreng van de aandelen A in de holding B. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden, 
vormt het voor de DVB geen belemmering dat een van de engagementen niet strikt zal kunnen worden nageleefd1483

                                                           
1480Vr. nr. 657 VAN CAMPENHOUT 23 februari 2005, Vr. & Antw. Kamer 2004-2005, nr. 095, 16865-16867. 

. 

 
1481Mond.Vr. nr. 10933 GUSTIN 28 maart 2008, Criv 51, COM 906, 5. 
 
1482Voorafg.Besliss. nr. 010.074, 4 mei 2010. 
 
1483Voorafg.Besliss. nr. 900.120, 28 juli 2009. 
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– Voorafg.Besliss. nr. 800.361, 8 december 2009, aangaande de inbrengverrichting en hiermee gepaard gaande de herstructu-
rering van de familiale groep zelf. Het betreft de herstructurering van een familiale groep met quasi overal minderheidsaan-
deelhouders. Hierbij heeft de DVB zich uitgesproken (1) over de combinatie van inbreng en verkoop door de familiale aan-
deelhouders in het licht van de artikelen 90, 1° en 90, 9° WIB92, (2) over de verhoging van de NIA-basis die ontstond door 
de verkoop van participaties door tussenholdings in het licht van artikel 207, lid 2 WIB92, en (3) over de toepassing van ar-
tikel 344, § 1 WIB92 waarvoor uitdrukkelijk naar het arrest van het Hof van Cassatie van 22 november 2007 verwezen 
wordt1484

– Voorafg.Besliss. nr. 2010.534, 22 maart 2011, waarbij aandelen van twee exploitatievennootschappen worden ingebracht in 
een bestaande holdingvennootschap. Interessant in deze is de uitgebreide motivering die door de aanvragers werd opge-
steld. De motieven voor de inbreng situeren zich op financieel (transfer liquiditeiten, onderhandelingspositie bij ban-
ken, …), bedrijfseconomisch (continuïteit, afscherming risico’s, …) en familiaal vlak (controle, overdracht, …). 

. 

– Voorafg.Besliss. nr. 2011.008, 16 november 2011, waarbij twee echtgenoten het merendeel van hun aandelen in de familia-
le vennootschap A verkopen aan vennootschap B, waarvan hun kinderen aandeelhouder zijn. Een deel van de prijs wordt 
hierbij omgezet in een lijfrente en een deel wordt ingeschreven op rekening-courant en zal gespreid worden terugbetaald. 

Daarnaast formuleert het advies twee nieuwe ‘engagementen’ die ‘bijkomend’ in de aanvraag ‘kun-
nen’ worden opgenomen wanneer meerdere aandeelhouders de aandelen van hun werkvennoot-
schap(pen) wensen in te brengen in hun persoonlijke holdingvennootschap1485

Recent werd het advies van de dienst aangepast met betrekking tot de beoordeling van ‘{xe "Overtol-
lige liquiditeiten"}overtollige liquiditeiten’. Bij een aanvraag van voorafgaande beslissing kan de 
bevoegde dienst verzoeken om deze liquiditeiten, voorafgaand aan de transactie, als een belastbaar 
dividend uit te keren

. 

1486

De dienst voorafgaande beslissingen heeft als bijlage bij haar advies een overzicht van negen criteria 
uit de rechtspraak opgenomen die hij in overweging zal nemen bij zijn beoordeling

. 

1487

– het al dan niet aanwezig zijn van economische motieven; 

. Hierbij steunt 
de dienst zijn beslissing niet op de criteria afzonderlijk, maar op een combinatie ervan. Het betreft de 
volgende criteria: 

– het complexe karakter van de verrichting of het spitsvondig feitencomplex; 
– bij de verrichting(en) zijn pas opgerichte vennootschappen betrokken (hetzij de exploitatieven-

nootschap hetzij de holding); 
– de meerwaarde; 
– de wijze van financiering en de eventuele borgstelling; 
– de financiële draagkracht van de kopende vennootschap; 
– de uitkering van dividenden tussen de verwerving van de aandelen van de bij de verrichting be-

trokken vennootschappen en de voorgelegde verrichting; 
– de verrichting(en) dienen in hun geheel te worden bekeken, al dan niet gebruik makend van ven-

nootschappen die worden gecontroleerd door de aanvrager en al dan niet gebruik makend van spe-
cialisten. Het betreft hier meer bepaald de (analyse van de) wijze van beheer van privaatvermogen; 

– de waardering van de aandelen. 

De toepassing van deze criteria blijkt ook uit het overzicht van WILLEMS over de verrichtingen die 
de dienst voorafgaande beslissingen niet aanvaardt, opgesteld op basis van het jaarverslag 2009 van de 
dienst1488

                                                           
1484Cass. 22 november 2007, Fisc.Act. 2007, afl. 44, 9. 

. 

 
1485Zie o.a. Voorafg.Besliss. nr. 900.203, 28 juli 2009, nr. 900.254, 13 oktober 2009 en nr. 2010.003, 16 maart 2010. 
 
1486K. JANSSENS, “ Overtollige liquiditeiten? Eerst uitkeren, zegt Rulingdienst, pas dan inbreng” , Fisc.Act. 2013, afl. 16, 4-6. 
 
1487R. WILLEMS, “ Interne meerwaarden: verrichtingen die de Rulingdienst niet aanvaardt” , Fisc.Act. 2011, afl. 3, 1-4, waarin de toepassing van 

de criteria reeds blijkt uit het overzicht van verrichtingen die de dienst voorafgaande beslissingen niet aanvaardt, opgesteld op basis 
van het jaarverslag 2009 van de dienst. 

 
1488R. WILLEMS, “ Interne meerwaarden: verrichtingen die de Rulingdienst niet aanvaardt” , Fisc.Act. 2011, afl. 3, 1-4. 
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In tegenstelling tot het advies van 9 mei 2006, maakt de dienst voorafgaande beslissingen in het hui-
dige advies geen onderscheid meer tussen de inbreng dan wel de verkoop van aandelen1489

De dienst voorafgaande beslissingen beperkt de geldigheid van haar beslissingen tot één jaar vanaf de 
datum van de voorafgaande beslissing. 

. De boven-
vermelde criteria zullen worden beoordeeld bij beide transacties. 

c. Standpunt van de hoven en rechtbanken 

1298,17 

Voor de invulling van het begrip ‘normale verrichting van beheer van privévermogen’ wordt in de 
rechtspaak vaak teruggegrepen naar het beheer zoals dat van een ‘goede huisvader’. 

Of er al dan niet sprake is van een verrichting van normaal beheer bij intern gerealiseerde meerwaar-
den, hangt in de rechtspraak vaak af van de concrete feitenconstellatie die door de rechter moet wor-
den beoordeeld. Uit de diverse vonnissen en arresten blijkt alvast dat de rechtspraak verdeeld is. 
Voor een overzicht van de evoluties in de rechtspraak1490 kan verwezen worden naar KELL1491 en VANDEVELDE1492

Casuïstiek 

. In beide 
artikels komt de rechtspraak uitgebreid aan bod en worden de wettelijke begrippen ‘speculatie’ en ‘normaal beheer’ onderzocht.  

– De rechtbank van eerste aanleg van Luik stelt dat een meerwaarde op aandelen buiten het normale beheer van het privépa-
trimonium valt, rekening houdende met “de belangen van de verkoper in zowel de vennootschap van wie aandelen werden 
verkocht als in de vennootschap die de aandelen heeft gekocht”. De rechtbank hechtte in deze ook belang aan de klaarblij-
kelijk (te) hoge prijs die werd betaald, temeer daar de fiscus een (afgewezen) aanslag op basis van artikel 26 WIB92 had 
opgelegd1493

– De rechtbank van eerste aanleg van Luik oordeelde dat de verkoop van aandelen met een meerwaarde van 5 200 % op 
enkele jaren tijd niet speculatief was omdat het speculatieve inzicht bij de verwerving van de aandelen ontbrak

. 

1494

– De rechtbank van eerste aanleg te Gent oordeelt dat een interne meerwaarde op aandelen van het 98-voudige op 5 jaar tijd 
wel aanleiding geeft tot een ‘wanverhouding’ en daarom belastbaar is wegens buiten het kader van een normaal beheer

. Dit von-
nis is ook een illustratie dat het ‘bedrag’ of het ‘percentage’ van de meerwaarde niets te maken heeft met de belastbaarheid 
ervan. 

1495

– Het hof van beroep te Antwerpen besloot dat aandelen die worden verkocht aan een gecontroleerde holding binnen een 
periode van 2,5 à 3 jaar na de aankoop tegen een meerwaarde van 300 % een speculatieve verrichting is

. 

1496

– De rechtbank van eerste aanleg van Luik besliste dat de verkoop van alle aandelen van vennootschap A aan de volledig 
gecontroleerde vennootschap B een reorganisatie is en géén daad van normaal beheer

. 

1497. Een jaar eerder had diezelfde 
rechtbank evenwel beslist dat de verkoop van een deelneming aan een Belgische holding om artikel 90, 9° WIB92 te pare-
ren een vorm van fiscale besparing is die het beheer nog niet abnormaal of speculatief maakt1498

                                                           
1489Wat betreft de verkoop van aandelen kan o.a. worden verwezen naar de positieve Voorafg.Besliss. nr. 900.320, 12 oktober 2009 (over de 

verkoop van aandelen door (één van) de ouders aan de holding van de kinderen) en Voorafg.Besliss. nr. 2010.385, 14 december 
2010 (waarbij de aandelen aan een niet-verbonden derde werden verkocht). 

. Deze overweging was ui-

 
1490E. SANSEN, “ Interne meerwaarden op aandelen: overzicht van recente rechtspraak” , Fisc.Act. 2004, afl. 13, 3. Zie ook M. BEIRS, “ Spécu-

ler est-il anormal?” , in Mélanges John Kirkpatrick, Brussel, Bruylant, 2004, 915. 
 
1491L. KELL, “ De belastbaarheid van meerwaarden op aandelen in de personenbelasting” , TFR 2005, afl. 285, 627. 
 
1492K. VANDEVELDE, “ Interne meerwaarden: de problematiek doorheen de jaren – een stand van zaken” , AFT 2012, afl. 5, 12-47.  
 
1493Rb. Luik 1 april 2003, Fiscoloog, afl. 898, 10. 
 
1494Rb. Bergen 19 november 2003, Fiscoloog 2005, afl. 987, 10, FJF, No. 2005/10. 
 
1495Rb. Gent 5 november 2003, FJF, No. 2004/221, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G1 03/3. 
 
1496Antwerpen 30 november 2004, FJF, No. 2005/158, Fiscoloog, afl. 967, 10. 
 
1497Rb. Luik 14 april 2005, Fiscoloog 2005, afl. 986, 9. 
 
1498Rb. Luik 15 januari 2004, FJF, No. 2004/187, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L1 04/1, Fisc.Koer. 2004, 402. 
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teraard ingegeven om te vermijden dat de fiscus via artikel 90, 1° WIB92 een andere taxatie zou opleggen (daar het vonnis 
eigenlijk artikel 90, 9° WIB92 betreft – zie randnr. 1319,20). 

– Over het al dan niet frauduleuze karakter van het niet aangeven van dergelijke meerwaarden besliste de rechtbank van 
eerste aanleg te Namen dat het bestaan van fiscale fraude, die de belastingverhoging van 50 % rechtvaardigt, niet kan wor-
den afgeleid uit de complexiteit van de gestelde handelingen of uit het bedrag van de belastingen die ontweken zouden 
zijn1499. Dit vonnis werd hervormd door het hof van beroep te Luik dat de intentie van belastingontwijking voldoende be-
wezen achtte gelet op het feit dat de belastingplichtige de handelwijze zorgvuldig op voorhand had bestudeerd en diverse 
adviezen had ingewonnen bij diverse specialisten1500. Merk op dat het hof expliciet stelde dat “een goede huisvader zich in 
zijn beheer van zijn privaat patrimonium mag laten bijstaan door een professionele raadgever-accountant”1501

– Het hof van beroep belastte de meerwaarden als diverse inkomsten. Dit arrest werd door het Hof van Cassatie verbroken. 
Omdat er sprake was van organisatie van veelvuldige en onder elkaar verbonden verrichtingen alsook van investeringen 
van goederen als beroepsvermogen, mocht het hof van beroep niet wettelijk beslissen dat de meerwaarden op aandelen 
konden worden belast als divers inkomen in de zin van artikel 90, 1° WIB92

. 

1502

– De rechtbank van eerste aanleg te Leuven besliste dat twee opeenvolgende verkopen van aandelen aan een eigen holding 
buiten het normaal beheer van een privévermogen vallen

. 

1503

– De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt oordeelde dat de verkoop van een minderheidsparticipatie aan een holding waar-
van de verkoper ook medeaandeelhouder en bestuurder was, niet buiten het normale beheer van het privévermogen valt

. 

1504

– De oprichting van een holding en de overdracht van de aandelen van een familiale vennootschap aan de holding om zo te 
genieten van een gunstiger fiscaal statuut voor zover de wet wordt geëerbiedigd en er geen simulatie is, blijven binnen de 
grenzen van het normale beheer door een goede huisvader van zijn privévermogen dat bestaat uit aandelen van een familia-
le vennootschap

. 

1505

– Het verminderen van de fiscale lasten zonder schending van de wet en zonder simulatie wordt door de rechter in Brussel als 
een normaal gedrag van een goede huisvader beschouwd

. 

1506

– Het abnormale karakter van de verkoop van aandelen aan een eigen vennootschap achtte het hof van beroep te Gent niet 
bewezen en het wees de taxatie van de meerwaarde als divers inkomen van de hand. Het hof had oog voor de valabele eco-
nomische, patrimoniale en familiale redenen die de verkopende aandeelhouders laten gelden om hun transactie t.a.v. een 
volledig gecontroleerde holding te staven, zoals het gelijk trekken van de zeggenschap van de aandeelhouders. Het feit dat 
dezelfde aandeelhouders hun aandelen hebben verkocht aan een vennootschap waarin zij eveneens aandeelhouders zijn en 
dat er een lening werd aangegaan voor de betaling van de prijs, doet geen afbreuk aan het feit dat de verrichting kadert 
binnen het normale beheer van privévermogen gelet op bovenvermelde redenen. Het hof nam ook het feit in overweging 
dat de prijs van de aandelen correct was

. Om de betwiste verrichting te beoordelen moet men zich niet 
plaatsen op het standpunt van de normale man in de straat, maar zich de vraag stellen of een ondernemer die zich in dezelf-
de omstandigheden bevindt, gelijkaardige verrichtingen zou stellen. De norm is dus die van de voorzichtige en vooruitzien-
de goede huisvader die zich in gelijke omstandigheden bevindt. In casu betrof het een verkoop van aandelen van een zelf 
opgerichte handelsvennootschap aan een Luxemburgse Sopprafi, die kort na de overname werd omgevormd in een Luxem-
burgse holding 29. 

1507

– Het hof van beroep van Gent oordeelde dat de verkoop van aandelen van de familiezaak aan een holdingvennootschap die 
door de verkoper wordt gecontroleerd, binnen het normaal beheer van privévermogen valt. De meerwaarde komt voort uit 
de groei van het bedrijf en er werd geen abnormaal hoge prijs betaald. De prijs is zelfs iets lager dan de waarde toegekend 
door de revisor aan de aandelen naar aanleiding van de quasi-inbreng. Het Hof wijst erop dat een privévermogen niet ab-
normaal beheerd wordt omdat het omvangrijk is. Ook financiering van de aanschaf van aandelen kan niet als abnormaal 
worden beschouwd. Dat bepaalde aspecten van de operatie fiscaalvriendelijk werden gehouden, toont niet aan dat het nor-
maal beheer van privévermogen te buiten is gegaan, maar wijst eerder op goed beheer. Het hof merkt op dat het niet gebon-
den is door het standpunt van de dienst voorafgaande beslissingen dat de meerwaarden belastbaar stelt die worden gereali-

. 

                                                           
1499Rb. Namen 27 februari 2004, FJF, No. 2004/280. 
 
1500Luik 21 september 2005, FJF, No. 2007/108. 
 
1501Brussel 3 maart 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1256, 11. 
 
1502Cass. 14 december 2007, FJF, No. 2008/104. 
 
1503Rb. Leuven 25 juni 2004, Fisc.Koer. 2004, 754. 
 
1504Rb. Hasselt 5 oktober 2005, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. H1 05/1718. 
 
1505Rb. Brussel 22 november 2006, FJF, No. 2007/253; J. VAN DYCK, “ Wat doet een goede huisvader?” , Fiscoloog 2007, afl. 1094, 1. 
 
1506Rb. Brussel 10 mei 2006, TFR 2007, afl. 314, 70, noot L. KELL, Fisc.Koer. 2006, 572. 
 
1507Gent 12 februari 2008, FJF, No. 2009/1, 45; Rb. Gent 8 december 2004, Fiscoloog 2005, afl. 971, 10, Fisc.Koer. 2005, 459. 
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seerd n.a.v. de verkoop van aandelen aan een zelfopgerichte holdingvennootschap (waarvan de verkoper meerderheidsaan-
deelhouder is of waarover hij de controle heeft)1508

– Het hof van beroep van Gent kwam tot het besluit dat de verkoop van aandelen, die reeds lang in het bezit waren van de 
geïntimeerde, aan een eigen holding niets anders is dan een normale wijze om het privévermogen van de geïntimeerde te 
beheren. Dat dit de betrokkenen een aanzienlijke meerwaarde opleverde, is in de gegeven omstandigheden niet relevant. 
Het feit dat de partijen alle posities bezetten om de contractuele prijs te kunnen bepalen (namelijk als verkopers enerzijds 
en zaakvoerders van de koper anderzijds) doet evenmin afbreuk aan het normale karakter van de transactie, vermits de prijs 
van de aandelen in verhouding stond tot de intrinsieke waarde van de vennootschap op het moment van de verkoop. Dit 
verschijnsel is bovendien onvermijdelijk bij het opzetten van een holding om de werkvennootschap te vrijwaren voor de ri-
sico’s die verbonden zijn aan het feit dat de aandeelhouders natuurlijke personen zijn. Evenmin is het abnormaal te noemen 
dat er gebruik gemaakt werd van leningen door de kopende vennootschap om de betreffende aandelen te kunnen betalen. Er 
werd immers niet aangetoond dat een belangrijk risico verbonden was aan de door de kopende vennootschap aangegane le-
ning

. 

1509

– Het hof van beroep van Bergen oordeelde dat de keuze om een holdingmaatschappij op te richten teneinde er aandelen in 
onder te brengen, de geoorloofde keuze van de minst belaste weg kan zijn, maar dat de vervanging van aandelen in een 
bloeiende vennootschap door een participatie in een holding die op middellange termijn niet in staat is om de financiële last 
te dragen die haar opzettelijk wordt opgelegd, geen handeling is die binnen het normale beheer van een privévermogen 
valt

. 

1510

– Het hof van beroep te Bergen stelt expliciet dat de loutere oprichting van een eigen holding, enkele maanden later gevolgd 
door de verkoop van aandelen aan deze holding, in casu geen indicatie vormt van een ‘complexe’ (belastbare) handeling. 
Voor een belastingplichtige die bestuurder van vennootschappen is en over een belangrijk patrimonium beschikt, zijn de 
oprichting van een eigen holdingvennootschap en de overdracht van aandelen van een exploitatievennootschap teneinde dit 
patrimonium te reorganiseren op erfrechtelijk gebied of met het oog op het verminderen van de fiscale last, volgens het hof 
juist ‘normale’ verrichtingen in het kader van het beheer van zijn privépatrimonium. Dit arrest is belangrijk omdat het dui-
delijk stelt dat de verkoop van aandelen aan een eigen holding géén ‘abnormale’ verrichting is. Op één punt hervormt het 
hof wel het vonnis van de rechtbank, met name voor wat betreft de toepassing van het oude artikel 344, § 1 WIB92. Het hof 
heeft geoordeeld dat, in de mate er sprake is van een handeling verricht in het kader van het beheer van het privépatrimoni-
um, er geen ruimte is tot toepassing van het oude artikel 344, § 1 WIB92

. 

1511

– Het hof van beroep van Brussel oordeelde dat de administratie voldoende heeft aangetoond dat de transactie in kwestie haar 
oorsprong vindt in een weloverwogen en vooraf bepaalde constructie, zodat belastingplichtige een speculatief inzicht had 
en dit gelet o.m. op de volgende feiten: korte tijdspanne, uitzonderlijk grote meerwaarde, verkoop aan vennootschap 
waarvan belastingplichtige aandeelhouder was, aanzienlijk verschil tussen verkoopprijs en intrinsieke waarde 
aandelen,...

. 

1512

– Rekening houdend met de concrete feitelijkheden, met name dat de appellanten reeds jaren het rustig bezit van de aandelen 
en dat zij zonder gebruik te maken van montages, constructies of wat dan ook, deze aandelen aan een correcte prijs hebben 
verkocht aan een vennootschap, die ook reeds jaren bestond, teneinde tegemoet te komen aan de noden van de groep, oor-
deelt het hof van beroep van Antwerpen dan ook dat de administratie niet ten genoegen van recht aantoont dat een goed 
huisvader de thans betwiste verrichting niet zou gedaan hebben

. 

1513

– Het hof van beroep van Antwerpen stelt vast dat de meerwaarden in het voorliggend geval werden bekomen in omstandig-
heden die overkomen als speculatief en in een constructie die veel te ver gezocht is om nog te gewagen van enig normaal 
beheer van een privévermogen

. Bij de beoordeling hiervan is het doorslaggevend of de 
vastgestelde handelingen al dan niet deel uitmaken van een spitsvondig feitencomplex en/of handelingen voorliggen die een 
‘goede huisvader’ gewoonlijk zou stellen om zijn vermogen te doen aangroeien of te behouden. 

1514

– Ook het hof van beroep te Gent stelt dat een geheel van complexe aangelegenheden, die een diepgaande expertise en uitge-
breide onderhandeling vereisen, geen normaal beheer van het privévermogen betreffen

. 

1515

                                                           
1508Gent 8 april 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 08/0518. 

. 

 
1509Gent 20 mei 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 08/2118. 
 
1510Bergen 10 september 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. BE 08/2117; CB, “ Rechtspraak bevestigt zwanenzang belasting interne 

meerwaarden” , Fiscoloog 2008, afl. 1131, 7-10. 
 
1511Bergen (18e k.) 18 juni 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1123, 16, JDF 2008, afl. 5-6, 175, noot C. DOCCLO, JDF 2008, afl. 5-6, 175, noot M.B.; 

Rb. Bergen 14 oktober 2003, Fiscoloog, afl. 910, 1. 
 
1512Brussel 26 juni 2008, FJF, No. 2009/8. In dezelfde zin: Rb. Brussel 17 januari 2012, Fisc.Act. 2012, 1. 
 
1513Antwerpen 23 september 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 08/2116. 
 
1514Antwerpen 25 november 2008, FJF, No. 2009/196. 
 
1515Gent 30 november 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1255, 9. 
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– In twee nagenoeg identieke zaken, waar meerwaarden werden gerealiseerd op aandelen van apothekersvennootschappen 
door verkoop aan een eigen holding, kwam het hof van beroep van Brussel1516 tot het besluit dat de belastingplichtigen spe-
culatief hebben gehandeld in de zin van artikel 90, 1° WIB92. Opmerkelijk is dat in eerste aanleg door de rechtbank van 
Leuven in de twee zaken een totaal tegengesteld vonnis werd geveld. Het vonnis van 12 september 2003 (door de zelfde 
rechter als de vonnissen van 11 januari 2002 en 4 oktober 2002 – zie hoger) oordeelt dat het geheel van verrichtingen niet 
kan worden beschouwd als het normale beheer van een privaat vermogen. Het vonnis van 19 september 2003 (door een an-
dere rechter) oordeelt dat uit de elementen die de administratie aanvoert geenszins blijkt dat de belastingplichtige handelin-
gen zou hebben gesteld “die ook een goede huisvader niet zou stellen”, en dat de verrichting noch ongewoon noch complex 
is1517

– De rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelde dat de speculatieve intentie in principe afwezig is bij de overdracht 
van aandelen aan een familiale holdingvennootschap indien de interne overdrachten gemotiveerd zijn door de zorg om bin-
nen elke wettig kader de last van de roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden te vermijden en het familievermogen 
te organiseren teneinde de verspreiding ervan tegen te gaan. Er kan niet worden geëist dat een goede huisvader zijn privé-
vermogen op een eenvoudige wijze beheert indien een meer ingewikkeld beheer zich opdringt teneinde zijn vermogen te 
doen groeien, in functie van de samenstelling en de belangrijkheid daarvan

. 

1518

– Het hof van beroep van Bergen oordeelt dat het beroep van de Staat niet gegrond is, gelet op het feit dat meer dan 8 jaar 
zijn verstreken tussen het moment waarop eerste geïntimeerde een belangrijk aandeelhouder is geworden van de naamloze 
vennootschap (in 1992) en het moment waarop hij zijn aandelen heeft overgedragen aan de nieuw opgerichte vennootschap 
(in 2000), wat aantoont dat de aandelen van de oorspronkelijke vennootschap niet werden aangekocht teneinde op korte 
termijn te worden doorverkocht

. 

1519

– De rechtbank van eerste aanleg van Hasselt bevestigt dat de aanzienlijke waardestijging van de aandelen ten gevolge van de 
investering in en de succesvolle werking van de vennootschappen in de loop der jaren op zich geen indicatie is van abnor-
maal beheer of speculatie. In casu was de aankoopprijs destijds (12 jaar geleden) beduidend lager lag dan de uiteindelijke 
verkoopprijs (meer dan het honderdvoudige van de aankoopprijs). De rechtbank aanvaardde de bedoeling van de belasting-
plichtige om een einde te maken aan onenigheid tussen de aandeelhouders als valabele persoonlijke redenen om zijn aande-
len over te dragen en dus als kaderend binnen het normale beheer van privévermogen. De fiscus bewijst niet dat al van bij 
de aankoop van de aandelen de bedoeling bestond om op korte of lange termijn door wederverkoop winst te maken. De be-
doeling was integendeel om de aandelen te integreren in een privépatrimonium, niet om ze over te dragen met winst

. 

1520

– Ook de rechtbank te Brugge oordeelt in haar vonnis van 7 oktober 2009 dat de aandelen die verkocht worden door iemand 
die nauw betrokken was bij de ondernemingen in kwestie, nog niet wil zeggen dat er geen sprake meer is van normaal be-
heer van een privévermogen (art. 90 1°/9° WIB92). Dat die aandelen verkocht worden aan een door de verkopers gecontro-
leerde holding (en dus zgn. ‘interne meerwaarden’ opleveren) is ook geen probleem, evenmin als de omstandigheid dat er 
vlak na de verkoop plots een aanzienlijk dividend uitgekeerd werd en dat de waarde van de aandelen op enkele jaren tijd 
verveelvoudigd is. De meerwaarden op aandelen zijn gewoon het gevolg van het feit dat de werkmaatschappijen het opera-
tioneel heel goed hebben gedaan

. 

1521

– De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt oordeelde dat een aantal interne aandelentransacties gerealiseerd door een echt-
paar, dat betrokken is in een familiale vennootschapsgroep, niet kaderen in het normale beheer van het privévermogen om-
dat het geen handelingen zijn “die een ‘goed huisvader’ gewoonlijk zou stellen om zijn vermogen te doen aangroeien of 
beheren”. De rechtbank was van oordeel dat de handelingen wel “deel uitmaken van een geheel van beslissingen die inge-
geven zijn door het behartigen van de belangen van de vennootschappen van de groep”

. Deze uitspraak ligt in de lijn met het standpunt van de minister van Financiën (zie 
randnr. 1298,13) en gaat in tegen het mogelijk standpunt dat de fiscus zou aannemen dat een goede huisvader zich beperkt 
tot de rol van een passieve aandeelhouder en dat dus meerwaarden op aandelen als diverse inkomsten zouden belast moeten 
worden van zodra ze gerealiseerd worden door zgn. ‘actieve’ aandeelhouders. 

1522

– Het hof van beroep van Antwerpen kwam tot het besluit dat de meerwaarden die de belastingplichtige realiseerde door de 
verkoop van aandelen in sprl S, waarvan de belastingplichtige ook zaakvoerder is, aan cvoha T, waarvan de belastingplich-
tige meerderheidsaandeelhouder en bestuurder is, niet belastbaar zijn als diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 1° 
WIB92. Volgens het hof is het niet zo dat een goede huisvader een louter passieve houding moet aannemen om handelin-

. 

                                                           
1516Brussel 2 oktober 2008, FJF, No. 2009/168 en Brussel 27 november 2008, TFR 2009, afl. 362-363, 524. 
 
1517Rb. Leuven 12 september 2003, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. LE1 03/1; Rb. Leuven 19 september 2003, www.monKEY.be, Recht-

spraak, nr. LE1 03/2, FJF, No. 2004/260, beide besproken in Fisc.Koer. 2003, 559; L. VANHEESWIJCK, “ Iedere straat haar eigen fis-
caliteit” , De Standaard 9 oktober 2003, www.standaard be/archief. 

 
1518Rb. Brussel 13 februari 2009, RGCF 2009, afl. 4, 301. 
 
1519Bergen 15 april 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. BE 09/0764; JVD, “ Meerwaarden op aandelen: wat mag een ‘goed huisvader’ 

doen?” , Fiscoloog 2009, afl. 1163, 1-3. 
 
1520Rb. Hasselt 3 juni 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 37, 14. 
 
1521Rb. Brugge 7 oktober 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 38, 5. 
 
1522Rb. Hasselt 25 februari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1203, 12. 
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gen te stellen die binnen het normale beheer van een privévermogen zouden vallen. Noch het feit dat de verkoper een 
machtspositie bekleedt in de overnemende vennootschap, noch het feit dat door de verkoop eenzelfde aandeelhoudersstruc-
tuur tot stand werd gebracht als deze van de medevennoot, tonen volgens het hof aan dat de belastingplichtige de grenzen 
van het normale beheer van zijn privévermogen zou overschrijden. Bovendien toont de administratie niet aan dat de aande-
len werden verkocht aan een prijs niet conform de marktprijs. De aandelen werden verkocht aan een lagere prijs dan voor-
zien in het verslag1523

– Wegens onenigheid tussen de aandeelhouders van een vennootschap, richt één van de aandeelhouders een nieuwe vennoot-
schap op, die aandelen van de andere aandeelhouders overneemt tegen eenzelfde prijs. De ouders van de overnemer verko-
pen hun aandelen evenwel aan een lagere prijs. Kort na de overname worden vanuit de dochtervennootschappen aanzienlij-
ke dividenden uitgekeerd naar de overnemende vennootschap. Deze dividenden worden vervolgens gebruikt om de koop-
prijs van de aandelen te betalen. De administratie, hierin gevolgd door de rechtbank te Hasselt, stelt dat de verkoop van 
aandelen onder de werkelijke waarde niet strookt met het normale beheer van privévermogen. Het hof hervormt het vonnis 
onder verwijzing naar de “overgang van een onderneming naar een volgende generatie”

. 

1524

– Belastingplichtigen richtten op 9 juni 2000 nv X op,  waaraan zij op 1 juni 2000 hun aandelen in de bvba Y verkochten. De 
administratie stelt  dat belastingplichtigen niet als een goed huisvader hebben gehandeld aangezien de goede huisvader he-
den ten dage goed geïnformeerd is en zich bij verschillende bronnen informeert of laat informeren. Het hof van beroep te 
Antwerpen oordeelt dat de onregelmatigheden bij de verkoopovereenkomst veeleer te wijten zijn aan de onkunde van de 
aandeelhouders m.b.t. het contractenrecht dan een uiting van abnormaal beheer van privévermogen

. 

1525

6. {xe "Kasgeldvennootschap"}Kasgeldvennootschappen 

. 

a. Standpunt dienst voorafgaande beslissingen 

1298,20 
Het advies van de dienst voorafgaande beslissingen over de verkoop van aandelen van een ‘kasgeld-
vennootschap’ vermeldt dat bij het beoordelen van de verrichting onder meer rekening wordt gehou-
den met de rechtspraak. Volgens het advies wordt in de rechtspraak doorgaans geoordeeld dat de ver-
koop van aandelen van een kasgeldvennootschap niet beschouwd kan worden als een normale verrich-
ting van beheer van privévermogen. Zoals hierna zal blijken, is deze benadering geenszins een constante 
in de rechtspraak. 

In het advies wordt bovendien geen onderscheid gemaakt tussen de diverse vormen van kasgeldven-
nootschappen, m.n. de ‘gewone’ kasgeldvennootschappen en deze die voortkomen uit (kas-
geld)constructies. Beide types zijn evenwel geheel verschillend waardoor een gelijke behandeling dan 
ook niet aangewezen is. 

Enkel voor wat betreft de verkoop van aandelen van kasgeldvennootschappen die voortkomen uit 
(kasgeld)constructies kan er discussie bestaan over het feit of de verrichting al dan niet kadert binnen 
het normale beheer. Voor wat betreft de verkoop van aandelen van kasgeldvennootschappen die niet 
voortkomen uit kasgeldconstructies, bv. vennootschappen die sinds jaar en dag een beleggingsporte-
feuille aanhouden, is er o.i. geen discussie mogelijk aangezien dit binnen het normale beheer kadert. 

b. Standpunt rechtspraak 

Casuïstiek 
– De rechtbank van eerste aanleg van Luik in oordeelde dat de verkoop van aandelen van een kasgeldvennootschap die 

voortkomt uit een kasgeldconstructie niettemin kadert binnen het normale beheer. De rechtbank bevestigde expliciet dat de 
meerwaarde die werd gerealiseerd naar aanleiding van een verkoop van aandelen van een vennootschap waarvan de activa 

                                                           
1523Antwerpen 16 maart 2010, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 10/1021. 
 
1524Antwerpen 28 juni 2011, FJF, No. 2012/46. 
 
1525Brussel 8 september 2011, FJF, No. 2013/123. 
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van tevoren waren overgedragen in ruil voor liquiditeiten, niet bepalend is voor een speculatieve operatie die belastbaar is 
als divers inkomen zoals bedoeld in artikel 90, 1° WIB92. De ver-koop was een eenmalige verrichting die meer dan tien 
jaar na de oprichting van de vennootschap werd gerealiseerd. Door op advies van hun bankier de meest voordelige wijze 
van opwaardering van hun aandelen te kiezen, hebben verzoekers gehandeld als een goede ‘huisvader’, in die zin dat ze hun 
belangen hebben veiliggesteld zonder zich met riskante verrichtingen in te laten, om de bestanddelen van hun patrimonium 
te laten renderen en te gelde te maken1526

– De rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelde inzake een meerwaarde gerealiseerd op een kasgeldvennootschap 
echter dat artikel 90, 1° WIB92 restrictief moet worden geïnterpreteerd, maar besluit toch tot taxatie omwille van ‘specula-
tief handelen met aandelen van de eigen vennootschap’

. 

1527

– Inzake een verkoop van aandelen van een (kasgeld)vennootschap, oordeelde de rechtbank van eerste aanleg te Brugge dat, 
gelet op de omstandigheden van de verkoop, de verkoop van de aandelen niets meer is geweest dan een middel om de be-
staande vennootschappen leeg te maken en de aandeelhouders toe te laten om voor hun aandelen een prijs te bekomen die 
ze normalerwijze nooit hadden bekomen indien ze op een gewone wijze geldmiddelen uit de Belgische en de Luxemburgse 
vennootschappen hadden gehaald. De verrichting werd daarom niet verenigbaar geacht met handelingen die een goede 
huisvader gewoonlijk zou stellen om zijn vermogen te beheren, en de meerwaarde werd als divers inkomen belast

. 

1528

– De rechtbank van eerste aanleg te Hasselt oordeelde dat, op grond van de feiten, de verkoop van een kasgeldvennootschap 
niet verenigbaar is met handelingen die een goed huisvader gewoonlijk zou stellen om zijn vermogen te doen aangroeien of 
te beheren. In casu werd de prijs als abnormaal hoog bevonden aangezien hij geen rekening hield met de belastinglatenties. 
Evenmin werd als een abnormaal element beschouwd dat het op basis van de regelingen in het verkoopcontract mogelijk 
was dat de verkoopprijs werd betaald met de liquide middelen van de vennootschap

. 

1529

– Het hof van beroep van Brussel oordeelde dat uit de volgende feitelijke omstandigheden kon worden afgeleid dat de over-
dracht van aandelen van een kasgeldvennootschap, die in casu voortkwam uit een kasgeldconstructie, manifest buiten het 
normale beheer van het privévermogen viel

. 

1530

– Het hof van beroep van Brussel besluit dat meerwaarden bij de verkoop van aandelen van een familiale vennootschap, die 
op de dag van verkoop was omgevormd tot een kasgeldvennootschap, belastbaar zijn als diverse inkomsten (zie ook rand-
nr. 1303 inzake de belastbare grondslag)

: de aan de verkoop van de aandelen voorafgaande overdracht van het actief 
van de vennootschap aan een 100 % Franse dochtervennootschap waarvan de aandelen op zijn beurt werden verkocht aan 
één van de aandeelhouders; het abnormale karakter van de prijs die betaald is voor de aandelen van de kasgeldvennoot-
schap, waarbij met de belastinglatenties onvoldoende werd rekening gehouden; het abnormale karakter van bepaalde clau-
sules in dat aandelencontract; de vaststelling dat de prijs die betaald werd voor de overdracht van de aandelen, door één van 
de aandeelhouders gebruikt werd voor de financiering van de prijs van de aan hem verkochte participatie in de Franse doch-
ter (zie ook randnr. 1303 inzake de belastbare grondslag). 

1531

– Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat de administratie niet had aangetoond dat de verkoop van aandelen, die door 
de verkoper werden verworven bij de oprichting van de vennootschap tien jaar vóór de verkoop, buiten het normale beheer 
van het privévermogen valt. In tegenstelling tot het eerder vermelde arrest van het hof van beroep van Brussel, is het vol-
gens het Antwerpse hof niet abnormaal dat aandelen van kasgeldvennootschappen verhandeld worden tegen een hogere 
waarde dan het bestaande netto-actief van de vennootschap, aangezien de overnemer belastingneutraliserende maatregelen 
kan nemen of de belasting kan uitstellen door met de liquide middelen nieuwe investeringen te doen. Uit geen enkel objec-
tief element blijkt dat de belastingplichtige wist of moest weten dat de vennootschap na de verkoop haar fiscale verplich-
tingen niet zou nakomen. De verkoper werd niet verantwoordelijk geacht voor de nalatigheden, tekortkomingen en inbreu-
ken van de vennootschap na de verkoop van de aandelen. De gerealiseerde meerwaarde werd dan ook niet belastbaar geacht 
in toepassing van artikel 90, 1° WIB92

. Het hof hield in zijn beoordeling rekening met het geheel van de verrichtingen 
die plaatsvinden binnen een zekere tijdspanne waaraan de aandeelhouders rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgeno-
men of die eruit voortvloeien. 

1532

– De rechtbank van eerste aanleg te Brussel stelt expliciet dat de grenzen van normaal beheer van privévermogen niet op zich 
overschreden zijn bij een aandelenoverdracht waarbij de meerwaarden worden gerealiseerd in het kader van een kasgeld-
constructie waarvan inmiddels gebleken is dat die onder meer gebruikt werd om belastbare materie te vernietigen. De 
rechtbank acht het in casu niet bewezen dat de verkoper van de aandelen zich bewust was van het feit dat de aandelenver-

. 

                                                           
1526Rb. Luik 20 september 2002, FJF, No. 2004/34. 
 
1527Rb. Brussel 17 april 2003, Fisc.Koer. 2003, 501. 
 
1528Rb. Brugge 4 december 2006, Fisc.Koer. 2007, 317. 
 
1529Rb. Hasselt 9 januari 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 20, 5-9. 
 
1530Brussel 31 januari 2007, FJF, No. 2007/188 (hervormt Rb. Nijvel 24 juli 2002, FJF, No. 2003/132). 
 
1531Brussel 13 september 2007, Fisc.Act. 2007, afl. 38, 5. 
 
1532Antwerpen 5 februari 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 20, 5-9, TFR, afl. 344, nr. 2008/46 (bevestigt Rb. Antwerpen 29 september 2006, FJF, 

No. 2007/160, Fisc.Act. 2006, afl. 38, 2, Fisc.Koer. 2006, 788, TFR 2007, afl. 317, 194, noot L. VANHEESWIJCK). 
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koop paste in een constructie die achteraf voor de fiscus catastrofaal afliep. De verkoper van de aandelen had een herstruc-
turering op het oog met verschillende doeleinden: erfopvolging, terugbetaling van een lening, belastbare grondslag milde-
ren1533

– Het hof van beroep te Antwerpen stelt dat de verkoop van een kasgeldvennootschap “geen intrinsiek frauduleuze techniek” 
is. Daarenboven impliceert het feit dat geopteerd werd voor een voor de verkoper “gunstiger constructie met een kasgeld-
vennootschap” op zich “geen aanwezigheid van opzet” in hoofde van de verkoper. Verder waren er volgens het hof geen 
elementen voorhanden waaruit de verkoper kan afleiden dat de kopers “onbetrouwbaar” waren. Tot slot is het “niet onlo-
gisch” dat bij de prijsbepaling van de aandelen “geen of slechts in beperkte mate rekening wordt gehouden met de belas-
tinglatentie” in hoofde van de vennootschap; deze latentie zou immers “zijn verdwenen indien de overnemers de in het 
vooruitzicht gestelde investeringen daadwerkelijk hadden gerealiseerd”

. 

1534

– Het hof van beroep van Brussel oordeelde dat de belastingplichtigen zijn overgegaan tot een operatie die de grenzen van het 
normale beheer van het privévermogen heeft overschreden, gelet o.a. op: (i) speculatie op de markt waarop deze aandelen 
konden toetreden als aandelen van kasgeldvennootschappen en op een hogere prijs dan de intrinsieke waarde, rekening 
houdend met het fiscaal voordeel voor de kandidaat kopers en de hogere notering op de markt die daaruit voortvloeit; op-
richting van een tweede vennootschap met diens twee kinderen; (ii) sterkmaking in de overeenkomst tot overdracht; en (iii) 
waarborg tot overname van een bankkrediet door de nieuwe vennootschap. Deze verbintenissen houden een risico in, enkel 
gemotiveerd door de hoop op een belangrijkere winst

. 

1535

– De rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelde dat de overdracht van aandelen van een vennootschap door de vader 
tegen een vergoeding aan één van zijn kinderen en dit nadat het handelsfonds zelf verkocht werd, kan worden beschouwd 
als een verrichting die kadert binnen het normale beheer. Het is normaal dat een goede huisvader het advies van specialis-
ten inwint indien hij winst wil maken. Het nastreven van winst is immers niet onverenigbaar met een gezond beheer van 
een privévermogen, wel integendeel. Het feit dat men de onderneming tegen vergoeding wenst over te dragen aan een van 
de kinderen, teneinde de andere niet te benadelen, is een perfect gerechtvaardigd en ‘normaal’ motief

. 

1536

– Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat als goede huisvader was gehandeld bij de verkoop door de leden van eenzelfde 
gezin (de vader en diens kinderen) van de aandelen die ze in twee vennootschappen aanhielden, aan een (door de vader sa-
men met zijn echtgenote) nieuw opgerichte vennootschap. Dit vloeit voort uit het feit dat de verrichtingen werden gereali-
seerd op aansporing van hun bankier die alle besprekingen en stappen voor zijn rekening nam, maar ook uit het feit dat de 
zaak niet noodzakelijk aansluit bij het schema van de kasgeldvennootschappen. Op het moment waarop de overeenkomsten 
inzake de overdracht van de aandelen van beide vennootschappen door belastingplichtigen werden ondertekend, waren dit 
geenszins kasgeldvennootschappen. Zij werden pas kasgeldvennootschappen na de overdracht van hun aandelen, zulks vol-
gens de wens van de nieuwe bestuurders van de vennootschappen, die werden aangesteld door de koper van de aandelen, en 
zijn overgegaan tot de lichting van de aankoopopties. De administratie toont niet aan dat de belastingplichtigen op de hoog-
te waren van de verrichtingen waartoe de vennootschap die de aandelen aankocht is overgegaan, en welke ertoe hebben ge-
leid dat de vennootschappen virtueel failliet waren daar hun financiële tegoeden waren vervangen door aandelen zonder 
waarde. De administratie toont overigens niet aan dat de belastingplichtigen zich in welke hoedanigheid ook schuldig zou-
den hebben gemaakt aan de overtreding inzake het organiseren van bedrieglijk onvermogen

. 

1537

– Het hof van beroep van Brussel oordeelde dat er geen sprake kan zijn van het normale beheer van een privaat patrimonium 
in de zin van artikel 90, 1° WIB92 wanneer o.a.: (i) de verrichtingen van verkoop van het handelsfonds en van de twee op-
eenvolgende verkopen van de aandelen gepaard gaan met een vrij ingewikkeld schema van overdrachten van schuldvorde-
ringen en schuldvernieuwingen; (ii) de belastingplichtige zich laat leiden door een raadgever die bij een transactie niet zo-
zeer de belangen van zijn cliënt voor ogen heeft dan wel zijn eigen financieel gewin; en (iii) aandelen in een schuldenvrije 
vennootschap met een eigen vermogen van 1 064 515,00 EUR omgeruild worden tegen aandelen in een vennootschap met 
een minimumkapitaal en een vreemd vermogen van 942 670,00 EUR en waarbij de aandelen van de oorspronkelijke ven-
nootschap dan nog in een sterfhuisconstructie terechtkomen. Volgens het hof moet de belastbare grondslag evenwel over-
eenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie (arrest 30 november 2006) worden beperkt tot het abnormaal gedeelte 
van de verkoopprijs

. 

1538

 Naar aanleiding van dit arrest stelde de staatssecretaris voor de bestrijding van de fiscale fraude dat de fiscale administratie 
“vindt dat het mechanisme van de kasgeldvennootschappen per definitie frauduleus is wanneer de eigen gelden van de ven-

. 

                                                           
1533Rb. Brussel 10 oktober 2008, Fiscoloog 2009, afl. 1166, 7. 
 
1534Antwerpen 10 februari 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1215, 5, TFR 2010, afl. 383, 574, noot L. VANHEESWIJCK (verbreekt Rb. Hasselt 9 januari 

2008, Fisc.Act. 2008, afl. 20, 2, dat de verkoper en zijn fiscale adviseur effectief strafrechtelijk veroordeelde). 
 
1535Brussel 9 januari 2009, FJF, No. 2010/13, JDF 2010, afl. 1-2, 49, RGCF 2009, afl. 3, 231, noot M. MARLIERE en C. SCHOTTE. 
 
1536Rb. Brussel 11 februari 2010, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B1 01/157. 
 
1537Brussel 19 februari 2010, FJF, No. 2010/191. 
 
1538Brussel 3 maart 2010, TFR 2010, afl. 383, 552, noot L. VANHEESWIJCK. 
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nootschap worden gebruikt om eigen aandelen te kopen en de belastbare grondslag tijdelijk te neutraliseren via bepaalde 
fiscale technieken”1539

1298,24 

. 

7. Liquidatiebonus 

Sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 december 2002 worden {xe "Liquidatieboni"}liquidatie-
boni gekwalificeerd als roerende inkomsten (zie randnr. 1049). Liquidatieboni waren voordien vrijge-
steld van roerende voorheffing en moesten niet worden aangegeven. De administratie beschouwde in 
een concreet geval de liquidatieboni evenwel als diverse inkomsten. Deze stelling werd bevestigd door 
het hof van beroep van Gent1540 en door het Hof van Cassatie1541

8. {xe "Auteursrecht (DI)"}Auteursrechten en {xe "Intellectuele nevenactiviteiten"}intellectuele 
nevenactiviteiten 

. 

1298,28 
art. 17 § 1 5° WIB92 

Auteursrechten kwalificeren met ingang van 1 januari 2008 in bepaalde omstandigheden als roerende 
inkomsten: de inkomsten verkregen uit de cessie of de concessie van auteursrechten en naburige rech-
ten, alsook van de wettelijke en verplichte licenties bedoeld in de wet van 27 december 2005 betref-
fende het auteursrecht en de naburige rechten of in overeenkomstige bepalingen in het buitenlands 
recht (art. 17 § 1 5° WIB92 – zie randnr. 1066 e.v.). Vóór invoering van deze specifieke bepaling, 
trachtte de administratie – met wisselend succes – deze inkomsten te belasten als diverse inkomsten. 
– Auteursrechten die assistenten van de universiteit en aspiranten van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek 

ontvangen bij de uitgave van hun {xe "Doctoraatsthesis (auteursrechten)"}doctoraatsthesis, vormen diverse inkomsten, ten-
zij er regelmaat bestaat1542

– Auteursrechten op gebundelde krantenartikels aan journalisten zijn bedrijfsinkomsten
. 

1543

– De inkomsten van een magistraat als coauteur van een wetboek worden beschouwd als beroepsinkomsten, ongeacht het feit 
dat deze werkzaamheden niet in het verlengde van zijn activiteit als magistraat liggen. Het is niet vereist dat de bezigheid 
veel tijd in beslag neemt of ingegeven is door winstoogmerk en gepaard gaat met een zekere organisatie

. 

1544. Auteursrechten 
in het verlengde van het beroep zijn beroepsinkomsten1545

– Baten van arbitrages en raadplegingen, die door een professor zijn ontvangen, moeten, hoewel het gaat om geïsoleerde 
verrichtingen, als baten worden belast indien zij nauw verbonden zijn met zijn voornaamste beroepswerkzaamheid. De al-
leenstaande verrichtingen moeten als een verlenging van zijn beroepswerkzaamheid worden beschouwd. Auteursrechten 
vormen evenmin occasionele baten, aangezien publicaties deel uitmaken van iedere academische carrière, zelfs als de pres-
taties niet als dusdanig zijn verricht voor de universiteit die de belastingplichtige tewerkstelt

. 

1546

                                                           
1539Vr. nr. 20193 GOYVAERTS en nr. 20307 VAN DE VELDE, 17 maart 2010, Beknopt Verslag, Kamercommissie Financiën en Begroting, COM 

837, 7-9. 

. 

 
1540Gent 25 februari 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1149, 11; J. VAN DYCK, “ Kan een liquidatiebonus belastbaar zijn als divers inkomen?” , Fiscoloog 

2007, afl. 1090, 7-8. 
 
1541Cass. 6 mei 2011, AR F.10.0050.N., Fisc.Act. 2011, afl. 23, 1-5, Fiscoloog 2011, afl. 1254, 3, Fisc.Koer. 2011, afl. 11, 340, TFR 2011, afl. 

404, 563, noot L. VANHEESWIJCK, F. VANNESTE, K. SPAGNOLI, TFR 2011, afl. 407, 707, noot L. KELL. 
 
1542Vr. nr. 108 DE CLIPPELE 7 februari 1986, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, Bull.Bel., afl. 652, 1598. 
 
1543Vr. nr. 203 DE BELDER 14 mei 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, Bull.Bel., afl. 714, 918. 
 
1544Brussel 30 april 1993, FJF, No. 94/36. 
 
1545Fisc.Act. 1995, afl. 44, 3. 
 
1546Brussel 19 oktober 1995, FJF, No. 96/32. 
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– De inkomsten die een bedrijfsrevisor verkrijgt voor een handboek waaraan hij meewerkte, zijn diverse inkomsten, gelet op 
het occasioneel karakter en het gebrek aan nauw verband met het beroep1547

– Auteursrechten die een musicus via een arbeidsovereenkomst verbonden aan de Koninklijke Munt betaald krijgt van een 
verbonden coöperatieve vennootschap, zijn echter beroepsinkomsten

. 

1548. Dit arrest werd bevestigd in cassatie1549

– Auteursrechten die een professor-bedrijfsrevisor verkrijgt zijn beroepsinkomsten wanneer het gaat om een geheel van ver-
richtingen die zich vaak genoeg voordeden, met elkaar verbonden zijn en in nauw verband staan met het beroep van de be-
lastingplichtige en zij een gewone voortgezette bezigheid met beroepskarakter uitmaken

. 

1550

– De administratieve circulaire van 8 augustus 1997 bevestigt het standpunt zoals ingenomen door het hof van beroep te Brussel 
van 19 oktober 1995 en stelt dat de inkomsten die een persoon naast zijn bezoldigingen uit zijn gewone beroepsactiviteit, bui-
ten het kader van een arbeidsovereenkomst verkrijgt uit een geregelde medewerking aan verrichtingen (publicaties, studieda-
gen, cursussen, voordrachten, enz.) in de regel moeten worden aangemerkt als baten en niet als diverse inkomsten, wanneer 
die verrichtingen nauw verband houden met zijn hoofdactiviteit of in het verlengde ervan liggen, m.a.w. wanneer die verrich-
tingen nauw verband houden met de normale dagtaak of met de tijdens zijn normale beroepswerkzaamheid opgedane erva-
ring, op voorwaarde uiteraard dat de activiteit moet kaderen in “een geheel van verrichtingen die voldoende talrijk en onder-
ling verbonden zijn”

. 

1551

– Het belang van deze laatste voorwaarde wordt bewezen in een arrest van het hof van beroep te Brussel, waarin het hof 
oordeelde de bijverdienste van een professor psychologie als gerechtsdeskundige belastbaar is als diverse inkomsten, ook al 
wordt hij daartoe aangesteld omwille van zijn reputatie en beroepservaring. De werkzaamheden als gerechtelijk expert zijn 
immers van bijkomstige aard

. 

1552. Ook de minister is het met het hof eens wanneer hij op een vraag over dit arrest antwoordt 
dat de oproepingen als deskundige totaal onafhankelijk waren van de wil van de betrokkene en dus een hoogst onzeker en 
puur toevallig karakter vertonen1553

– De auteursrechten ontvangen door een fiscaal adviseur voor het sporadisch meewerken aan de redactie van gespecialiseerde 
fiscale tijdschriften zijn, conform de bovenvermelde circulaire, belastbaar als beroepsinkomen, zoals geoordeeld door het 
hof van beroep te Bergen

. 

1554

– De auteursrechten verkregen voor het schrijven van een beperkt aantal korte scenario’s zijn geen beroepsinkomsten maar 
diverse inkomsten

. Volgens het Hof van Cassatie heeft het hof van beroep echter niet voldoende geantwoord op 
het argument van de belastingplichtige dat zijn activiteit geen beroepsmatig karakter heeft wegens het ontbreken van een 
infrastructuur opgezet met winstoogmerk, het arrest van het hof werd dan ook verbroken. 

1555

– Honoraria ontvangen voor 4 arbitrages over een periode van 5 jaar door een juridisch adviseur verbonden als werknemer 
aan een beroepsorganisatie werden door het hof van beroep te Gent als diverse inkomsten beschouwd, maar niet als be-
roepsinkomsten. Dat de belastingplichtige daarbij gebruik kon maken van een professionele infrastructuur werd door het 
hof als niet relevant beschouwd

. 

1556

– Het hof van beroep te Gent oordeelde dat auteursrechten voor een magistraat die meewerkt aan de bijwerking van losbladi-
ge wetboeken beroepsinkomsten zijn en géén diverse inkomsten

. 

1557. Tot een identiek oordeel komt ditzelfde hof over het 
geven van talrijke fiscale voordrachten en het meewerken aan diverse fiscale publicaties1558. Ook de rechtbank van eerste 
aanleg van Brugge kwam tot een gelijkaardig oordeel1559

                                                           
1547Gent 19 mei 1994, AFT 1994, 252, noot E. HAZARD, Fiskoloog 1994, afl. 478, 5, FJF, No. 94/525. 

. 

 
1548Brussel 20 september 1996, Fiskoloog 1996, afl. 592, 7, Fisc.Act. 1997, afl. 6, 7. 
 
1549Cass. 15 september 1997, Fisc.Act. 1997, afl. 37, 7. 
 
1550Gent 18 januari 1996, FJF, No. 96/86. 
 
1551Circ. nr. Ci.RH.241/467.730, 8 augustus 1997, Bull.Bel., afl. 775, 2069, besproken in Fiskoloog 1997, afl. 626, 3. 
 
1552Brussel 23 januari 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 11, 1, Fiskoloog 1998, afl. 653, 9. 
 
1553Vr. nr. 1350 DIDDEN 4 mei 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 138, 19087. 
 
1554Bergen 26 juni 1998, Fiskoloog 1998, afl. 672, 9. Dit arrest werd verbroken door Cass. 7 juni 1999, Notariaat 2000, afl. 1, 7, Fiscoloog, afl. 

722, 3, NFM 2000, afl. 1, 6. In dezelfde zin: Brussel 2 november 2000, Fisc.Koer. 2001, 38; zie ook: Gent 21 november 2000, Fisco-
loog 2001, afl. 783, 11, noot A. KIEKENS, Notariaat 2001, afl. 4, 6. 

 
1555Brussel 27 maart 1998, Fiskoloog 1998, afl. 663, 12. 
 
1556Gent 21 november 2000, Fiscoloog 2001, afl. 783, 11, noot A. KIEKENS, “ Auteursrechten, diverse inkomsten of beroepsinkomsten” , 

Notariaat 2001, afl. 4, 6. 
 
1557Gent 4 december 2002, Fiscoloog 2003, afl. 876, 7. 
 
1558Gent 18 september 2003, Fiscoloog, afl. 908, 1. 
 
1559Rb. Brugge 28 november 2002, Fiscoloog 2003, afl. 889, 7. 
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– De rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelde dat de inkomsten die een fiscaal jurist puurt uit diverse publicaties 
beroepsinkomsten zijn en dit omwille van de ondertussen klassieke argumenten (verlengde beroepswerkzaamheid, profes-
sioneel en carrièrebevorderend doel, regelmatig karakter)1560. Een leraar echter die vergoedingen ontvangt voor bijdragen 
tot publicaties, die hij kon realiseren door zijn opleiding, vakkennis en uitgeoefend beroep, realiseert diverse inkomsten en 
geen beroepsinkomsten. Dat is omdat de betrokken leraar niet betrokken was bij de organisatie die de publicaties organi-
seerde1561

– De minister stelde dat “de auteursrechten die worden betaald aan de rechtverkrijgenden van een overleden auteur voor 
uitvoeringen, reproducties, enz., die plaatshadden na het overlijden van de auteur en betrekking hebben op werken die niet 
voortkomen van de beroepswerkzaamheid van de ‘decujus’, maar van een occasionele verrichting van deze laatste, niet val-
len in de categorie van de in artikel 90, 1° WIB92 bedoelde diverse inkomsten”, en bijgevolg niet belastbaar zijn

. Deze twee vonnissen zijn een illustratie van hoe je voor zéér vergelijkbare feiten in fiscalibus tot verschillende 
conclusies kan komen. 

1562

– De opbrengsten van de overdracht door een gepensioneerd striptekenaar ‘J.N.’ van de vermogensrechten op de door hem 
gecreëerde stripfiguur ‘Jommeke’ zijn volgens de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen diverse inkomsten, dit zeker 
omdat de stripfiguur werd gecreëerd vooraleer de tekenaar beroepsmatig actief was

. 

1563

– Een universiteitsprofessor, die optreedt als wetenschappelijk raadgever van een vennootschap bij de ontwikkeling van een 
bepaald chemisch procedé en die ook meewerkt aan het opstellen van een lijst van verkoopsargumenten voor afvalverbran-
ding, behaalt hiermee geen beroepsinkomsten maar diverse inkomsten

. 

1564. In een vergelijkbare zaak kwam het hof van be-
roep van Brussel tot een zelfde besluit1565

– Een tolk bij de rechtbank verricht 10 prestaties tijdens het betrokken belastbaar tijdperk. Uit de feiten blijkt dat de tolk niet 
het gehele jaar ter beschikking stond. Hij sprong enkel in volgens bereikbaarheid van het moment en de noden voor de 
rechtbank. De rechtbank van eerste aanleg van Brussel beschouwde de inkomsten als diverse inkomsten niettegenstaande 
de tolk reeds vier opeenvolgende jaren deze inkomsten verkreeg

. 

1566

– Naast de activiteit van bestuurder verricht een belastingplichtige eveneens activiteiten als onafhankelijk verzekeringstus-
senpersoon. Uit de jaarlijkse inkomsten en terugkerende verplaatsingskosten blijkt dat het ging om een aanhoudende activi-
teit van voldoende omvang om als een beroepsinkomen te worden beschouwd

. 

1567

– Een belastingsambtenaar staat jaarlijks in voor de bijwerking van een losbladig fiscaal werk dat wordt uitgegeven en dat hij 
gebruikt als cursusmateriaal aan de hogeschool. Hiervoor begeeft hij zich wekelijks naar de bibliotheek om nauwgezet de 
evoluties op te volgen. De rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen oordeelde dat deze wekelijkse activiteit dermate fre-
quent is dat van een gewone en voortgezette bezigheid kan worden gesproken

. 

1568. Een gelijkaardige redenering werd ge-
volgd door de rechtbank van eerste aanleg van Brugge in een zaak waarbij een advocaat regelmatig auteursrechten ontvangt 
voor zijn medewerking aan juridische publicaties1569. Een zelfde geluid is eveneens te horen bij de rechtbank van eerste 
aanleg van Hasselt1570

9. {xe "Royalty’s"}Royalty’s en de cessie van technische uitvindingen{xe "Octrooi (BI)"} 

. 

1298,30 

                                                           
1560Rb. Brussel 20 april 2005, Fiscoloog 2005, afl. 983, 7. 
 
1561Rb. Antwerpen 12 november 2003, FJF, No. 2004/188, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 03/16. 
 
1562Vr. nr. 360 VANDEURZEN 29 april 2004, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 037, 5725-5726. 
 
1563Rb. Antwerpen 7 januari 2004, FJF, No. 2005/39. 
 
1564Rb. Luik 22 april 2004, Fiscoloog 2004, afl. 937, 10. 
 
1565Brussel 4 december 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 08/2115. 
 
1566Rb. Antwerpen 15 oktober 2007, FJF, No. 2008/254. 
 
1567Gent 16 september 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. G 08/2114. 
 
1568Rb. Antwerpen 20 juni 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1141, 18. 
 
1569Rb. Brugge 1 september 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1141, 19. 
 
1570Rb. Hasselt 19 november 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. H1 08/2113. 
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Casuïstiek 
– De inkomsten die voortkomen uit de cessieovereenkomst van een technische uitvinding, tot stand gebracht door de belas-

tingplichtige in de marge van zijn beroepswerkzaamheid (een ambtenaar-dierenarts op pensioen), vormen een divers inko-
men1571

– Royalty’s tot vergoeding van een exclusief recht van verspreiding van schilderijen en tekeningen van kunstenaars, zijn 
toevallige baten

. 

1572

– De periodiek over de omzet vastgestelde vergoeding voor de verkoop van een ge-octrooieerde uitvinding aan een vennoot-
schap die dit octrooi exploiteert, en waarin de uitvinder-verkoper bestuurder is, is een divers inkomen en geen bestuurders-
bezoldiging. Dit omwille van het eenmalige karakter van de verrichting. Uit het arrest kan worden -afgeleid dat de beoorde-
ling van het onderscheid tussen diverse inkomsten en beroeps-inkomsten de subkwalificatie van beroepsinkomsten in be-
zoldigingen c.q. winsten of baten dient vooraf te gaan

. 

1573

– De inbreng in een vennootschap van kennis, knowhow en ervaring in een specifiek domein leidt tot een divers inkomen 
daar het hier uiteraard immateriële bestanddelen betreft die geen deel kunnen uitmaken van een privaat patrimonium dat 
bestaat uit roerende voorwerpen noch portefeuillewaarden

. 

1574. Deze stelling werd door het Hof van Cassatie bevestigd1575

– Een BBI-ambtenaar stopt zijn werkzaamheid voor de fiscus en vestigt zich als zelfstandig belastingconsulent. Hij brengt 
zijn savoir faire, zijn boekhoudkundige en fiscale kennis, en zijn naambekendheid in in een professionele vennootschap. 
Deze inbreng van knowhow heeft geen beroepsmatig karakter, maar is belastbaar als divers inkomen

. 

1576

10. Verkoop van {xe "Cliënteel (verkoop)"}cliënteel en aanverwante activa 

. 

1298,35 

Casuïstiek 
– De inbreng van {xe "Knowhow"}knowhow en cliëntèle door een amateurfotograaf is een divers inkomen1577

– De verrichting van verkoop van een vestigingsrecht van apotheker kan niet worden beschouwd als een normale verrichting 
van beheer van privévermogen, omdat het betreffende vestigingsrecht oorspronkelijk werd aangekocht om het beroep van 
apotheker (via een bvba) te kunnen uitoefenen. De verkoopverrichting kan daarom moeilijk als een ‘normale’ verrichting 
van privévermogen worden beschouwd, zodat de meerwaarde als divers inkomen belastbaar is

. 

1578

– De gewaardeerde goodwill ingebracht door een werknemer-geneesheer zonder voormalige privépraktijk leidt tot diverse 
inkomsten (en niet tot stopzettingsmeerwaarden)

. 

1579

– Een zelfstandig accountant verkoopt, ná verhuur van zijn cliëntenportefeuille aan zijn vennootschap, waardoor deze van 
zijn beroepsmatig gehouden vermogen werd gedesaffecteerd, dit cliënteel aan een vennootschap. Het hof van Brussel stelt 
terecht dat hier géén stopzettingsmeerwaarde wordt gerealiseerd maar wél een divers inkomen. Merk op dat deze visie in 
strijd is met de commentaar die suggereert dat desaffectatie alleen mogelijk zou zijn voor sub 28/14, 2° bedoelde activa, en 
dus niet voor immateriële vaste activa. O.i. is deze administratieve stelling echter manifest onjuist, wat nu overigens ook 
duidelijk blijkt uit de rechtspraak

. 

1580

                                                           
1571Luik 29 juni 1988, Bull.Bel. 1991, 2644, FJF, No. 89/34, 62. 

. 

 
1572Brussel 5 november 1992, FJF, No. 93/62, 125, AFT 1993, 121, noot W. PIOT. 
 
1573Antwerpen 15 september 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 36, 1, TFR 1999, afl. 165, 195. 
 
1574Bergen 31 januari 2003, FJF, No. 2003/187. In dezelfde zin: Gent 15 mei 2005, Fisc.Koer. 2007, 525-527. 
 
1575Cass. 10 september 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1224, 13. 
 
1576Luik 9 september 2005, Fiscoloog 2006, afl. 1046, 1, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L 05/16. 
 
1577Cass. 24 oktober 1975, Pas. 1976, I, 244, JDF 1976, 193; zie ook Vr. nr. 104 DE CLIPPELE 14 februari 1990, Vr. & Antw. Senaat 1989-1990, 

13 maart 1990, 1045, Bull.Bel., afl. 698, 2832, besproken in Fisc.Koer. 1990, 255. 
 
1578Antwerpen 28 april 1998, FJF, No. 98/200, 504. 
 
1579Luik 14 januari 2000, FJF, No. 2000/139. 
 
1580Brussel 25 april 2002, Fiscoloog, afl. 855, 11. 
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11. {xe "Commissieloon"}Commissielonen 

1298,40 

Casuïstiek 
– Commissielonen die een verzekeringsmaatschappij betaalt aan een bediende voor zijn tussenkomst bij het afsluiten van zijn 

eigen verzekeringscontracten en die van zijn naaste familieleden, vormen diverse inkomsten1581

– Commissies, die een notarisklerk ontvangt van diverse financiële instellingen voor zijn tussenkomst bij het afsluiten van 
leningen, zijn diverse inkomsten

. 

1582

– Bij een fusie, waarbij aan de vroegere vennoten van de ontbonden vennootschap commissielonen werden toegekend op de 
verkoop van azijn onder de oorspronkelijke merknamen werd besloten tot divers inkomen: het betrof een vergoeding voor 
het feit dat de opslorpende vennootschap slechts een beperkt aantal aandelen moest uitkeren

. 

1583

– De rechtbank van eerste aanleg te Namen oordeelde dat de commissies die een drugstrafikant ontvangt, een divers inkomen 
vormen en geen beroepsinkomen, daar de activiteiten slechts sporadisch waren

. 

1584

12. {xe "Niet-concurrentiebeding"}Niet-concurrentiebedingen 

. 

1298,50 

Casuïstiek 
– Een vergoeding, betaald aan een gedelegeerd bestuurder ter gelegenheid van de verkoop van de activa van een vennoot-

schap om zich te onthouden van elke concurrerende activiteit, is een divers inkomen1585

– Het hof van beroep te Brussel meent echter dat dergelijke vergoeding wegens het naleven van een non-concurrentiebeding 
dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst, een beroepsinkomen betreft

. 

1586, en bevestigt deze visie in een later arrest 
met verwijzing naar de band met de vroegere tewerkstelling1587

– Een deel van de prijs van een aandelenpakket werd ‘vermomd’ als non-concurrentiebeding. Dit werd door het hof van 
beroep te Antwerpen (terecht) als bezoldiging werkend vennoot gekwalificeerd

. 

1588

– Volgens het Antwerpse arbeidshof is een loonconcurrentievergoeding, dat is opgenomen in een arbeidsovereenkomst, een 
divers inkomen en geen beroepsinkomen, omdat het geen vergoeding is voor werk maar voor de afstand van het persoonlijk 
recht om een bepaalde werkzaamheid uit te oefenen. Dit arrest werd echter door het Hof van Cassatie verbroken. Cassatie 
stelde dat het wel degelijk een beroeps-inkomen betrof, en dus geen divers inkomen

. 

1589

– Dit wordt nogmaals bevestigd door het hof van beroep te Brussel in een geval waarbij in de arbeidsovereenkomst uitdruk-
kelijk een {xe "Niet-concurrentievergoeding"}non-concurrentievergoeding was opgenomen. Voor een duidelijk overzicht 
van de rechtspraak over de taxatie van non-concurrentievergoedingen kan verwezen worden naar de noot bij dit arrest van 
BAETEN

. Dit arrest lijkt helemaal niet het 
eerdere cassatiearrest van 17 februari 1989 te herroepen. Anderzijds lijkt in het kader van de relatie werkgever-werknemer 
het al dan niet opgenomen zijn in de (beëindigde) arbeidsovereenkomst van het non-concurrentiebeding, bij voortduur een 
belangrijk criterium te zijn. 

1590

– De vergoeding die betaald wordt als gevolg van een niet-concurrentiebeding is belastbaar als beroepsinkomen, zelfs als de 
verbintenis aangegaan is na afloop van de arbeidsovereenkomst. Het niet-concurrentiebeding kan, volgens het hof van be-

. 

                                                           
1581Vr. nr. 317 DE CLIPPELE 27 juni 1986, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, Bull.Bel., afl. 657, 173; Vr. nr. 406 BORGINON 26 april 1996, 

Bull.Bel., afl. 763, 1774. 
 
1582Antwerpen 10 mei 1993, Fiskoloog 1993, afl. 434, 2, FJF, No. 94/37. 
 
1583Antwerpen 8 oktober 1990, FJF, No. 91/8-20. 
 
1584Rb. Namen 22 juni 2012, Fiscoloog 2011, afl. 1263, 6. 
 
1585Cass. 17 februari 1989, FJF, No. 89/128, Pas. 1989, I, 623. 
 
1586Brussel 29 maart 1996, Fisc.Koer. 1996, 424, RGF 1996, afl. 11, 376, noot B. DHAEYER, AFT 1996, 420, Fisc.Act. 1996, afl. 33, 5, Fiskoloog 

1996, afl. 571, 4. 
 
1587Brussel 11 december 1996, Fisc.Koer. 1997, 232. 
 
1588Antwerpen 15 oktober 1996, Fisc.Act. 1997, afl. 39, 6 (zeer specifiek geval). 
 
1589Cass. 3 november 1997, Fiskoloog 1997, afl. 641, 1. 
 
1590Brussel 14 november 1997, AFT 1998, afl. 3-4, 122, noot J. BAETEN, Fiscoloog (I.) 1998, afl. 171, 7, FJF, No. 99/67. 
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roep te Brussel, niet losgezien worden van de arbeidsovereenkomst. Dit arrest lijkt een trendbreuk hierover in te leiden 
waardoor het ‘negotiëren’ van een niet-concurrentiebeding uitermate delicaat wordt1591

– De rechtbank van eerste aanleg van Leuven oordeelde echter, met verwijzing naar het arrest van het Hof van Cassatie van 
22 september 2003, dat er geen sprake is van een beroepsinkomen maar wel een divers inkomen, indien blijkt dat de “ver-
goeding voor het verzaken van het recht tot het uitoefenen van arbeid” geen verkapte opzegvergoeding is

. 

1592

– Een niet-concurrentievergoeding betaald in het kader van de overdracht van een aandelenparticipatie, waarbij de verkoper 
zich verbindt om geen deelneming te nemen in een concurrerende vennootschap, en die 3 jaar ná de hoofdovereenkomst 
additioneel wordt overeengekomen in het kader van de verlenging van de oorspronkelijke niet-concurrentietermijn van 3 
jaar tot 5 jaar, is belastbaar als divers inkomen

. 

1593

– Daags na het ontslag sluiten werkgever en werknemer een niet-concurrentieovereenkomst. De rechtbank van eerste aanleg 
te Brugge beschouwt de vergoeding als een aanvullende opzegvergoeding. De rechtbank oordeelt dat het arrest van het Hof 
van Cassatie van 22 september 2003 irrelevant is. Het loonbegrip in de sociale wetgeving stemt immers niet overeen met 
‘bezoldiging’ in artikel 31 WIB92, waardoor deze rechtspraak in fiscalibus niet kan worden toegepast

. 

1594. In een gelijkaar-
dige zaak bevestigde dezelfde rechtbank haar standpunt1595

13. Onroerend goed{xe "Onroerende goederen – Diverse inkomsten"} 

. 

1299 

Casuïstiek 
– Het oprichten van een flatgebouw met een groot aantal appartementen en een garage, waarbij leningen en kredietopeningen 

werden aangegaan, en een bezoldigde boekhouder werd aangesteld, geeft beroepsinkomen1596

– De verdeling van de winst met een promotor wijst niet noodzakelijk op een speculatieve bedoeling
. 

1597

– Het feit dat de te realiseren winsten uit de verkoop van diverse percelen verkavelde landbouwgrond moeten dienen om de 
schulden van de zoon af te lossen, ontneemt de verkoop zijn speculatief karakter niet

. 

1598

– De inkomsten van een landbouwer die herhaaldelijk verkavelt, een vergunning en een btw-nummer heeft, zijn beroepsin-
komsten

. 

1599. Dit is niet het geval als de landbouwer bij aankoop reeds zijn activiteit heeft stopgezet. De meerwaarde is dan 
een divers inkomen1600

– Een aannemer van bouwwerken mag voor zichzelf gebouwen oprichten die niet voor de beroepsactiviteit worden ge-
bruikt

. 

1601

– Bij veelvuldig aan- en verkoop van gronden is er geen sprake van privévermogen, ook al werd hiervoor geen lening aange-
gaan en werd het registratierecht tegen het volle tarief betaald

 (zie ook art. 41 WIB92). 

1602

– Uit het feit dat na zes jaar de gekochte grond tot de woonzone gaat behoren, volgt niet dat het gaat om diverse inkom-
sten

. 

1603

– De verkoop van 64 percelen grond met de verplichting om op de terreinen een gebouw te laten oprichten door een tijdelijke 
vereniging waarvan de verkoper een vennoot is, is een bedrijfsinkomen

. 

1604

                                                           
1591Brussel 6 mei 1999, Fiscoloog, afl. 712, 1. 

. 

 
1592Rb. Leuven 4 maart 2005, Fiscoloog 2005, afl. 980, 3, noot I. VAN DE WOESTYNE, AFT 2004, afl. 1, 51. 
 
1593Antwerpen 17 september 2002, Fiscoloog, afl. 865, 9. 
 
1594Rb. Brugge 7 april 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 11, 542; J. V AN DYCK, “ Geldt ‘sociale’ cassatierechtspraak niet in ‘fiscale’ zaken?” , Fisco-

loog 2008, afl. 1134, 8-9. 
 
1595Rb. Brugge 12 november 2012, Fisc.Koer. 2013, afl. 6, 383-386. 
 
1596Cass. 4 juni 1971, Bull.Bel., afl. 499, 1418, Pas. 1971, l, 938. 
 
1597Antwerpen 12 april 1984, FJF, No. 84/150, 251. 
 
1598Cass. 15 mei 1987, FJF, No. 88/8, 13. 
 
1599Gent 26 oktober 1984, FJF, No. 85/131, 226. 
 
1600Gent 14 februari 1986, FJF, No. 87/48, 88. 
 
1601Antwerpen 17 mei 1984, Fisc.Act. 1984, afl. 93, 6; Luik 30 april 1986, JDF 1987, 213, AFT 1987, 32. 
 
1602Luik 22 mei 1985, Bull.Bel., afl. 647, 343, AFT 1986, 78, noot B. DHAEYER.  
 
1603Luik 12 juni 1985, AFT 1986, 76, noot B. DHAEYER. 
 
1604Luik 8 oktober 1986, FJF, No. 87/142, 259. 
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– De meerwaarden op een onroerend goed gerealiseerd door de echtgenote van een vastgoedhandelaar op een onroerend goed 
dat zij heeft gekregen, is inkomen uit normaal beheer van privévermogen, als vaststaat dat zij nooit actief heeft deelgeno-
men aan de uitbating van de handel1605

– De verkoop van een perceel bos als bouwgrond, na het uitvoeren van de nodige infrastructuurwerken, geeft aanleiding tot 
diverse inkomsten

. 

1606

– De aankoop van een terrein met het oog op verkaveling waarbij twee immobiliënvennootschappen optreden als onverdeelde 
mede-eigenaar en waarbij de belastingplichtige (notaris) gebruik kan maken van zijn beroepskennis, is geen handelsvereni-
ging die aanleiding geeft tot beroepsinkomsten, maar betreft normaal beheer van privévermogen

. 

1607

– De verkoop door een aannemer-bestuurder van een immobiliënvennootschap van drie onroerende goederen uit zijn privépa-
trimonium, in hetzelfde jaar, behoorde tot het normale beheer van privévermogen

. 

1608

– De uitbreiding van een handelszaak door middel van de oprichting van een flatgebouw, waarvan de appartementen binnen 
de drie jaar werden verkocht, valt onder het toepassingsgebied van diverse inkomsten als bedoeld in artikel 90, 1° WIB92. 
De hele operatie was gefinancierd met leningen

. 

1609

– Er is handelsbedrijvigheid als een landmeter talrijke onroerende verrichtingen stelt: aankoop in onverdeeldheid met een 
derde, verkavelingen, infrastructuurwerken, publiciteit

. 

1610

– Inkomsten uit de verhuring van stallingen voor rijtuigen: de hoedanigheid van btw-belastingplichtige is op zich niet deter-
minerend voor de classificatie van de inkomsten in de personenbelasting

. 

1611

– De oprichting van een appartementsgebouw, onmiddellijk gevolgd door de verkoop van de afzonderlijke wooneenheden, 
heeft duidelijk een speculatief karakter wanneer de hele operatie op voorhand werd gepland, de financiering voor meer dan 
de helft gebeurde met geleende gelden en de investering het belang van het privévermogen overtrof

. 

1612

– De verhuring van een zaal zonder levering van bijkomende diensten voor het organiseren van feesten, is normaal beheer 
van privévermogen

. 

1613

– De verkoop van onderverdeelde aandelen in een grootschalig vastgoedproject aan de kust na vrijwillige aankoop (geen 
gedwongen onverdeeldheid) en waarbij het beheer werd toevertrouwd aan een immobiliënmakelaar, waarbij het duidelijk 
de bedoeling is een meerwinst te realiseren, is speculatief

. 

1614

– In een vergelijkbaar geval oordeelde het hof van beroep van Antwerpen dat meerwaarden uit de verkoop van een onver-
deeld aandeel in een verkaveling van een duingebied ná bestemmingswijziging in bouwgrond als speculatieve winsten 
moeten worden beschouwd. Het hof hield o.a. rekening met het feit dat er een syndicataire overeenkomst werd gesloten, 
een professionele vastgoedmakelaar werd ingeschakeld voor het beheer, de onverdeelde eigenaars zich actief met de opera-
tie bezighielden en er ná de bestemmingswijziging ongeveer 300 miljoen BEF infrastructuurwerken werden gedaan

. 

1615

– Het herhaaldelijk over een lange periode verrichten van onroerend goed transacties (61 transacties over een periode van 40 
jaar) gaat het normale beheer van een privévermogen te buiten

. 

1616. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in dezelfde 
zin in een zaak waarbij de diverse onroerende goederen bovendien met geleende gelden waren gekocht1617

                                                                                                                                                                     
 

. 

1605Luik 18 december 1985, FJF, No. 87/2, 5. 
 
1606Gent 12 januari 1988, FJF, No. 89/33, 60. 
 
1607Brussel 12 september 1989, Fisc.Koer. 1989, 450. 
 
1608Bergen 5 januari 1990, AFT 1990, 241, noot J. VERLAET; Gent 27 september 1985, FJF, No. 87/3, 6; Luik 27 mei 1987, Fisc.Koer. 1987, 

347; Gent 15 september 1994, Fiskoloog 1994, afl. 492, 5. 
 
1609Gent 30 oktober 1990, Fisc.Koer. 1990, 594; Brussel 7 januari 1993, Bull.Bel., afl. 740, 1508. 
 
1610Antwerpen 23 december 1991, FJF, No. 92/63, 127. 
 
1611Vr. nr. 1376 DIELENS 17 januari 1995, Bull.Bel., afl. 751, 1895. 
 
1612Brussel 8 december 1994, FJF, No. 95/79. 
 
1613Luik 10 november 1995, Fiskoloog 1996, afl. 579, 9; bevestigd door Cass. 16 januari 1997, Fiskoloog 1997, afl. 607, 9, RW 1997-1998, 58. 
 
1614Brussel 10 oktober 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 45, 10. 
 
1615Antwerpen 14 oktober 1997, Fisc.Koer. 1997, 647, Fiskoloog 1997, afl. 639, 11, Fisc.Act. 1997, afl. 40, 3. 
 
1616Bergen 17 oktober 1997, Fiskoloog 1997, afl. 639, 11. 
 
1617Antwerpen 22 november 2011, Fiscoloog 2012, afl. 1295, 12. 
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– Een aannemer van openbare werken die met zijn vader een feitelijke vereniging vormt en na diens dood zijn gronden erft, 
realiseert met betrekking tot deze gronden een beroepsmatige winst en geen winst uit het normale beheer van een privé-
vermogen. Dit ondanks de vererving van de gronden1618

– Het aankopen van een pand om het onmiddellijk te laten afbreken om er een appartementsgebouw te laten optrekken, 
gefinancierd met geleende gelden, is geen beheer van een privévermogen

. 

1619

– De aankoop van een bouwterrein ná de verkrijging van een bouwvergunning met geleende gelden, en de oprichting op dit 
terrein van appartementen met de bedoeling ze te verkopen, is, o.a. rekening houdende met de omvang van de operatie 
t.a.v. het privévermogen en de risico’s van de verrichting, geen normaal beheer

. 

1620

– De overeenkomst waardoor een landbouwer zijn grond ter beschikking stelt van een kerstboomkweker tegen een som geld 
die in werkelijkheid geen gewone vergoeding inhoudt maar 50 % van de toekomstige verkoop van de kerstbomen (hetgeen 
o.i. ook als een contract van commerciële maatschap had kunnen worden gekwalificeerd), heeft volgens het hof van beroep 
te Luik een speculatief karakter. De overweging van het hof dat het gedurende meerdere jaren op voorhand verkopen van 
kerstbomen met koppeling, zonder enige onderhandelingsruimte aan de op de vervaldag toepasselijke prijzen, die zeer sterk 
kunnen wisselen, niet kadert binnen het normale beheer als goede huisvader, kan o.i. echter niet worden bijgetreden

. 

1621

– Wanneer de belastingplichtige onmiddellijk na de aankoop van een onroerend goed opnieuw verkoopt en waarbij hij beroep 
doet op een immobiliënkantoor en zich omringt met vastgoedspecialisten met wie hij zelf een immobiliënvennootschap 
heeft opgericht, leidt tot een meerwaarde in de zin van artikel 90, 1° WIB92

. 

1622

– Een verrichting heeft een speculatief karakter als de verwerving van de onroerende goederen hoofdzakelijk werd gefinan-
cierd door een lening, de onroerende goederen als verhuurd werden behouden tot aan de oppuntstelling van het vastgoed-
project en op het ogenblik van de verwerving geen enkele zekerheid bestond over het welslagen van het vastgoedproject, 
waarvan de uiteindelijke kostprijs niet gekend was, hetgeen de begroting van het financiële rendement van de aanvankelijke 
investering onmogelijk maakte

. 

1623

– Het speculatief karakter van onroerende handelingen moet worden afgeleid uit een geheel van elementen en niet uit de 
loutere realisatie van winsten. De aanplanting en verkoop van kerstbomen door een industrieel op gronden uit een erfenis, 
is niet belastbaar wanneer de betrokkene geen enkele activiteit uitoefent in de bosbouw of landbouwsector, de aanplantin-
gen zich niet situeren kort na de verwerving van het goed, de terreinen een onbeduidende oppervlakte vertegenwoordigen 
in verhouding tot de ondernemingen van de belastingplichtige en het aantal aangeplante bomen als normaal kan worden be-
schouwd

. 

1624

– Een schrijnwerker die een bouwvallig gebouw aankoopt, deels met externe bankfinanciering, en die gedurende een aanzien-
lijk tijd verfraaiingswerkzaamheden aan het gebouw verricht met materialen uit zijn onderneming, en dit gebouw daarna 
met een belangrijke meerwaarde verkoopt, realiseert beroepsinkomsten

. 

1625

– De huur geïnd als eigenaar van meerdere onroerende goederen waarin prostitutiehuizen werden uitgebaat en waarvoor belas-
tingplichtige werd veroordeeld wegens souteneurschap, zijn geen diverse maar beroepsinkomsten

. 

1626

– Het speculatief karakter werd afgeleid uit ‘een geheel van elementen’ bij de aankoop van een te restaureren bakkerij via de 
bemiddeling van een immobiliënmaatschappij, volledig met eigen middelen gefinancierd, maar die kort nadien weer werd 
verkocht zonder enige restauratiewerkzaamheid te hebben uitgevoerd omdat de subsidies daarvoor niet werden ver-
strekt

. 

1627

– De realisatie van een aanzienlijke meerwaarde op de aankoop en wederverkoop van een bedrijfsgebouw binnen een termijn 
van 5 weken werd door het hof van Gent beschouwd als “het gevolg van een opportuniteit die zich toevallig voordeed” en 
dus niet als een speculatie. Merk op dat dergelijke meerwaarde vandaag wél belastbaar zou zijn volgens artikel 90, 10° 
WIB92 en dat het arrest daarom louter nog academisch belang heeft

. 

1628

– Een goede huismoeder verhuurt 23 studentenkamers in Hasselt en dit in twee gebouwen die sinds 40 jaar in eigendom van 
de dame (en voorheen haar overleden echtgenoot) waren. Ondanks het feit dat er in casu sprake was van regelmatige pres-

. 

                                                           
1618Cass. 1 februari 1996, Fiskoloog 1996, afl. 583, 10. 
 
1619Gent 31 oktober 1996, Fisc.Act. 1997, afl. 11, 10. 
 
1620Brussel 8 december 1994, JDF 1996, 301. 
 
1621Luik 26 maart 1999, FJF, No. 99/190, 518. 
 
1622Brussel 7 mei 1999, Fiscoloog, afl. 712, 11. 
 
1623Luik 26 maart 1999, FJF, No. 99/189. 
 
1624Luik 7 oktober 1998, FJF, No. 2000/158. 
 
1625Luik 2 februari 2000, FJF, No. 2000/99. 
 
1626Luik 26 mei 2000, FJF, No. 2000/191. 
 
1627Antwerpen 15 januari 2002, Fisc.Act. 2002, afl. 14, 10. 
 
1628Gent 17 oktober 2002, Fiscoloog, afl. 879, 11. 
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taties van opkuis, bezichtiging en permanent toezicht ter plaatse, is er geen sprake van een divers inkomen1629. Dezelfde 
rechtbank komt nochtans op 3 september 2003 tot een ander besluit waar het de verhuur van 33 studentenkamers betrof 
door een echtpaar dat echter het betreffende pand had gebouwd specifiek met de bedoeling om kamers te verhuren en hier-
toe ook een lening had aangegaan1630. Deze uitspraak werd in beroep bevestigd1631. Dezelfde rechtbank stelde als divers in-
komen belastbaar de huurinkomsten van de verhuur van 10 studentenkamers. De omstandigheden van het huurklaar maken 
van één van de onroerende goederen van de belastingplichtigen (renovatie van een gebouw, inrichting en verhuring van de 
studentenkamers, het aantal, de aard en het bedrag van de onroerende verrichtingen) gaat het normale beheer van een pri-
vévermogen te boven1632

– Over het verhuren van gastenkamers en vakantiewoningen antwoordde de minister op een parlementaire vraag dat de 
inkomsten als beroepsinkomsten moeten worden beschouwd indien de eigenaar gewoonlijk voorziet in ontbijt en onder-
houd, maar dat indien ze slechts af en toe of toevallig verworven worden, ze als diverse inkomsten gelden

. 

1633

– De rechtbank van eerste aanleg van Brussel oordeelde dan weer dat het lichten door de erfpachter van een aankoopoptie op 
een woning gevolgd door de onmiddellijke verkoop ervan een speculatieve intentie impliceert

. 

1634

– Opbrengsten betaald door een exploitatievennootschap aan de onverdeelde eigenaars van een zandgroeve, die deze hebben 
aangekocht met eigen middelen, zijn diverse inkomsten

. 

1635

– De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft een verrichting als speculatief beschouwd en vallend buiten de grenzen van 
het normale beheer van een privévermogen, waarbij twee echtparen samen een onroerend goed verwerven, de aankoop met 
een krediet is gefinancierd, de echtparen zeer belangrijke werken aan het onroerend goed hebben uitgevoerd en het onroe-
rend goed binnen de 12 respectievelijk 21 maanden na de beëindiging van deze werken hebben verkocht

. 

1636

– De professionele kennis van de belastingplichtige als aannemer of architect ontnemen hem niet automatisch de mogelijk-
heid om als een goed huisvader zijn onroerend privé-vermogen te beheren. In casu had de belastingplichtige een reeds ver-
kaveld stuk grond bestaande uit drie loten aangekocht. De loten werden opnieuw verkocht nadat er op één van de loten een 
gebouw was opgericht. Het hof van beroep te Brussel oordeelde dat de meerwaarde niet als divers inkomen belastbaar was. 
De belastingplichtige had geen lening aangegaan om het gebouw op te richten. Het gebouw was initieel voor zijn privatief 
gebruik bestemd. De werken en het materiaal die hebben bijgedragen tot de oprichting werden gekwalificeerd als ‘onttrek-
king’ in het kader van de btw

.  

1637

– Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat het hof van beroep van Bergen van 6 januari 2006 naar recht zijn beslissing 
motiveert dat de inkomsten uit het onroerend patrimonium van de belastingplichtige als beroepsinkomsten belastbaar zijn, 
stellende dat “het repetitief karakter van verrichtingen voortkomt uit de verwerving van 33 onroerende goederen in de loop 
van 13 jaar”. De band tussen die verrichtingen komt voort uit het nagestreefde doel dat erin bestaat de onroerende goederen 
aan te kopen tegen een lage prijs, ze vervolgens te restaureren en dan te verhuren. Het beroepskarakter van deze verrichtin-
gen wordt bevestigd door het bijna systematisch beroep doen op een lening waarbij in elk geval, de rentabiliteit van het pro-
ject wordt aangetoond, geheel door de inschrijving in het handelsregister van 1987 tot 1992 voor een activiteit onder de 
noemer ‘immobiliënzaken’ en door het administratief beheer van een geheel van in huur gegeven goederen

. 

1638

– De rechtbank van eerste aanleg te Luik heeft geoordeeld dat een tijdspanne van acht jaar waarin een bankier-verzekeraar 
drie vastgoedverrichtingen (verwervingen/verhuringen) stelt uitsluit dat de verrichtingen als opeenvolgende verrichtingen 
worden beschouwd. In die omstandigheden kan er geen sprake zijn van snelheid of van een permanente activiteit. Het be-
staan van kredieten volstaat niet om over te gaan tot een herkwalificatie van de huurgelden. De grens tussen normaal beheer 
van een privévermogen, een winstgevende activiteit met een professioneel karakter en een occasionele of toevallige ver-
richting zonder beroepsmatig karakter hangt af van feitelijke omstandigheden. De rechtbank stelt dat er in casu geen ver-
band is tussen de verrichtingen en de beroepsactiviteit van de belastingplichtige, die geen architect noch notaris, noch vast-
goedmakelaar is. De taxatie van de huurinkomsten als beroepsinkomsten wordt afgewezen

. 

1639

                                                           
1629Rb. Hasselt 11 juni 2003, Fiscoloog, afl. 898, 11. 

. 

 
1630Rb. Hasselt 3 september 2003, Fiscoloog, afl. 906, 10. 
 
1631Antwerpen 13 januari 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A 09/0042. 
 
1632Rb. Hasselt 23 februari 2005, FJF, No. 2006/70. 
 
1633Vr. nr. 438 CHABOT 14 juli 2004, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 42, 6468-6470. 
 
1634Rb. Brussel 24 november 2004, FJF, No. 2005/185. 
 
1635Bergen 18 oktober 2002, FJF, No. 2004/12. 
 
1636Rb. Brussel 18 mei 2006, FJF, No. 2007/131. 
 
1637Brussel 1 december 2004, FJF, No. 2007/161. 
 
1638Cass. 14 december 2007, FJF, No. 2008/100, 398. 
 
1639Rb. Luik 28 februari 2008, Fisc.Koer. 2008, afl. 9, 485. 
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– In een korte periode van drie jaar hebben de belastingplichtigen drie onroerende goederen gekocht en doorverkocht. De 
goederen waren gelegen in wijken gekenmerkt door veel speculatie. Het bestaan van leningen, de afsluiting van verschil-
lende vastgoedtransacties in een korte periode, de voortzetting van onderhandelingen met een vastgoedmaatschappij en de 
gevoelige toename van de prijs die hen door de vastgoedmaatschappij wordt geboden, impliceert een kwalificatie als diver-
se inkomsten1640

– Belastingplichtigen bouwen in 4 jaar tijd een privévastgoedvermogen op met zeven panden. Zij gingen hiervoor verschil-
lende leningen aan. Het hof van beroep van Brussel oordeelt dat de huurinkomsten van deze panden beroepsinkomsten 
vormen, daar het aantal huurders tot regelmatige zaakvoering noopte

. 

1641

– De dienst voorafgaande beslissingen bevestigt dat de meerwaarde die de belastingplichtige zal realiseren bij de verkoop van 
een 40-tal gronden niet belastbaar is als divers inkomen, onverminderd de taxatie van het pro rata van de meerwaarde die 
kwalificeert onder artikel 90, 8° WIB92. Bij haar beoordeling houdt de dienst voornamelijk rekening met het feit dat de 
aankopen van de gronden zijn gebeurd over een lange periode, er een relatief lange termijn is tussen aan- en verkoop van de 
gronden, er geen opeenvolgende handelingen worden gesteld die wijzen op een georganiseerde bezigheid en er geen ver-
bondenheid is met de uitoefening van een beroep

. 

1642

– Het hof van beroep te Gent verbreekt een vonnis van de rechtbank te Brugge met verwijzing naar volgende feiten: (i) de 
aankoop van de gronden gebeurde met geleende gelden; (ii) op het ogenblik van de aankoop waren de kopers al van plan 
een vastgoedproject te realiseren; (iii) de kopers sloten hiervoor een overeenkomst met een vennootschap waarvan zij be-
stuurder waren; en (iv) als tegenprestatie ontvingen de kopers twee appartementen en garages. Het hof oordeelde dat derge-
lijk project niet tot de normale verrichtingen behoort van een goede huisvader

. 

1643

– Een natuurlijk persoon verhuurt 21 appartementen, 5 studio’s, 24 garages en 4 delen van een garage, die hij voordien in 
onverdeeldheid had met zijn neef, vastgoedmakelaar. De fiscus meent dat de belastingplichtige eveneens een verkapte vast-
goedmakelaar zou zijn. Het hof van beroep te Gent is het hier niet mee eens, gelet op het feit dat de belastingplichtige de 
onroerende goederen reeds geruime tijd aanhoudt, geen lening heeft aangegaan voor de verwerving en geen intensieve, pro-
fessionele of winstgevende stappen heeft ondernomen om de onroerende goederen te verhuren

. 

1644

– Het stellen van diverse vastgoedverrichtingen, gefinancierd met eigen middelen, in een tijdspanne van 3 jaar vormt geen 
divers inkomen

. 

1645

– De opeenvolgende verkoop van zes onroerende goederen, die steeds kwalificeerden als enige gezinswoning, binnen een 
periode van 5 jaar, waarbij geen leningen werden afgesloten, geeft toch aanleiding tot een belastbare meerwaarde

.  

1646

14. {xe "Kortlopende taken en mandaten"}Kortlopende taken en mandaten 

. 

1300 

Casuïstiek 
– {xe "Soldij (DI)"}Soldij van wederopgeroepen reserveofficieren en -onderofficieren is divers inkomen1647

– Een commissaris van politie verrichtte van tijd tot tijd prestaties als beëdigd vertaler. 
. 

 Jaarlijks verdiende hij daarbij 100 000 à 200 000 BEF. Hij deed het al 10 jaar. Het hof besliste dat de feiten niet meer 
toelieten te besluiten tot occasionele prestaties1648

– De vergoedingen toegekend aan de tellers van de algemene volks- en woningtelling 1991 worden als bezoldigingen belast 
en niet als diverse inkomsten in de zin van artikel 90, 1° WIB92

. 

1649

– De vergoeding voor het opjagen van wild kwalificeert als divers inkomen
. 

1650

                                                           
1640Rb. Brussel 21 januari 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 09/0098. 

. 

 
1641Brussel 7 november 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 08/1310. 
 
1642Voorafg.Besliss. nr. 2010.504, 25 januari 2011. 
 
1643Gent 7 december 2010, FJF, No. 2011/251. 
 
1644Gent 11 januari 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1256, 10. 
 
1645Rb. Hasselt 11 april 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1344, 14. 
 
1646Rb. Brugge 16 oktober 2012, Fiscoloog 2013, afl. 1324, 12. 
 
1647Brussel 22 december 1987, FJF, No. 88/75, 130, AFT 1988, 250, noot C. CHERUY, JDF 1988, 108, noot P. VALENTIN, Bull.Bel., 

afl. 678, 1992; Circ. 26 november 1991, Bull.Bel., afl. 712, 120. 
 
1648Antwerpen 14 oktober 1993, Fiskoloog 1993, afl. 448, 5. 
 
1649Vr. nr. 288 VAN EETVELT 5 november 1992, Bull.Bel., afl. 725, 646. 
 
1650Luik 17 februari 1993, FJF, No. 93/156, 328, Fiskoloog 1993, afl. 431, 6. 
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– {xe "Zitpenningen (DI)"}Zitpenningen ontvangen buiten het beroep van werkleider aan de universiteit zijn diverse inkom-
sten, tenzij er regelmaat bestaat1651

– Vergoedingen die aan de leden van de griffies van de rechtbanken worden betaald voor buitengewone prestaties geleverd 
bij de voorbereiding van verkiezingen zijn belastbaar aan 33 %

. 

1652

– Vergoedingen toegekend aan leden van examenjury’s moeten steeds aan de hand van de feitelijke en juridische gegevens 
van ieder geval afzonderlijk worden beoordeeld

. 

1653

– Vergoedingen betaald aan een voorlopige bewindvoerder buiten een beroepswerkzaamheid, hetgeen meestal het geval is 
indien de voorlopige bewindvoerder wordt gekozen in de familiale kring

. 

1654

– Zitpenningen die een gepensioneerde vastgoedmakelaar als plaatsvervangend lid van de uitvoerende kamer van het Be-
roepsinstituut voor Vastgoedmakelaars ontvangt, kwalificeren volgens de rechtbank van eerste aanleg van Luik als diverse 
inkomsten. De rechtbank komt tot deze conclusie doordat de prestaties niet permanent zijn, ze niet de hoofdwerkzaamheid 
vormen van de belastingplichtig en ze geen bijzondere investeringen vergen

. 

1655

– Een muziekleraar stelt op vraag van een vzw een inventaris op van de Waalse beiaarden. De activiteit speelt zich af gedu-
rende minder dan één jaar. De inkomsten die hij heeft behaald zijn diverse inkomsten volgens het hof van beroep van 
Luik

. 

1656

– {xe "Proefpersoon"}Deelnemers aan een {xe "Klinische studie (DI)"}klinische studie ontvangen een onkostenvergoeding in 
de vorm van betaalbons. De dienst voorafgaande beslissingen bevestigt logischerwijze dat deze geen divers inkomen vor-
men

. 

1657

– Het geven van een bedrag aan een schoonzoon tegen betaling van lijfrente, waarbij dit bedrag geleend werd door de 
schoonouders, is geen divers inkomen, zelfs niet als de verrichting winstgevend was, en valt dus onder het normale beheer 
van een privépatrimonium

. 

1658

– Een gepensioneerde die 4 kg monetair goud verkoopt, verricht een eenmalige handeling, die valt onder het gewone beheer 
van het privévermogen

. 

1659

– De exploitatie van een kampeerterrein was in casu een beroepsactiviteit
. 

1660

– De verkoop van kerstbomen kan een beroepsactiviteit zijn, indien niet het onderhoud maar een georganiseerde ontwikke-
ling van het dennenbos beoogd werd

. 

1661

– Onrechtmatig, door het uitschrijven van valse facturen, toegeëigende inkomsten zijn diverse inkomsten
. 

1662

– Het verzamelen van postzegels kan een beroepsactiviteit zijn
. 

1663

– Het ‘loon’ door de belastingplichtige ontvangen voor de bouw van twee huizen voor zijn zus en neven en waarbij deze 
laatsten de bouwmaterialen hebben geleverd, en waarbij geen verdere investeringen door belastingplichtige werden gedaan, 
is slechts als divers inkomen belastbaar

. 

1664

– De terbeschikkingstelling van een groot kapitaal (ten titel van geldlening) door een vennootschap aan haar hoofdaandeel-
houder, die geen bestuurder of werkende vennoot is, is een belastbaar divers inkomen voor een bedrag gelijk aan de fictieve 
debetinteresten. Het kan volgens het hof niet gaan om een schenking, omdat de vennootschap niet tot dergelijke handeling 

. 

                                                                                                                                                                     
 
1651Brussel 28 juni 1983, FJF, No. 83/155, 255. 
 
1652Vr. nr. 331 BARZIN 6 maart 1996, Bull.Bel., afl. 763, 1732. 
 
1653Vr. nr. 1365 VANDENDRIESSCHE 16 januari 1995, Bull.Bel., afl. 750, 1537. 
 
1654Vr. nr. 447 LALOY 11 februari 2000, Vr. & Antw. Senaat 1999-2000, nr. 2-12, 555, Bull.Bel., afl. 807, 2044. 
 
1655Rb. Luik 22 november 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1114, 12. 
 
1656Luik 3 december 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L 08/1671. 
 
1657Voorafg.Besliss. nr. 2010.091, 25 mei 2010. 
 
1658Gent 31 oktober 1996, FJF, No. 97/41, Fisc.Act. 1997, afl. 16, 5, Fiskoloog 1997, afl. 620, 11. 
 
1659Gent 27 april 1984, FJF, No. 85/28, 53. 
 
1660Antwerpen 30 juni 1987, FJF, No. 88/27, 45. 
 
1661Luik 12 december 1984 FJF, No. 85/46, 86; Luik 18 juni 1986, JDF 1987, 151 (niet belast); Luik 21 oktober 1987, FJF, No. 88/26, 44; Luik 

22 januari 1992, Fiskoloog 1992, afl. 381, 8; Circ. nr. Ci.P.11/339.849, 6 december 1985, Bull.Bel., afl. 646, 96; Luik 31 maart 1993, 
FJF, No. 93/21; Luik 7 oktober 1998, Fiscoloog, afl. 693, 10; Luik 26 maart 1999, FJF, No. 99/189, zie ook randnr. 1299. 

 
1662Antwerpen 19 april 1994, AFT 1994, 287. 
 
1663Luik 8 december 1993, Fiduciaire Berichten 1994, 34. 
 
1664Luik 26 november 1997, Fisc.Act. 1998, afl. 18, 11. 
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om niet kan overgaan; als handelsvennootschap heeft ze immers als doel winst te maken. Er kan evenmin sprake zijn van 
een dividend omdat de gelijkheid tussen aandeelhouders niet wordt nageleefd1665

– Door de strafrechter verbeurdverklaarde inkomsten uit spionageactiviteiten door een kolonel van het Belgisch leger werden 
tóch nog belastbaar geacht als diverse inkomsten. Daarbij merkte de rechter fijntjes op dat de betrokkene de inkomsten had 
kunnen (moeten) aangeven zonder er de criminele oorsprong van prijs te geven én dat de verbeurdverklaring de belasting-
schuld m.b.t. de illegale inkomsten niet opheft

. 

1666

– De vergoeding die een huisarts ontvangt als ‘stagemeester’ is niet belastbaar als divers inkomen, maar als beroepsinko-
men

. 

1667

– De verkoop van iconen door een Russisch cineast uit diens privéverzameling leidt niet tot belastbaar inkomen
. 

1668

– Verkregen prijzen uit {xe "Paardenwedren (DI)"}paardenwedrennen werden als divers inkomen belastbaar geacht omdat de 
belastingplichtige “op een beroemde hengst beroep had gedaan om de kweekmerrie te dekken” en omwille van het “immi-
nente speculatieve dat erin bestaat paarden speciaal te trainen om aan drafwedstrijden met prijzenpot te kunnen deelne-
men”

. 

1669

– De taxatie van de opbrengsten van fruitteelt door belastingplichtigen die geen zelfstandige beroepswerkzaamheid in de 
tuinbouwsector uitoefenen, wordt omstandig toegelicht in een circulaire van 2 april 2003 die geldt met ingang van aanslag-
jaar 2002

. 

1670

– Een bediende oefent een zelfstandig bijberoep uit, namelijk het fokken van paarden. De inkomsten uit deze nevenactiviteit 
moeten worden beoordeeld aan de hand van het geheel van de feitelijke en juridische omstandigheden betreffende het geval 
in kwestie: frequentie van de aan- en verkoop van paarden, belangrijkheid en bijzondere aard van de aangewende middelen 
zoals specifieke installaties, personeel, aantal paarden, permanent karakter van de activiteit, enz.

. 

1671. In een gelijkaardige 
zaak oordeelt de rechter dat de meerwaarde die een belastingplichtige realiseert bij de verkoop van vier veulens, een divers 
inkomen is. De belastingplichtige had immers een aantal specifieke machines en uitrusting gekocht voor de paarden. Daar-
naast bestempelt de rechter de transactie als speculatief daar de aankoop van veulens een risicovolle transactie is1672

– Een gepensioneerd kunstschilder die nog enkel voor zijn plezier schildert en af en toe nog een schilderij verkoopt, realiseert 
diverse inkomsten en geen beroepsinkomsten

. 

1673

– De aankoop van crediteurensaldi van rekeningen-courant van een gewezen bestuurder van een naamloze vennootschap, die 
sinds geruime tijd op non-actief stond, die beschikte over fiscaal overdraagbare verliezen en bovendien een negatief netto-
vermogen had, maakt geen verrichting uit die valt onder de noemer van normaal beheer van een privévermogen. De 
winsten die hieruit werden verkregen werden als divers inkomen belast

. 

1674

– De dienst voorafgaande beslissingen bevestigt dat inkomsten uit de verkoop van {xe "Groenestroomcertificaten"}groene-
stroomcertificaten geen diverse inkomsten vormen indien de geschatte stroomopbrengst van de installatie lager is dan het 
geschatte jaarlijkse elektriciteitsverbruik

. 

1675

– Een piloot/vliegtuiginstructeur koopt eind jaren ’70 een historisch vliegtuig dat hij ter beschikking stelt van een vliegclub 
die hij enkele jaren voordien samen met familieleden heeft opgericht. Na 18 jaar verkoopt hij het vliegtuigje aan de club 
voor 3,6 miljoen BEF. De rechter stelt dat dit geen belastbaar divers inkomen vormt, o.a. gelet op de lange periode dat het 
vliegtuigje tot het privévermogen van de belastingplichtige heeft gehoord

. 

1676

– Een zaakvoerder koopt bij afloop van de leasingovereenkomst zijn bedrijfswagen over van de leasingmaatschappij voor 
12 000 EUR. Vier maanden later verkoopt hij deze wagen voor 25 000 EUR. De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
bevestigt de taxatie van de meerwaarde bij verkoop als divers inkomen

. 

1677

                                                           
1665Brussel 15 juni 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 28, 9, FJF, No. 2000/130. 

. 

 
1666Brussel 12 oktober 2000, Fiscoloog, afl. 776, 4, TFR, afl. 194, 58, noot S. HUYGHE.  
 
1667Antwerpen 19 september 2000, Fiscoloog, afl. 772, 8. 
 
1668Brussel 21 mei 1999, Fiscoloog, afl. 791, 12, JDF 1999, 241. 
 
1669Brussel 18 januari 2002, Fiscoloog, afl. 841, 9. 
 
1670Circ. nr. Ci.RH.241/541.317 (AOIF 6/2003), 2 april 2003. 
 
1671Vr. nr. 1425 REYNDERS 23 juni 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 143, 19692, Bull.Bel., afl. 788, 2815. 
 
1672Rb. Gent 8 juni 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1179, 9, www.monKEY, Rechtspraak, nr. G1 09/0733. 
 
1673Rb. Brussel 25 november 2004, Fiscoloog 2005, afl. 970, 10. 
 
1674Rb. Luik 13 juni 2005, FJF, No. 2006/282. 
 
1675Voorafg.Besliss. nr. 900.387, 17 november 2009; zie eveneens Mond.Vr. nr. 5400 en 5401 PRÉVOT 20 mei 2008, Kamercomm. Fin., Criv 52 

COM 219, 25 en Vr. nr. 587 GILKINET 15 juli 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 72, 84. 
 
1676Rb. Namen 23 juni 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1263, 8. 
 
1677Rb. Antwerpen 30 september 2011, Fisc.Act. 2012, afl. 31, 8-9. 
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§ 2. BELASTBARE BASIS & BELASTBAAR TIJDPERK 

1. Belastbare basis 

1303 
art. 97 WIB92 

De inkomsten komen in aanmerking voor hun nettobedrag, d.w.z. hun brutobedrag, verminderd met 
de kosten, gedaan of gedragen gedurende het belastbaar tijdperk om die inkomsten te verkrijgen of te 
behouden (art. 97 WIB92). Het hof van beroep te Brussel bevestigt dit principe voor investeringen 
gedaan in de jaren voorafgaand aan het jaar waarin de verrichting plaatsvond1678

In het mijlpaalarrest van 30 november 2006 heeft het Hof van Cassatie ten aanzien van een verrich-
ting, die buiten het kader van het normale beheer van een privévermogen valt, gesteld dat het arrest 
dat de gehele meerwaarde belastbaar stelt niet naar recht verantwoord is. Artikel 90, 1° WIB92 stelt 
niet de meerwaarde gerealiseerd naar aanleiding van de verkoop die buiten het normale beheer van het 
privévermogen valt, belastbaar, maar enkel de winst of de baat die het gevolg is van een dergelijke 
verrichting. M.a. w., enkel het abnormale deel van de meerwaarde mag worden belast. Dit impliceert 
dat in geval van een verrichting tegen een marktconforme prijs, ook al valt die verrichting buiten het 
normale beheer van een privévermogen, de belastbare basis nihil is

.  

1679

Casuïstiek 

.  

– Het hof van beroep te Brussel stelt dat, om het belastbaar bedrag van de niet-normale meerwaarde van de verrichting te 
berekenen, men rekening moet houden met de waarde die de verkochte aandelen hadden op het ogenblik waarop zij werden 
bestemd voor deze abnormale verrichting, omdat deze waarde immers vreemd is aan de abnormale verrichting. Het hof 
heropent de debatten. Ook in andere zaken wijst het hof van beroep te Brussel systematisch de taxatie van de volledige 
meerwaarde naar aanleiding van een verrichting die het normale beheer van een privévermogen te buiten gaat, af. Zo stelt 
het hof in zijn arresten van Brussel 13 september 2007, 4 april 2008, 2 oktober 2008 en 27 november 2008, in navolging 
van het cassatiearrest van 30 november 2006, dat artikel 90, 1° WIB92 niet de meerwaarde belastbaar stelt, doch enkel de 
winst of baat die het gevolg is van dergelijke verrichting1680. In zijn arresten van 2 oktober 2008 en 27 november 2008 
voegt het hof van beroep eraan toe dat de winsten of baten ook gedeeltelijk kunnen voorkomen uit andere elementen, zoals 
het beheer als goede huisvader van de aandelen/goed beheer van de apotheek (dat geval betrof de verkoop van aandelen in 
een apotheek aan een eigen holdingvennootschap)1681

– Ook het hof van beroep van Bergen volgt de zienswijze van het cassatiearrest van 30 november 2006: enkel het abnormale 
gedeelte van de meerwaarde is belastbaar als divers inkomen

. 

1682. Er valt niets te belasten als de verkoopprijs overeenstemt 
met de (markt)waarde van de aandelen zoals geschat door een deskundige en de administratie niet kan bewijzen dat een 
aandelenoverdracht onder ‘normale’ omstandigheden niet mogelijk zou zijn geweest of een lagere prijs zou hebben opgele-
verd1683

– Het hof van beroep van Antwerpen verleent eveneens een volledige ontheffing van de aanslag na vastgesteld te hebben dat, 
hoewel er enerzijds sprake is van abnormale beheer van een privévermogen, er anderzijds niet bewezen is dat de baat 
voortkomt uit een abnormale verrichting

. 

1684

– Het hof van Cassatie bevestigt zijn standpunt in de arresten van 30 april 2009, 6 november 2009
. 

1685 en 15 april 20101686

                                                           
1678Brussel 29 juni 2001, FJF, No. 2002/127, Fiscoloog, afl. 817, 10. 

. 

 
1679Cass. 30 november 2006, AR F.05.0066.F., FJF, No. 2007/107, TFR 2007, afl. 317, 189, noot L. KELL, RGCF 2007, 40, noot T. AFSCHRIFT; 

J. VAN DYCK, “ Zwanenzang voor de belasting van interne meerwaarden op aandelen?” , Fiscoloog 2007, afl. 1053, 1-3; J. GOEMAN, 
“ Hof van Cassatie stelt orde op zaken inzake diverse inkomsten” , Acc. Fisc. 2006, afl. 44, 5-8; R. ACKERMANS en T. MELIS, “ Cas-
satie stelt belastbare grondslag artikel 90, 1° WIB 1992 duidelijk” , Fisc.Act. 2006, afl. 43, 2. 

 
1680Brussel 31 januari 2007, FJF, No. 2007/188. 
 
1681Brussel 13 september 2007, Fisc.Act. 2007, afl. 38, 5; Brussel 4 april 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 08/1576; Brussel 

2 oktober 2008, FJF, No. 2009/168; Brussel 27 november 2008, TFR 2009, afl. 362-363, 524. 
 
1682Bergen 19 september 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1131, 7-10. Zie ook Rb. Nijvel 9 juni 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L1 09/1410. 
 
1683Bergen 10 september 2008, Fiscoloog 2008, afl. 1131, 7-10. 
 
1684Antwerpen 25 november 2008, FJF, No. 2009/169; Rb. Antwerpen 29 oktober 2007, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. A1 07/1155.  
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– Deze cassatierechtspraak wordt ook gevolgd door andere rechtbanken en hoven1687

– De rechtbank van eerste aanleg van Luik heeft dan weer de fiscus gelijk gegeven en bevestigt de taxatie van de gehele 
meerwaarde van de abnormale verrichting. Het hof stelt dat de begrippen ‘winst’ en ‘baat’ ook meerwaarden omvatten en 
verwijst naar het gelijkheidsbeginsel. Meerwaarden gerealiseerd in het kader van een beroepswerkzaamheid zouden niet 
anders mogen worden belast dan meerwaarden die worden behaald buiten een beroepswerkzaamheid

. 

1688

– Met betrekking tot de meerwaarde gerealiseerd bij de inbreng van {xe "Knowhow"}knowhow in een vennootschap stelt het 
hof van Cassatie dat de volledige meerwaarde belastbaar is en niet slechts het abnormaal deel

. Voor een uitvoe-
rige bespreking van bovenvermeld vonnis wordt verwezen naar de noot van KELL bij dit vonnis. In deze noot weerlegt de 
auteur de stelling van de rechtbank van eerste aanleg van Luik, o.a. voor wat betreft het punt van belastbare grondslag. 

1689

Ten gevolge van de herformulering van het regime van de belastbaarheid als diverse inkomsten van 
privémeerwaarden op aandelen, en de overheveling naar artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92, waar-
door artikel 102 WIB92 van toepassing wordt ter bepaling van de aanschaffingswaarde

. Merk hierbij op dat het 
hof in hetzelfde arrest ook oordeelde dat de vergoeding voor de inbreng van knowhow steeds belastbaar is als divers inko-
men, zelfs als het om een normale beheer van privévermogen zou gaan. Want die uitzondering geldt niet voor onlichame-
lijke goederen (zie ook randnr. 1296). 

1690

2. Belastbaar tijdstip 

, is 
voortaan de volledige meerwaarde belastbaar. Hiermee heeft de wetgever de hierboven vermelde 
rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin het Hof oordeelde dat in de context van artikel 90, 1° 
WIB92 louter het ‘abnormale deel’ belastbaar is, voor de toekomst buiten spel gezet. Bovendien is er 
ook geen aftrek van kosten meer mogelijk, hetgeen in toepassing van artikel 90, 1° WIB92 wel moge-
lijk was. 

1303,50 
art. 98 WIB92 

Aangezien artikel 98 WIB92 uitdrukkelijk stelt dat de in artikel 90, 2°, 5° tot 7° WIB92 bedoelde 
inkomsten de bedragen zijn welke aan de genieter werkelijk betaald of toegekend worden, oordeelde 
de doctrine vroeger dat de in 1°, 3°, 4°, 8° en 9° bedoelde inkomsten belastbaar zijn vanaf het ogen-
blik dat de vordering ontstaat. De speculatieve meerwaarde vastgesteld naar aanleiding van het lichten 
van een verkoopoptie door de eigenaar-verkoper over een gebouwd onroerend goed op 14 december 
1982, werd door het hof van beroep te Brussel verbonden aan aanslagjaar 1984, omdat de betreffende 
notariële akte verleden was in 1983. Het hof heeft hier o.i. onterecht de aanslag bevestigd, daar meer-
waarden volgens artikel 90, 1° WIB92 (art. 67 1° WIB64) ‘vastgesteld’ in 1982 belastbaar zijn voor 
aanslagjaar 1983, dit volgens artikel 200 juncto 204, 4°, a KB/WIB92 (art. 167 § 1 4° a. 
KB/WIB64). De aanslag gevestigd in 1986 is o.i. daarom laattijdig. Het feit dat de eigendomsover-
dracht in de optieovereenkomst was uitgesteld tot de notariële akte is in deze van geen enkel be-

                                                                                                                                                                     
1685Cass. 30 april 2009, AR F.07.0093.F., FJF, No. 2010/221, 893, JLMB 2010, afl. 4, 157, Pas. 2009, afl. 5, 1066; Cass. 6 november 2009, 

F.08.0059.F., besproken in B. AMEYE, “ Cassatie bevestigt: belastbare grondslag bij verkoop aandelen is niet hele meerwaarde” , 
Fisc.Act. 2010, afl. 17, 6-9. 

 
1686Cass. 15 april 2010, TFR 2012, afl. 424, 570. 
 
1687Zie Rb. Nijvel 9 juni 2009, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. NI1 09/1412 en Brussel 3 maart 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1256, 11. 
 
1688Rb. Luik 10 januari 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 15, 1-3, Fisc.Koer. 2008, afl. 5, 389, noot L. KELL, FJF, No. 2009/9; M. BALTUS, “ La base 

imposable des cotisations établies sur le résultat d'opérations non spéculatives mais sortant du cadre de la gestion normale du pa-
trimoine privé” , JDF 2004, 200-201. 

 
1689Cass. 10 september 2010, AR F.08.0086.N., FJF, No. 2011/70, Fisc.Act. 2010, afl. 35, 5-7 en Fiscoloog 2010, afl. 1224, 12, TFR 2011, afl. 

393, noot L. KELL: “ De belastbaarheid van abnormaal winstoogmerk” . 
 
1690Art. 6 wet 11 december 2008, BS 12 januari 2009; P. SMET, “ Omzetting Europese fusierichtlijn in laatste rechte lijn” , Fiscoloog 2008, afl. 

1119, 1; K. SPAGNOLI, “ Omzetting fusierichtlijn brengt nieuwe tijdelijke vrijstelling, maar verruimt belastbare basis. Wetsontwerp 
fusierichtlijn pakt toch interne meerwaarden aan” , Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1-7. 
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lang1691. Voor het hof van beroep te Gent werd alleszins over hetzelfde onroerend goed in die zin 
geoordeeld1692

In zijn arrest van 1 februari 1999 oordeelt het Hof van Cassatie dat er geen enkele wettelijke basis 
bestaat waaruit afgeleid kan worden dat een occasionele winst of baat belastbaar zou zijn vanaf het 
ogenblik dat zij voortvloeit uit een zekere en vaststaande schuldvordering (art. 204 4° KB/WIB92)

. 

1693

Dit principe werd naderhand nogmaals bevestigd door het Hof van Cassatie naar aanleiding van het 
verkrijgen door een belastingplichtige van een schuldvordering ten bedrage van 32 100 000 BEF (zie 
randnr. 1297) waardoor Cassatie voor artikel 90, 1° WIB92 nu duidelijk voor het kasstelsel opteert, 
waardoor er slechts belastbaarheid is wanneer de schuldvordering door de vennootschap effectief wordt 
betaald

. 

1694. Op die manier zijn diverse inkomsten onder artikel 90, 1° WIB92 belastbaar op het ogen-
blik dat hun bedrag daadwerkelijk wordt ontvangen en niet vanaf het ogenblik waarop de schuldvorde-
ring die eraan ten grondslag ligt, zeker en vaststaand is. Dit principe kent ruime navolging in de recht-
spraak1695. De rechtbank van eerste aanleg in Hasselt oordeelde echter dat het feit dat de belastingplich-
tigen vrijwillig afstand deden van de onmiddellijke betaling van de prijs, niet uitsluit dat de winst ver-
worven was in het jaar waarin zij werd uitgedrukt als een vordering in rekening-courant1696

art. 103 WIB92 

.  

De verliezen die voortspruiten uit de bedoelde werkzaamheden zijn aftrekbaar van de winsten gedu-
rende de vijf volgende belastbare tijdperken (art. 103 WIB92). De ‘diverse’ verliezen kunnen alleen 
van de winsten van dezelfde groep afgetrokken worden1697. Dat het in een tijd van beursmalaise en 
grote minderwaarden (o.a. Lernout & Hauspie) interessant kan zijn om verliezen op privéaandelen 
alsnog te gaan kwalificeren als ‘diverse’ verliezen, spreekt voor zich. Daarbij dient men dan uiteraard 
wél te aanvaarden, dat de nakomende winsten die het compenseerbare verlies overschrijden opnieuw 
belastbaar zullen zijn. In dat verband kan het interessanter zijn om voornoemde beleggingsactiviteit 
als een beroepsactiviteit in bijberoep te kwalificeren, hoewel dit uiteraard ook een aantal consequen-
ties heeft die men vooraf dient in te schatten (o.a. stopzettingsmeerwaarden)1698

De meerwaarde van een onroerend goed moet berekend worden op basis van de verkoopprijs, zelfs 
wanneer de tussenpersoon die met de verkoop belast was, niet de volledige prijs heeft doorgestort aan 
de verkoper

. 

1699

Afdeling II. 

. 

                                                           
1691Brussel 16 januari 1998, Fiskoloog 1998, afl. 651, 10. 
 
1692Gent 15 mei 1997, Fiskoloog, afl. 623, 10. 
 
1693Cass. 1 februari 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 8, 7, Fiscoloog, afl. 696, 8, Fiscoloog, afl. 697, 11, FJF, No. 2002/ 40; Cass. 19 april 1999, JDF 

1999, 6. 
 
1694Cass. 19 april 1999, AFT 2001, 346, met noot S. DE CEULAER. 
 
1695Rb. Bergen 16 juni 2005, FJF, No. 2006/186; Rb. Luik 30 januari 2006, FJF, No. 2008/33, TFR 2006, afl. 308, 756, noot W. VERMEULEN en 

O. DE KEUKELAERE; Brussel 26 juni 2008, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. B 08/0652; Brussel 26 juni 2008, Fiscoloog 2009, afl. 
1181, 12, FJF, No. 2009/8; Gent 13 september 2011, Fisc.Act. 2011, afl. 41, 13-16; Antwerpen 8 januari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 
1336, 11. 

 
1696Rb. Hasselt 28 februari 2007, FJF, No. 2007/22, Fisc.Koer. 2007, 426. 
 
1697Vr. nr. 201 BARZIN 24 april 1989, Bull.Bel., afl. 689, 2634. 
 
1698Zie o a. een overzicht van de consideransen: W. NIEMEGEERS, Fisc.Act. 2000, afl. 42, 3; W. NIEMEGEERS, “ Beurswinsten op aandelen 

kunnen toch belastbaar zijn” , AFT 2000, afl. 4, 154. 
 
1699Antwerpen 2 mei 1983, FJF, No. 84/44, 63; Antwerpen 25 april 1989, FJF, No. 89/217, 417. 
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{xe "Prijzen en subsidies"}Prijzen en {xe "Subsidie"}subsidies 
Bibliografie – DESCHRIJVER, D., “De belasting van over de jaren heen wisselende inkomsten uit de activiteiten van 

kunstenaars”, TFR 2008, afl. 335, 122-133. 

1304 
art. 90 2° WIB92 
Het betreft de prijzen en de gedurende twee jaar ontvangen subsidies, voor de schijf boven 
2 500,00 EUR, alsmede de andere subsidies, renten of pensioenen die door Belgische of vreemde 
openbare machten of openbare instellingen zonder winstoogmerken zijn toegekend aan geleerden, 
schrijvers of kunstenaars, met uitzondering van de sommen die zijn betaald of toegekend als bezoldi-
ging van bewezen diensten en bedrijfsinkomsten uitmaken (art. 90 2° WIB92). Over deze laatste cate-
gorie werd een nieuwe circulaire uitgevaardigd1700. In een parlementaire vraag werd gespecificeerd 
dat dergelijke prijzen beroepsinkomsten zijn van zodra de schuldenaar enig voordeel haalt uit de pres-
taties waarvoor de sommen werden betaald, een omstandigheid die alleen aan de hand van de feitelij-
ke en juridische elementen eigen aan elk geval kan worden beoordeeld1701

art. 98 WIB92 
art. 53  
KB/WIB92 

. 

Deze inkomsten moeten werkelijk betaald of toegekend zijn (art. 98 WIB92). De Koning kan de prij-
zen en subsidies vrijstellen die door de Hem aangeduide lichamen toegekend worden (art. 53 
KB/WIB92). 
Sinds aanslagjaar 1997 kunnen giften aan bepaalde wetenschappelijke instellingen in mindering wor-
den gebracht van de belastbare basis van het divers inkomen1702

Afdeling III. 

. 

Uitkeringen tot onderhoud 

1305 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/431.407, 17 februari 1993, Bull.Bel., afl. 726, 765. 
– Circ. nr. Ci.RH.26/592.612, 29 juni 2010. 

Bibliografie – SMETS, E. en UYTTENHOVE, L., Kind en fiscus, in Fiscale Wenken, Mechelen, Kluwer, 2006, 360. 
– THIJS, D., {xe "Onderhoudsuitkering"}Onderhoudsuitkeringen, Brussel, Ced.Samsom, 1983, 99 p. 
– POPPE, G., “Onderhoudsgelden: enkele actuele tendensen”, in MAES. L, DECNIJF, H. en DE BROECK, 

L. (eds.), Fiscaal Praktijkboek 2001-2002, Diegem, Kluwer, 2001, 91-140. 
 

– CATTELEIN, B., “Onderhoudsuitkeringen: fiscaal voordeel, of fiscaal voordeel: onderhoudsuitkeringen”, 
Fiskofoon 1987, 291-307. 

– VAN DEN KEYBUS, H., “Onderhoudsuitkering tijdens feitelijke scheiding”, AFT 1989, 6-11. 
– JDV, “Onderhoudsgelden blijven vooral in geval van studenten voor veel rechtspraak zorgen”, Fiskoloog 

1992, afl. 399, 1-8. 
– L.M., “Achterstallige onderhoudsgelden: betaling binnen drie maanden blijft nog regelmatig”, Fiskoloog 

1993, afl. 421, 4-7. 
– VANDEN BROECK, M., “Fiscale behandeling van onderhoudsgelden”, TFR 2004, afl. 259, 351-368. 
– JANSEN, T., “Onderhoudsuitkeringen in Europese context”, AFT 2004, afl. 2, 2-40. 
– SOETE, P., “Correlatie tussen de belastbaarheid en aftrekbaarheid van onderhouds-gelden?”, Fisc.Koer. 

2006, 522-523. 

                                                           
1700Circ. AOIF. nr. 25/2002, 8 oktober 2002 in wijziging van de oude circulaire van 6 februari 1997 en commentaar in Com.IB 1992, nr. 38/38. 
 
1701Vr. nr. 1658 DE CLIPPELE 13 november 2001, Vr. & Antw. Senaat 2002-2003, nr. 2-62, 3485, Bull.Bel., afl. 842, 2739-2939. 
 
1702Wet 27 oktober 1997, BS 2 december 1997, 32080, Fisc.Koer. 1998, 12; Circ. nr. Ci.RH.252/509.195, 13 juli 1999, Bull.Bel., afl. 796, 2609, 

commentaar op de art. 4 en 5 wet 27 oktober 1997. 
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– TANCREDI, N. en PATTYN, J., “Onderhoudsgelden in natura: bevestiging van aftrekbaarheid bij ‘toeken-
ning’” (noot onder Gent 29 mei 2007), TFR 2008, afl. 342, 539-542. 

– BEERNAERT, J., “Les rentes alimentaires et leur incidence fiscale”, Act.dr.fam. 2008, afl. 5, 93-109. 

1306 
art. 90 3° WIB92 

Diverse inkomsten zijn de uitkeringen die aan de belastingplichtige regelmatig zijn toegekend door 
personen van wier {xe "Gezin"}gezin hij geen deel uitmaakt, overeenkomstig de in het Burgerlijk 
Wetboek bepaalde verplichtingen (art. 90 3° WIB92)1703

art. 99 WIB92 

. 

Deze inkomsten worden in aanmerking genomen voor 80 % van het werkelijk betaalde of toegekende 
bedrag (art. 99 WIB92). De debiteur van deze uitkeringen mag ze ten belope van 80 % aftrekken van 
zijn globale inkomen. 

1307 

Casuïstiek 
– Over de waardering van{xe "Alimentatierenten in natura"} alimentatierenten, betaald in natura, met name het ter beschik-

king stellen van een woonhuis, zie Gent 25 juni 19821704

– Wanneer in het kader van een echtscheiding tussen partijen wordt overeengekomen dat de man gedurende een periode van 
18 maanden de huur, het energie- en waterverbruik van de woning verder betaalt, is dit een als divers inkomen belastbare 
onderhoudsuitkering. Het feit dat deze verplichting in de notariële akte werd opgenomen onder de regeling van de weder-
zijdse lasten en er verder werd bepaald dat er geen onderhoudsuitkering verschuldigd was, heeft hierop geen invloed

. 

1705. 
Indien de gezinswoning echter ter beschikking wordt gesteld, wordt dat niet als een belastbare onderhoudsuitkering be-
schouwd1706. Dit standpunt wordt bevestigd door het hof van Antwerpen1707

– De afbetaling van kapitaalaflossingen van een lening wordt belastbaar gesteld als onderhoudsuitkering omdat ze uitdrukke-
lijk in de plaats waren gesteld van een onderhoudsuitkering

. 

1708.Ook het Hof van Cassatie oordeelde, weliswaar over de af-
trekbaarheid van de betaalde bedragen, dat de aflossing van kapitaal en renten van een hypothecaire lening die betrekking 
heeft op een woning waarvan op grond van een overeenkomst tot echtscheiding bij onderlinge toestemming de betalende 
echtgenoot de blote eigendom heeft en de echtgenote het vruchtgebruik én het gratis recht van bewoning heeft, geen beta-
ling is van een onderhoudsuitkering1709.Het ter beschikking stellen van een deel van een onroerend goed onder de vorm van 
een aparte wooneenheid aan zijn of haar behoeftige moeder (beperkt pensioen) en het direct betalen van een aantal kosten 
die normaal door de moeder moesten worden gedragen (medicatie, verpleegster) kunnen, aldus het hof van beroep te Gent, 
als een aftrekbare onderhoudsuitkering in natura worden beschouwd voor zover de voorwaarden van artikel 104 WIB92 
werden nageleefd1710.Het begrip ‘deel uitmaken van het gezin’ omvat een feitelijke toestand van samenleven en samenwo-
nen1711.Het belasten van het onderhoudsgeld in hoofde van de ontvangende partij impliceert niet dat de betrokkene geen 
deel meer uitmaakt van het gezin van zijn ouders1712

– Het ten laste nemen van de belasting op de onderhoudsgelden is niet op zijn beurt een onderhoudsuitkering, indien ze 
vrijwillig gebeurt

. 

1713, wel indien ze voortvloeit uit artikel 90, 3° WIB921714

                                                           
1703Antwerpen 31 maart 1980, Bull.Bel., afl. 604, 500; Gent 26 april 1985, FJF, No. 86/121, 188. 

. 

 
1704Gent 25 juni 1982, FJF, No. 82/117, 199. 
 
1705Gent 18 januari 1996, FJF, No. 96/93. 
 
1706Vr. nr. 673 SCHOETERS 16 december 1996, Vr. & Antw . Kamer 1996-1997, nr. 68, 9091-9093, besproken door E. SPRUYT in NFM 1997, 

afl. 9, 2, Fisc.Act. 1997, afl. 7, 2, Bull.Bel., afl. 773, 1517. 
 
1707Antwerpen 15 april 1997, Fisc.Act. 1997, afl. 24, 2. 
 
1708Rb. Brussel 18 oktober 2002, Fiscoloog, afl. 881, 10. 
 
1709Cass. 25 mei 2000, AR F.97.0041.N., AFT 2000, 531, FJF, No. 2000/160, 424, RW 2001-2002, 286. 
 
1710Gent 29 mei 2007, TFR 2008, afl. 342, 537, noot N. TANCREDI en J. PATTYN. 
 
1711Cass. 5 mei 1977, Pas. 1977, I, 904; Brussel 8 maart 1983, Bull.Bel., afl. 632, 2563; Luik 29 juni 1988, Bull.Bel., afl. 685, 1536; Brussel 

8 november 1988, Fisc.Koer. 1989, 62. 
 
1712Brussel 15 maart 1988, Bull.Bel., afl. 681, 619. 
 
1713Cass. 29 juni 1984, Bull.Bel., afl. 640, 1259, RW 1984-1985, 1304, Pas. 1984, I, 1319. 
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– Bij uitkering van een niet-inwoner is bedrijfsvoorheffing verschuldigd, tenzij vrijstelling is voorzien bij verdrag1715

– Als de grootouders een onderhoudsgeld betalen aan hun behoeftige kleinkinderen, omdat de ouders van deze kinderen zelf 
behoeftig zijn, zijn deze laatste belastbaar in eigen hoofde

. 

1716

– Sporadische uitgaven ten behoeve van de schoolplichtige zoon, ofschoon overeengekomen in een notariële akte n.a.v. een 
echtscheiding, zijn niet noodzakelijk onderhoudsuitkeringen

. Dit arrest lijkt een te restrictieve interpretatie te geven aan 
het begrip behoeftigheid. Een oordeel dat de uitkering niet-aftrekbaar en bijgevolg ook niet-belastbaar zou geweest zijn, 
zou meer in overeenstemming zijn geweest met de tekst van artikel 90, 3° WIB92. 

1717

– Het hof van beroep te Gent verleende geen ontheffing over de betaalde belasting over terugbetaalde alimentatierenten, met 
als overweging dat de bezwaartermijnen verstreken waren en dat niets de betrokkene in het verleden had belet om haar (fis-
cale) rechten te vrijwaren

. 

1718

– Het hof van beroep van Gent vermindert het bedrag van de onderhoudsuitkeringen. Hierdoor dient de belastingplichtige een 
deel van de ontvangen uitkeringen terug te betalen. Het hof oordeelt echter dat er geen rekening moet worden gehouden 
met de verlaging van de uitkeringen voor de berekening van de aanslag. De werkelijk ontvangen bedragen zijn immers be-
lastbaar. De eventuele terugbetalingen hebben hun weerslag in latere jaren zodat er in die jaren een lagere belastbare grond-
slag zal zijn

. VAN CROMBRUGGE voor om in dergelijk geval de terugbetalingen in het jaar waarin ze 
geschieden af te trekken van de in datzelfde jaar ontvangen alimentatierenten. Hoewel dit een juiste benadering is, biedt de-
ze oplossing geen soelaas indien de terugbetaling geschiedt na afloop van de periode waarvoor de alimentatierenten ver-
schuldigd waren. Reden temeer om een algemene verzachting van het eenjarigheidsbeginsel te bepleiten met betrekking tot 
o.a. alimentatierenten. 

1719. In dezelfde zaak stelt het hof eveneens dat de gerechtskosten die inbegrepen waren in de onderhoudsuitke-
ring, niet in mindering kunnen worden gebracht van deze onderhoudsuitkeringen. Het hof van beroep van Gent stelt immers 
dat de niet-aftrekbaarheid inherent is aan het feit dat slechts 80 % van de onderhoudsuitkeringen belastbaar zijn. Een dok-
ter-acupuncturist die in zijn praktijk verliezen maakt en die een indiciair tekort verantwoordt aan de hand van stortingen die 
hij van zijn moeder uit Parijs heeft gekregen, wordt geacht behoeftig te zijn waardoor de stortingen ten belope van 80 % be-
lastbaar zijn als diverse inkomsten. Dat de stortingen slechts voorschotten zijn op de latere erfenis wordt niet bewezen ge-
acht1720

Gevallen waarbij de correlatie wel wordt aanvaard: 

.De correlatie tussen de aftrekbaarheid (à 80 %) bij de betaler en de belastbaarheid (à 80 %) bij de genieter wordt 
door de rechtspraak op diverse wijzen ingevuld. 

– Antwerpen 19 september 2000: het feit dat onderhoudsuitkeringen in de bronstaat (Korea) niet in aftrek werden gebracht is 
voor het hof van beroep te Antwerpen voldoende reden om te besluiten tot de niet-belastbaarheid ervan bij toepassing van 
artikel 22 van het dubbelbelastingverdrag België-Korea1721

– Antwerpen 12 oktober 1999: wanneer vaststaat dat de gelden die belastingplichtige van zijn vader ontving niet als aftrekba-
re onderhoudsgelden werden aanvaard, moeten zij bij eiser als een niet-belastbare gift worden beschouwd

 (zie randnr. 1336). 

1722

Gevallen waarbij de correlatie niet wordt aanvaard: 

. 

– Brussel 15 januari 1998: het feit dat alimentatierenten de facto niet aftrekbaar zijn omdat de schuldenaar van de renten 
onderworpen is aan een forfaitaire taxatie als Zwitsers rijks-inwoner, is geen afdoende element om te besluiten tot de onbe-
lastbaarheid ervan1723

– In diezelfde zin Brussel 26 juni 2003 ten aanzien van een rentebetaler die inwoner was van Luxemburg
. 

1724

– Gent 12 september 2001: dit principe werd door het hof van beroep te Gent bevestigd in een geval waarbij de aftrek werd 
geweigerd wegens het feit dat niet werd aangetoond dat de genieter van de uitkering behoeftig was

. 

1725

                                                                                                                                                                     
 

. 

1714Vr. nr. 180 TAMINAUX 27 april 1990, Bull.Bel., afl. 700, 3387. 
 
1715Vr. nr. 229 DE CLIPPELE 31 mei 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 9 juli 1991, 1678, Bull.Bel., afl. 712, 306. 
 
1716Luik 14 juni 1996, JDF 1996, 364, noot J.P. NEMERY DE BELLEVAUX, Fiskoloog 1997, afl. 624, 9. 
 
1717Antwerpen 24 juni 1997, Fiskoloog 1997, afl. 625, 4. 
 
1718Gent 12 september 1996 Fiskoloog 1996, afl. 586, 1. 
 
1719Gent 7 oktober 2008, TFR 2009, afl. 354, 90. 
 
1720Brussel 18 maart 2004, Fiscoloog, afl. 932, 10. 
 
1721Antwerpen 19 september 2000, Fiscoloog, afl. 772, 3. 
 
1722Antwerpen 12 oktober 1999, FJF, No. 2000/16. 
 
1723Brussel 15 januari 1998, Fiskoloog 1998, afl. 652, 11. 
 
1724Brussel 26 juni 2003, TFR 2004, afl. 253, 41-45. 
 
1725Gent 12 september 2001, Fiscoloog, afl. 823, 12. 
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– Antwerpen 17 januari 2006: de rentegenieter kan zich niet beroepen op enige belastingvrijstelling voor onderhoudsgelden 
aangezien de schuldenaar van de onderhoudsgelden (inwoner van Burundi) niet aan de personenbelasting is onderworpen 
en zich op de wettelijke voorschriften inzake aftrek kan beroepen1726

– Ministerieel standpunt: het belasten van onderhoudsuitkeringen bij de onderhoudsgerechtigde is geenszins afhankelijk van 
het feit dat de onderhoudsplichtige al dan niet de mogelijkheid heeft om die uitkeringen daadwerkelijk van zijn totale netto-
inkomen af te trekken

. 

1727

– In een circulaire verklaart de administratie zich akkoord met de aftrekbaarheid van betaalde onderhoudsgelden in het jaar 
van de feitelijke scheiding, wanneer er dus nog een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, indien de voorwaarden 
van artikel 104, 1° WIB92 zijn voldaan én de onderhoudsuitkering bij de andere echtgenoot als diverse inkomsten worden 
aangemerkt. Dit betekent dat, wanneer in de aangifte enkel de onderhoudsuitkeringen worden afgetrokken, de aangifte zal 
moeten gewijzigd worden door die onderhoudsuitkeringen bij de andere echtgenoot als diverse inkomsten aan te mer-
ken

. 

1728

Afdeling IV. 

. 

{xe "Achterstallige onderhoudsgelden"}Achterstallige uitkeringen tot onder-
houd 

1307,50 
art. 90 4° WIB92 

Zijn eveneens belastbaar als diverse inkomsten, de uitkeringen of aanvullende uitkeringen als vermeld 
onder afdeling III die, ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het bedrag ervan met 
terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd, aan de belastingplichtige zijn betaald na het 
belastbaar tijdperk waarop ze betrekking hebben (art. 90 4° WIB92). De administratie begrijpt hieron-
der ook de achterstallen, betaald in het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn1729

Casuïstiek 

. 

– Over periodiciteit van de betalingen bevestigt het hof van beroep te Antwerpen dat de belastbaarheid in functie staat van de 
effectieve periodieke betaling en niet van principieel periodieke uitkeringen1730

– Het hof van beroep van Gent heeft zich in dezelfde zin uitgesproken
. 

1731

– Het hof van beroep te Gent die besliste dat achterstallige onderhoudsuitkeringen die worden uitbetaald na voorafgaande 
blokkering op een onbeschikbare rekening, niet voldoen aan de voorwaarde van regelmatige betaling en daarom niet be-
lastbaar, noch aftrekbaar zijn

. 

1732

Over de aftrekbaarheid: zie randnr. 1336. 

. 

Afdeling V. 
Onderverhuring van onroerende goederen{xe "Onroerende goederen – Onder-
verhuur"} 

1308 
art. 90 5° WIB92 

                                                           
1726Antwerpen 17 januari 2006, Fisc.Koer. 2006, 521. 
 
1727Vr. nr. 1593 DAEMS 15 december 1998, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 162, 21834-21836, Bull.Bel., afl. 796, 2813. 
 
1728Circ. nr. Ci.RH.26/592.612, 29 juni 2010. 
 
1729Vr. nr. 698 LOONES 1 februari 1991, Vr. & Antw. Kamer 1990-1991, 12 maart 1991, 12564, Bull.Bel., afl. 708, 2105; Vr. nr. 756 DAEMS 

30 april 1991, Vr. & Antw. Kamer 1990-1991, 2 juli 1991, 13922, Bull.Bel., afl. 710, 2717. 
 
1730Antwerpen 22 oktober 1996, FJF, No. 97/9, Fiskoloog 1997, afl. 614, 9; Brussel 24 juni 1996, besproken door M. MAUS, “ Betreffende het 

fiscaal statuut van achterstallige onderhoudsuitkeringen” , NFM 1997, afl. 3, 105. 
 
1731Gent 7 oktober 2008, TFR 2009, afl. 354, 90. 
 
1732Gent 3 januari 2003, Fisc.Act. 2002, afl. 3, 7. 
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Eveneens diverse inkomsten zijn: inkomsten verkregen, buiten het uitoefenen van beroepswerkzaam-
heid, uit de onderverhuring of de overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde onroerende goe-
deren of uit de concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet is gelegen 
binnen de omheining van een {xe "Sportinstallatie (verhuur)"}sportinrichting te gebruiken om er plak-
brieven of andere {xe "Reclamedragers (verhuur)"}reclamedragers te plaatsen, hetzij uit de concessie 
van het recht om een plaats die van nature onroerend is te gebruiken om er zend- en ontvangstappara-
ten te installeren door de operatoren van de {xe "Gsm-masten"}mobiele telefonie (art. 90 5° 
WIB92)1733

1309 
art. 100 WIB92 

. 

Onder die inkomsten wordt verstaan: 
1. m.b.t. de onderverhuring of de overdracht van huur van onroerende goederen, het verschil tussen: 

a. de huurprijs en huurvoordelen verkregen door de huurder of overdrager, en de huurwaarde van 
de lokalen die hij zelf betrekt; 

b. de betaalde huurprijs, huurlasten en kosten; 
2. m.b.t. de concessie van het recht om plakbrieven of andere reclamedragers te plaatsen of de con-

cessie van het recht om apparatuur bestemd voor de verspreiding van de mobiele telefonie te plaat-
sen: de verkregen bedragen en voordelen min de gedragen kosten, die bij gebrek aan bewijs vast-
gesteld worden op 5 % van de verkregen bedragen en voordelen (art. 100 WIB92). 

Een voorbeeld van een dergelijke concessie is deze waarbij toegelaten wordt affiches aan te brengen 
op sportterreinen en aanhorigheden1734. Dit is echter niet van toepassing als de reclame dient voor 
toeschouwers buiten de sportinstallatie1735

De vergoeding die gsm-operatoren betalen aan natuurlijke personen voor de terbeschikkingstelling 
van een locatie voor het plaatsen van een {xe "Gsm-masten"}gsm-mast, wordt door de wet van 13 
december 2012 als een roerend inkomen beschouwd. Voorheen werd deze vergoeding als een onroe-
rend inkomen beschouwd (toepassing art. 7 WIB92)

. 

1736. Deze wetswijziging kwam er naar aanleiding 
van het antwoord op een parlementaire vraag, waarbij de minister bevestigde dat de vergoedingen 
inderdaad eerder diverse inkomsten zijn, maar dat artikel 90, 5° WIB92 niet toelaat om dergelijke 
vergoedingen op die manier te belasten1737

art. 171 2°bis a WIB92 

. Ingevolge de wetswijziging zijn deze inkomsten belast-
baar tegen een tarief van 25 %. Deze regeling is ook van toepassing in de rechtspersonenbelasting. 

De overname van een lopende {xe "Huurovername"}handelshuurovereenkomst heeft niet per se een 
beroepsmatig karakter. Het is aan de fiscus om het bewijs te leveren dat er sprake is van een beroeps-
activiteit, en bijgevolg taxatie aan 15 % (art. 171 2°bis a WIB92)1738

Bij een parlementaire vraag van 28 november 2000 wordt het onderscheid toegelicht tussen roerende 
verhuur, belastbaar aan 15 % en onroerende onderverhuur, voor toekenningen vanaf 1 januari 2013 

. 

                                                           
1733Definitie ‘sportinstallatie’: Circ. nr. Ci.RH.251/362.097, 29 maart 1985, Bull.Bel., afl. 640, 1189. Definitie ‘reclamedrager’: Vr. nr. 83 

KELCHTERMANS 7 december 1983, Vr. & Antw. Kamer 1984-1985, 12 januari 1985, 1060, Bull.Bel., afl. 639, 1088. 
 
1734Vr. nr. 203 PEETERS 4 oktober 1982 , Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, nr. 6, 156-157. 
 
1735Parl.St. Kamer 1984-1985, nr. 1010/11, 4. 
 
1736J. VAN DYCK, “ VZW’s en inkomsten uit GSM-masten: roerende voorheffing zelf voldoen” , Fiscoloog 2013, afl. 1324, 10; F. PIRET en R. 

ROSOUX, “ Antennes GSM, impôt des personnes physiques et impôt des personnes morales” , LFB 2013, afl. 180, 12-14. 
 
1737Vr. nr. 248 DIERICK 26 januari 2011, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 030, 9-11. 
 
1738Antwerpen 4 mei 1999, Fiscoloog, afl. 710, 12, Fisc.Koer. 1999, 617. 
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belastbaar aan 25 % (voorheen beiden 15 %). Naast een onderscheiden tarief, gelden eveneens andere 
regels ter bepaling van de belastbare basis1739

Casuïstiek 

. 

– Het hof van beroep te Antwerpen beoordeelde een onderverhuringsscenario waarbij de belastingplichtige niet alle gevolgen 
van de gesloten overeenkomst heeft aanvaard, te weten door de betaling van de onderhuur rechtstreeks aan de eigenaar, als 
onroerend inkomen en dus niet als divers inkomen van roerende aard1740

– Het hof van beroep te Gent daarentegen oordeelde dat er geen simulatie was bij de onderverhuring aan een vennootschap, 
ondanks het feit dat de huurprijs en de onderverhuurprijs quasi gelijklopend waren en zowel verhuurder als huurder (vader 
en zoon) belangen hadden in de onderhurende vennootschap

. 

1741

– De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde in een quasi identiek geval van onderverhuring dat artikel 344, § 1 
WIB92 van toepassing was

. 

1742

– Het hof van beroep te Bergen oordeelde dat er sprake was van simulatie
. 

1743

– Het Hof van Cassatie heeft geoordeeld dat de herkwalificatie van een huur-onderverhuur in een rechtstreekse verhuur naar 
recht was verantwoord

. 

1744

Afdeling VI. 

. 

Loten van effecten van leningen 

1310 
art. 90 6° en 

art. 98 WIB92 
Het betreft de {xe "Loten van effecten van leningen"}loten van effecten van leningen, met uitzonde-
ring van de loten die van iedere Belgische zakelijke en personele belasting zijn vrijgesteld (art. 90 6° 
WIB92). Als inkomsten worden beschouwd de werkelijk betaalde of toegekende bedragen (art. 98 
WIB92)1745

Afdeling VII. 

. 

Verhuring van {xe "Jacht-, vis- en vogelvangstrechten (kost)"}jacht-, vis- en vo-
gelvangstrechten 

1311 
art. 90 7° en art. 98 WIB92 

De groep van de diverse inkomsten bevat de opbrengsten uit de verhuring van jacht-, vis- en vogel-
vangstrechten (art. 90 7° WIB92)1746

Daarentegen zijn de opbrengsten uit de commerciële exploitatie van visvijvers, handelswinsten zoals 
bedoeld in artikel 23, § 1, 1° WIB92

. Onder inkomsten worden verstaan de sommen die werkelijk 
betaald of toegekend werden (art. 98 WIB92). 

1747

                                                           
1739Mond.Vr. CHABOT 28 november 2000, Bull.Bel., afl. 813, 810. 

. 

 
1740Antwerpen 14 maart 2000, Fisc.Act. 2000, afl. 14, 1, Notariaal Fiscaal 2000, afl. 12, 1. 
 
1741Gent 4 december 2001, Fiscoloog, afl. 832, 9. 
 
1742Rb. Brussel 7 maart 2002, Fisc.Koer. 2002, 403. 
 
1743Bergen 21 juni 2002, Fisc.Koer. 2002, 511. 
 
1744Cass. 21 april 2005, FJF, No. 2006/20, RW 2006-2007, afl. 22, 922, noot L. VANDENBERGHE, TFR 2005, afl. 292, 1014, noot P. FAES. 
 
1745Vr. nr. 25 DE CLIPPELE 12 december 1985, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, 21 januari 1986, nr. 115, Bull.Bel., afl. 650, 1015 (als ze van 

Belgische oorsprong zijn, worden ze onderworpen aan het progressief tarief en zijn ze verplicht aan te geven). 
 
1746Vr. nr. 104 VANDEZANDE 28 december 1984, Vr. & Antw. Senaat 1984-1985, nr. 17, 724, Bull.Bel., afl. 639, 1108. 
 
1747Vr. nr. 7 WILLEMSENS 4 november 1987, Vr. & Antw. Senaat 1987-1988, nr. 8, 316, Bull.Bel., afl. 674, 1344. 
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Uit het antwoord op een parlementaire vraag over de roerende voorheffing op inkomsten uit het ver-
huren van een jachtrecht en de verificatie van diverse inkomsten van roerende aard blijkt dat deze 
inkomsten niet de eerste zorg van de administratie uitmaken1748. De impact van deze belasting is dan 
ook eerder bescheiden. Zo werd voor het hele Rijk over aanslagjaar 1996 een bedrag van 10,7 miljoen 
BEF geïnd aan rechten, waarvan 5,6 miljoen BEF uit overeenkomsten voor 1 maart 1990 en 5,1 mil-
joen BEF uit overeenkomsten vanaf 1 maart 19901749

Afdeling VIII. 

. 

{xe "Meerwaarde grond"}Meerwaarden op grond 

1312 

Bibliografie – SPRUYT, A.J.J., Meerwaardebelasting op gronden, Kalmthout, Biblo, s.d., 83 p. 
 

– DEBLAUWE, R., “De belasting op de meerwaarden op gronden in privévermogen; de nieuwe regeling 
sinds de wet van 22 december 1977”, T. Not. 1978, 229-255. 

– DEBLAUWE, R., “Enkele beschouwingen bij de belasting op de bouwgrondmeerwaarden”, Fiskofoon 
1978, 3442. 

– DEBLAUWE, R., “De belasting op bouwgrondmeerwaarden. Enkele nota’s bij de administratieve circulai-
re”, T. Not. 1978, 363-367. 

– DEBLAUWE, R., “De administratieve richtlijnen over de bouwgrondmeerwaarden (art. 67, 7°, c WIB)”, 
Fiskofoon 1978, 126-127. 

– WAUTERS, B., “Belasting op meerwaarden op onroerende goederen”, NFM 2001, afl. 4, 93. 

§ 1. BEDOELDE INKOMSTEN 

1313 
art. 90 8° WIB92 
Belastbaar in deze groep zijn de meerwaarden (i) op in België gelegen ongebouwde onroerende goede-
ren of op zakelijke rechten andere dan een recht van opstal of van erfpacht of een gelijkaardig onroerend 
recht (ii), die verwezenlijkt worden ter gelegenheid van een overdracht onder bezwarende titel (iii), die 
niet valt in de categorie van de beroepsinkomsten (zie randnr. 1092) of in de eerste groep van de diverse 
inkomsten (zie randnr. 1294), wanneer bovendien de verwezenlijking geschiedt binnen een beperkte 
termijn van 8 jaar (art. 90 8° WIB92). 
Ook een {xe "Ruiling (meerwaarden)"}ruiling als vriendendienst kan belastbaar zijn: het is niet vereist 
dat de overdrager de bedoeling had te speculeren of een winst op een meerwaarde te verkrijgen1750

Het gaat om: 
. 

– goederen die onder bezwarende titel werden verkregen en die zijn vervreemd binnen acht jaar na 
de datum van de authentieke akte waarbij hun verkrijging is vastgesteld of, bij gebreke van authen-
tieke akte, na de datum van registratie van enigerlei andere akte of geschrift waarbij hun verkrij-
ging is vastgesteld; 

– goederen die bij schenking onder levenden werden verkregen en die zijn vervreemd binnen de drie 
jaar na de akte van schenking en binnen acht jaar na de datum van de authentieke akte van verkrij-
ging onder bezwarende titel door de schenker of, bij gebrek aan authentieke akte, na de datum van 

                                                                                                                                                                     
 
1748Vr. nr. 807 VAN DIENDEREN 7 maart 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 87, 11883, Bull.Bel., afl. 774, 1866. 
 
1749Vr. nr. 108 BORGINON 3 november 1999, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 088, 10166, Bull.Bel., afl. 824, 1037. 
 
1750Cass. 27 mei 1991, RW 1991-1992, 337, Bull.Bel., afl. 715, 1216. 
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registratie van enigerlei andere akte of geschrift waarbij de verkrijging onder bezwarende titel door 
de schenker is vastgesteld1751

 De meerwaarde over een bouwgrond die eerder werd samengevoegd uit een gekocht perceel en 
een geschonken perceel werd evenredig verdeeld volgens de totale oppervlakte van de respectieve 
percelen waarbij geen rekening werd gehouden met de “bebouwbare oppervlakten”

. 

1752

1314 
art. 93 WIB92 

. 

Niet belastbaar zijn de meerwaarden vastgesteld ter gelegenheid van: 
– kosteloos of tegen het vast registratierecht geregistreerde ruilingen van landbouwgronden; 
– overdrachten onder bezwarende titel van goederen toebehorend aan minderjarigen of onbekwaam-

verklaarden en personen ten aanzien van wie een beschermingsmaatregel is genomen bij wet van 
26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke; 

– onteigeningen of overdrachten in der minne om reden van algemeen nut (art. 93 WIB92). 

De meerwaarde gerealiseerd bij de verkoop van een appartementsgebouw, opgericht op een perceel 
dat destijds gedeeltelijk bestond uit grond en gedeeltelijk uit af te breken gebouwen, komt niet in 
aanmerking voor toepassing van de meerwaardetaxatie1753

1315 
art. 91 WIB92 

. De wettelijke voorwaarden voor toepas-
sing van deze taxatie zijn in dit specifieke geval niet voldaan. 

Grond waarop gebouwen zijn opgetrokken waarvan de verkoopwaarde minder bedraagt dan 30 % van 
de verkoopprijs van het geheel, wordt met een ongebouwd onroerend goed gelijkgesteld (art. 91 
WIB92). Het is de fiscus die het bewijs ervan moet leveren. Daarbij mag geen rekening gehouden 
worden met het inzicht van de koper om het gebouw af te breken1754

§ 2. BELASTBARE BASIS 

. 

1316 
De belastbare meerwaarden zijn deze die vastgesteld worden ter gelegenheid van de overdracht onder 
bezwarende titel, namelijk verkopen, {xe "Ruiling (meerwaarden)"}ruilingen, inbetalinggevingen, 
inbrengen in vennootschap, verdelingen – inbegrepen de afstand van zakelijke rechten. 

art. 101 § 1 WIB92 

De meerwaarde is gelijk aan het verschil tussen: 
a. de prijs waarvoor het goed is overgedragen, verminderd met de kosten voor de vervreemding van 

het goed; 
b. de prijs waarvoor het goed onder bezwarende titel werd verkregen vermeerderd met de kosten van 

verkrijging en met de uitgaven (bv. de kosten van verbouwing, met uitsluiting van onderhoudskos-
ten en de onroerende voorheffing), het geheel bovendien vermeerderd met 5 % voor elk jaar dat is 
verlopen tussen de datum waarop het goed verkregen werd en de datum van vervreemding. Bij ge-

                                                           
1751Over de categorie met de achtjarige termijn: Circ. 18 oktober 1966, Bull.Bel., afl. 436, 1788. 
 
1752Rb. Gent 10 juni 2004, Fiscoloog, afl. 950, 10. 
 
1753Rb. Hasselt 12 april 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1347, 12. 
 
1754Antwerpen 13 juni 1978, Rec.gén.enr.not. 1979, nr. 22.356, 106. 
 



 300  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

brek aan bewijskrachtige gegevens worden de kosten en uitgaven bepaald op 25 % van de aan-
koopprijs (art. 101 WIB92). 

art. 54  
KB/WIB92 

Over de verdeling, de verkrijging en de afstand van {xe "Vruchtgebruik (afstand van)"}vruchtgebruik, 
de verkopen met {xe "Lijfrente (verkopen op)"}lijfrente enz., zie artikel 54 KB/WIB92 en circulaire 
van 3 april 19811755

Wat betreft de zakelijke rechten over onroerende goederen geldt in uitvoering van artikel 101, § 3 
WIB92 de regeling zoals voorzien bij artikel 54 KB/WIB92

. 

1756

De prijs is de overeengekomen prijs, of de verkoopwaarde die voor de heffing van de registratierech-
ten heeft gediend, indien deze hoger is. Die prijs of waarde wordt verminderd met de kosten die ge-
daan of gedragen zijn voor de vervreemding van het goed (art. 101 § 1 1 WIB92)

. 

1757

De waardebepaling voor de heffing van het registratierecht kan niet tegengeworpen worden aan de 
verkoper, wanneer deze louter bij akkoord tussen de koper en de ontvanger tot stand is gekomen en er 
aanwijzingen zijn van willekeur

. 

1758

Met betrekking tot de achtjarige termijn werd volgend arrest gewezen: een eigenaar verwerft in 1976 
een bijkomend gedeelte van een onroerend goed en treedt daardoor uit onverdeeldheid. Op het ogen-
blik van de verkoop in 1978 kan hij zich niet beroepen op artikel 883 BW en stellen dat de uit onver-
deeldheid getreden eigenaar geacht wordt nooit eigenaar te zijn geweest. Het gedeelte dat in 1976 
werd verworven, valt bijgevolg onder de achtjarige termijn van artikel 90, 8° WIB92

. 

1759

art. 103 § 2 WIB92 

. 

De verliezen die gedurende de vijf vorige belastbare tijdperken zijn geleden ter gelegenheid van over-
drachten die belastbaar zouden zijn, waren deze met winst verwezenlijkt, zijn aftrekbaar (art. 103 § 2 
WIB92). 

Afdeling IX. 
Meerwaarden op {xe "Roerende goederen – Meerwaarde"}aandelen die deel 
uitmaken van een {xe "Belangrijke deelneming"}belangrijke deelneming 

1317 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.241/290.263, 25 maart 1977, Bull.Bel., afl. 551, 1061 (algemene commentaar). 
– Circ. nr. Ci.RH.251/296.575, 30 juni 1978, Bull.Bel., afl. 565, 1337. 
– Circ. nr. Ci.RH.251/362.842, 3 juli 1985, Bull.Bel., afl. 642, 1870 (een commentaar op deze wijziging aan-

gebracht door de wet van 31 juli 1984). 

Bibliografie – GOOSSENS, L. en ALBERT, P.G.H., “De positie van de aanmerkelijk belanghouder na de arresten X en 
Y, de Lasteyrie en de beschikking De Baeck”, in X (ed.), Fiscaal Praktijkboek 2004-2005 – Directe Belas-
tingen, Mechelen, Kluwer, 2004, 95-152. 

 

                                                           
1755Circ. nr. Ci.RH.251/319.681, 3 april 1981, Bull.Bel., afl. 595, 941. 
 
1756Circ. nr. Ci.RH.251/319.681, 3 april 1981, Bull.Bel., afl. 595, 941. 
 
1757Circ. nr. Ci.RH.252/339.944, 6 mei 1983, Bull.Bel., afl. 619, 1700; Vr. nr. 63 GABRIELS, Vr. & Antw. Kamer 1982-1983, 22 maart 1983, 1573; 

Luik 17 maart 1983, AFT 1983, 232. 
 
1758Cass. 30 oktober 1987, FJF, No. 88/30, 48; Cass. 2 november 1990, Bull.Bel., afl. 710, 2678, RW 1990-1991, 826, NFM 1992, 47, noot A. 

SPRUYT; Brussel 12 maart 1985, Rec.gén.enr.not. 1986, nr. 23.297, 101, FJF, No. 86/77, 116; Gent 14 februari 1986, FJF, No. 
87/49, 88; Gent 20 juni 1986, FJF, No. 87/98, 172; Brussel 25 maart 1986, FJF, No. 87/50, 93; Brussel 5 maart 1991, Bull.Bel., 
afl. 717, 1610. 

 
1759Antwerpen 25 april 1989, FJF, No. 89/217, 417. 
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– VAN DER BRUGGEN, E., “Blijven meerwaarden op aandelen van particulieren altijd onbelast”, Fisko-
loog 1993, afl. 420, 6-8. 

– VANISTENDAEL, F., “Een nieuwe aanmerkelijk belangheffing?”, AFT 2005, 1 (edito-riaal). 
– CARRON, O. en COUDER, N., “Fiscale behandeling van aandelen: de gevolgen van Europa. Status 

Quaestionis na recente ontwikkelingen”, TFR 2008, afl. 335, 103-121. 
– VAN HEUVERSWYN, P., “[Fusierichtlijn] Tijdelijke vrijstelling op privémeerwaarden bij aandelenruil: 

(ook) internationale vragen”, Intern.Fisc.Act. 2008, afl. 11, 5-8. 
– VAN DE WOESTEYNE, I., “Privépersonen en meerwaarden op aandelen na de fusiewet”, Fisc.Act. 2008, 

afl. 44, 3-8. 
– DEVOS, J. en VANDEN EYNDE, M., “Aanmerkelijkbelangheffing grondwettelijk”, Fisc.Act. 2009, afl. 

36, 9-10. 

1319 

Vóór de implementatie van de Europese fusierichtlijn bij wet van 18 december 2008, was artikel 90, 
9° WIB92 de bepaling die enkel de regeling inzake aanmerkelijkbelangheffing bevatte. 

Bij wet van 11 december 2008 tot implementatie van de Europese fusierichtlijn, werden meerwaarden 
op aandelen gerealiseerd naar aanleiding van een abnormale verrichting van beheer van privévermo-
gen, voorheen ondergebracht onder artikel 90,1° WIB92, nu expliciet belastbaar gesteld onder arti-
kel 90, 9°, eerste streepje WIB921760 (zie randnummers 1293 e.v.). De regeling inzake aanmerkelijk-
belangheffing werd ondergebracht in artikel 90, 9°, tweede streepje WIB92. Tegelijk werd gebruik 
gemaakt om de draagwijdte van de aanmerkelijkbelangbelasting, in lijn met de rechtspraak van het 
Hof van Justitie, te beperken tot de gevallen waar de overdracht gebeurt aan een overnemer gevestigd 
buiten de Europese Economische Unie (hierna EER)1761

1319,10 

. 

De meerwaarden op effecten zijn slechts in de vier volgende gevallen belastbaar: 
1. Wanneer de effecten gebruikt worden voor de beroepswerkzaamheid, zijn hun meerwaarden winsten 

die onderworpen worden aan het stelsel dat in randnr. 1269 e.v. beschreven wordt. 
2. Wanneer de effecten het voorwerp uitmaken van een handeling die speculatief is, zijn hun meer-

waarden diverse inkomsten die belastbaar zijn onder artikel 90, 1° WIB92 (zie randnr. 1294 e.v.). 
3. Wanneer de effecten het voorwerp uitmaken van een handeling die buiten het kader van een nor-

male beheer van privévermogen valt, zijn hun meerwaarden diverse inkomsten die belastbaar zijn 
onder artikel 90, 9°, eerste streepje WIB92 (zie randnr. 1294 e.v.). 

4. Wanneer de handeling niet valt onder een van de stelsels voorzien sub 1., 2. of 3. dat Belgische 
aandelen of deelbewijzen betreft, kunnen de meerwaarden onder artikel 90, 9°, tweede streepje 
WIB92 ressorteren. 

art. 90 9° tweede streepje WIB92 
Daartoe moeten deze aan de volgende voorwaarden voldoen (art. 90 9° tweede streepje WIB92): 

a. Het moet gaan om aandelen van binnenlandse vennootschappen. 

b. De meerwaarden mogen niet tot een andere belastbare categorie behoren. 

c. De aandelen of deelbewijzen moeten behoren tot een ‘belangrijke deelneming’, d.w.z. dat op enig 
tijdstip in de vijf jaar voor de overdracht, de overdrager, of zijn rechtsvoorganger, in de gevallen 
waarin de effecten om niet werden verkregen, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of samen met 

                                                           
1760Zie ook Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1 en afl. 44, 5. 
 
1761EER: lidstaten van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. 
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zijn echtgenoot, zijn ascendenten of descendenten, zijn zijverwanten tot de tweede graad en die 
van zijn echtgenoot, meer dan 25 % van de maatschappelijke rechten heeft bezeten. 

art. 95 WIB92 

d. De meerwaarde moet verwezenlijkt worden door een overdracht onder bezwarende titel. Maar de 
meerwaarde is niet belastbaar in geval van ruil van aandelen in vennootschappen, die fusioneren, 
die gesplitst worden of die een andere rechtsvorm aannemen, tegen aandelen van de opslorpende 
of nieuwe vennootschappen (art. 95 WIB92). De meerwaarde is belastbaar in geval van overdracht 
van de aandelen van een vennootschap die wordt opgeslorpt door de vereniging van al de aande-
len. Artikel 211 WIB92 (zie randnr. 1531,50) belet de toepassing van artikel 90, 9° WIB92 niet. 

 Bij wet van 11 december 2008 tot implementatie van de Europese fusierichtlijn, werd artikel 95 
WIB92 gewijzigd. Zoals hierboven reeds vermeld (zie randnr. 1296,35) werd een tijdelijke vrij-
stelling ingevoerd in artikel 95 WIB92. Met deze vrijstelling wordt de aanmerkelijkbelangheffing 
uitgesloten wanneer er sprake is van een aandelenruil in de zin van de Europese fusierichtlijn die 
niet hoofdzakelijk een fiscaal oogmerk heeft 1762. Deze vrijstelling is op het eerste gezicht 
overbodig, gelet op het feit dat de aanmerkelijkbelangheffing zodanig werd aangepast dat alleen 
overdrachten aan rechtspersonen gevestigd buiten de EER er nog onder vallen. De aandelenruil die 
onder de Europese fusierichtlijn valt, heeft betrekking op de inbreng van aandelen in een EU-
vennootschap. De tijdelijke vrijstelling van de aanmerkelijkbelang-heffing in artikel 95 WIB92 
kan echter wél van betekenis zijn bij toepassing van artikel 94 WIB92 (zie randnr. 1319,20)1763

art. 102 WIB92 

.  

e. Er moet een meerwaarde zijn. De meerwaarde is het verschil tussen de ontvangen prijs (in speciën 
of anderszins) en de verwervingsprijs door de belastingplichtige of zijn rechtsvoorganger (art. 102 
WIB92). 

 Dit geldt ook voor meerwaarden gerealiseerd op aandelen uit belangrijke deelnemingen. Zo zijn de 
bemiddelingslonen, opgelopen bij de verkoop van aandelen, aftrekbaar van de gerealiseerde 
meerwaarde1764. Kosten die echter gedragen worden na de overdracht, maar die hiermee verband 
houden, zijn echter niet aftrekbaar1765

 Over de bepaling van de belastbare meerwaarde op aandelen moet de belastingplichtige de aanschaf-
fingswaarde aantonen. Wanneer hij in gebreke blijft om aan te tonen dat de waarde van de aandelen 
die hij bij wijze van schenking heeft verkregen, is toegenomen sedert hun intekening, kan de admini-
stratie bij het bepalen van de meerwaarde die de belastingplichtige heeft verwezenlijkt naar aanlei-
ding van de verkoop ervan, terecht vermoeden dat hun waarde op de dag van de schenking gelijk 
was aan hun intekenwaarde

. De verwervingsprijs mag geherwaardeerd worden aan de 
hand van de coëfficiënten voorzien in randnr. 1528. 

1766

art. 227 2° en 3° WIB92 

. 

                                                           
1762Dat is een inbreng van aandelen in een vennootschap in ruil voor de uitgifte van nieuwe aandelen (met een geldopleg van max. 10 %) 

waardoor de verkrijgende vennootschap meer dan 50 % van de stemmen verwerft, of haar deelneming vergroot als zij al de meer-
derheid van de stemrechten heeft. Alleen een aandelenruil waarbij vennootschappen van twee EU-lidstaten zijn betrokken, valt on-
der de fusierichtlijn. 

 
1763I. VAN DE WOESTEYNE, “Privépersonen en meerwaarden op aandelen na de fusiewet”, Fisc.Act. 2008, afl. 44, 3-8.  
 
1764Brussel 4 december 1990, FJF, No. 91/42, 84, NFM 1992, 150, noot N. VANDER LINDEN, Fisc.Koer. 1991,145. 
 
1765Antwerpen 4 november 1997, Fiskoloog 1998, afl. 678, 9. 
 
1766Brussel 15 juni 1999, FJF, No. 2000/130. 
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f. De aandelen moeten overgedragen worden aan een in artikel 227, 2° of 3°, vermelde rechtspersoon 
waarvan de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer 
niet in een lidstaat van de EER is gevestigd. 

 Voorheen voorzag de Belgische wetgeving in de aanmerkelijkfbelangheffing, zodra er overdracht 
was aan vennootschappen of rechtspersonen die buiten België gevestigd waren1767

 In het arrest Baars van het Hof van Justitie van 13 april 2000 werden elementen aangereikt om te 
besluiten tot strijdigheid van artikel van het 90, 9° WIB92 met het recht van vestiging, waarbij de 
onderliggende gedachte is dat door een AB-heffing op te leggen aan inwoners van land A bij ver-
koop aan vennootschap gevestigd in land B, deze laatste vennootschap benadeeld wordt inzake de 
uitoefening van haar recht van vestiging in land A door de voor haar beperktere mogelijkheden om 
aldaar een controleparticipatie (van minimaal 25 %) te verwerven

. 

1768. Ook het arrest van 
21 november 2002 van het Hof van Justitie brengt elementen in deze zin bij door te wijzen op een 
discriminatie in het Zweedse belastingrecht waar inbrengen in een buitenlandse vennootschap van 
een bepaald gunstregime worden uitgesloten1769

 Het arrest De Baeck van 8 juni 2004

. 
1770, als antwoord op e{xe "De Baeck (HvJ)"}en prejudiciële 

vraag van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen1771, beslecht deze zaak in die zin dat arti-
kelen 43 en 48 EG-verdrag (nu art. 49 en 54 VWEU) niet toelaten dat een heffing wordt opgelegd 
bij de verkoop van aandelen aan een niet-Belgische EU-vennootschap. Artikel 90, 9° WIB92 is 
dus in strijd met het Europees verdrag1772. In een commentaar bij dit arrest pleit een auteur er zelfs 
voor om de Belgische staat aansprakelijk te stellen via artikel 1382 BW tot het vergoeden van de 
kosten gemaakt om de tussenliggende Belgische holding (teneinde de heffing te vermijden) op te 
richten en in stand te houden gedurende één jaar1773. In een antwoord op een parlementaire vraag 
over dit arrest stelt minister Reynders dat hij de administratie opdracht zal geven na te gaan welke 
de beste weg is om artikel 90, 9° WIB92 aan de beschikking van het Hof aan te passen1774

 In een circulaire werd de gelding van het arrest De Baeck uitgebreid tot overdrachten aan rechts-
personen met maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer 
in de lidstaten van de EER

. 

1775

 Eerder had de rechtbank van eerste aanleg van Luik al beslist dat artikel 90, 9° WIB92 strijdig is 
met het EG-verdrag. Artikelen 43 EG en 48 EG-verdrag (nu art. 49 en 54 VWEU) staan een natio-
nale wettelijke regeling in de weg, die in geval van overdracht onder de waarde van aandelen van 
vennootschappen, de overdrager uitsluit van uitstel van belastingheffing over de op die aandelen 
gerealiseerde meerwaarde wanneer de overdracht plaatsvindt aan een buitenlandse rechtspersoon 
waarin de overdrager rechtstreeks of indirect een deelneming heeft mits deze deelneming hem een 

. 

                                                           
1767Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1 en afl. 44, 4. 
 
1768K. MORBÉE, “ Controleparticipaties en het recht van vestiging” , noot bij HvJ 13 april 2000, TFR, afl. 185, 690. 
 
1769P. SMET en E. CEUS, “ Meerwaardebelasting bij overdracht aan niet-inwoners (bis)” , Fiscoloog (I.), afl. 229, 6. 
 
1770HvJ 8 juni 2004, zaak C-268/03, Fisc.Act. 2004, afl. 25, 3, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. V 04/1. 
 
1771Pb.C. 29 november 2003, afl. 289, 12. 
 
1772Fiscoloog, afl. 943, 8, Fiscoloog (I.), afl. 247, 4, Fisc.Act. 2004, afl. 25, 3. 
 
1773J. VAN STEENWINCKEL, “ Taxation of capital gains realised by a Belgian resident in case of assignment of a major holding in the capital of a 

Belgian company to a company established in another Member State” , EC Tax 2005, afl. 1, 24. 
 
1774Hand. Senaat, 2003-2004, nr. 3-70, 62-63. 
 
1775Circ. nr. Ci.RH.251/567.506 (AOIF 8/2007), 14 maart 2007. 
 



 304  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

zodanige invloed op de besluiten van die buitenlandse rechtspersoon verleent dat hij de activiteiten 
ervan kan bepalen1776

 Volstrekt in tegenstelling tot deze rechtspraak van de rechtbank van eerste aanleg te Luik werd op 
18 februari 2004 door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel beslist dat over de verkoop van 
een aanmerkelijk belang via een Belgische tussenholding sprake was van simulatie en dat de taxatie 
op grond van artikel 90, 9° WIB92 dus wél verschuldigd was

. 

1777

 Bij wet van 11 december 2008 tot implementatie van de Europese fusierichtlijn, werd deze admi-
nistratieve beperking van het toepassingsgebied van de heffing – alleen nog bij overdracht aan 
vennootschappen en rechtspersonen die gevestigd zijn buiten de EER, uiteindelijk wettelijk beze-
geld

. 

1778

 Het Grondwettelijk Hof heeft zich uitgesproken over het al dan niet discriminerend karakter van 
het toenmalige artikel 90, 9° WIB92. De rechtbank te Brugge ondervroeg het Grondwettelijk Hof 
over het al dan niet discriminerend karakter van de toenmalige wetgeving, met name of het niet 
strijdig is met het grondwettelijk gewaarborgd gelijkheidsbeginsel dat de overdrachten aan Belgi-
sche vennootschappen en rechtspersonen buiten schot blijven, terwijl de heffing wel verschuldigd 
is bij overdracht aan een buitenlandse vennootschap of rechtspersoon. In casu betrof het de over-
dracht van een aanmerkelijk belang aan een Maltese vennootschap in 2001, terwijl Malta pas op 
1 januari 2004 lid werd van de EU. Het Grondwettelijk Hof beperkt haar antwoord uitdrukkelijk 
tot de vraag of er sprake is van discriminatie wanneer de heffing wel gevestigd wordt bij over-
dracht aan een vennootschap of rechtspersoon die ‘buiten de Europese Economische Ruimte’ ge-
vestigd is, terwijl dit niet het geval is bij overdracht aan een in België gevestigde vennootschap of 
rechtspersoon. Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat artikel 90, 9°, tweede streepje WIB92 het 
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod zoals neergeschreven in artikel 10 
en 11 Gw. niet schendt, doordat dit artikel uitsluitend voorziet in een belastingheffing van de 
meerwaarde op een overdracht van een belangrijke deelneming aan een buitenlandse rechtsper-
soon, terwijl dit niet het geval is wanneer een belangrijke deelneming wordt overgedragen aan een 
Belgische rechtspersoon. Wanneer de wetgever in een fiscale stimulans voor de overdracht van 
aandelen voorziet, vermag hij die gunstmaatregel, rekening houdend met de budgettaire beperkin-
gen en binnen de grenzen van de Europese regelgeving, te beperken tot een categorie van over-
drachten die de juridische en feitelijke verankering van de Belgische vennootschap waarvan de 
aandelen worden overgedragen, niet op wezenlijke wijze in het gedrang dreigt te brengen. Door 
het in het geding zijnde verschil in behandeling in te voeren, heeft de wetgever geen manifest on-
juiste of onredelijke beleidskeuze gemaakt

. 

1779

1319,20 
art. 94 WIB92 

. 

Om te vermijden dat de aanmerkelijk{xe "Aanmerkelijkbelangheffing"}belangheffing te gemakkelijk 
omzeild wordt door een aandelenpakket eerst te verkopen aan een niet in artikel 90, 9° tweede streepje 

                                                           
1776Rb. Luik 15 januari 2004, FJF, No. 2004/187, www.monKEY.be, Rechtspraak, nr. L1 04/1, Fisc.Koer. 2004, 754, TFR, afl. 263, nr. 2004/N59. 
 
1777Rb. Brussel 18 februari 2004, Fisc.Koer. 2004, 361, www.monKEY, Rechtspraak, nr. B1 04/2; hervormd door Brussel 27 september 2007, 

Fisc.Koer. 2007, 636. 
 
1778K. SPAGNOLI, “ Omzetting fusierichtlijn brengt nieuwe tijdelijke vrijstelling, maar verruimt belastbare basis. Wetsontwerp fusierichtlijn pakt 

toch interne meerwaarden aan” , Fisc.Act. 2008, afl. 22, 1-7 en P. SMET, “ Omzetting Europese fusierichtlijn in laatste rechte lijn” , 
Fiscoloog 2008, afl. 1119, 1; I. VANDE VELDE, “ Eindelijk Fiscale neutraliteit voor grensoverschrijdende fusies” , Fisc.Act. 2008, 
afl. 34, 1; X, “ Kort nieuws van de fiscus” , Fisc.Act. 2009, afl. 36, 11-12. 

 
1779GwH 17 september 2009, nr. 143/2009, prejudiciële vraag, FJF, No. 2010/131, besproken in JVD, “ [Meerwaarden] Verkoop aanmerkelijk 

belang aan niet- EU-ingezetene: geen discriminatie” , Fiscoloog 2009, afl. 1175, 3-5. 
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WIB92 geviseerde persoon, die ze op zijn beurt doorverkoopt aan een in artikel 90, 9°, tweede streep-
je WIB92 geviseerde entiteit, voorziet artikel 94 WIB92 in een ‘stand still’-periode van 12 maanden. 

In de mate dat aandelen vervreemd werden met een belastingvrijstelling onder artikel 90, 9° 
WIB92, treedt alsnog belastingheffing op in hoofde van de oorspronkelijke vervreemder indien de 
aandelen op hun beurt vervreemd worden binnen de 12 maanden volgend op de oorspronkelijke 
vervreemdingsdatum aan een entiteit gevestigd buiten de EER. 

Vóór de implementatie van de Europese fusierichtlijn bepaalde artikel 94 WIB92 dat wanneer in de 
periode van 12 maanden voor de overdracht aan een buitenlandse rechtspersoon of vereniging een of 
meer overdrachten tussen ‘andere belastingplichtigen’ hebben plaatsgevonden, de heffing van toepas-
sing is op iedere overdracht in die periode, indien bij de eerste overdracht een ‘belangrijke deelne-
ming’ voorhanden was (art. 94 WIB92). Het feit dat de prijs niet effectief betaald werd, belet de hef-
fing niet1780. Het hof van beroep te Bergen, dat in een zaak waarbij de overeenkomst over de verkoop 
van een deelneming juridisch gesloten werd op 18 december 1981 en de betrokkene met ingang van 
1 januari 1982 de hoedanigheid van niet-rijksinwoner had verkregen, oordeelde dat de prijs vaststel-
baar was in 1981 op basis van de jaarrekening per 31 december 19811781

In artikel 94 WIB92 wordt niet alleen verwezen naar een buitenlandse rechtspersoon waarvan de 
maatschappe-lijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel van bestuur of beheer niet in een 
lidstaat van de EER is gevestigd, maar ook naar buitenlandse rechtspersonen “die volgens de fiscale 
wetgeving van een Lidstaat van de EER niet geacht wordt om fiscaal in die Staat te zijn gevestigd 
zonder volgens een met een derde staat gesloten dubbelbelastingverdrag geacht te worden fiscaal 
buiten de EER te zijn gevestigd”. 

. Het komt ons voor dat het 
hof hier twee zaken heeft verward, te weten enerzijds de juridische totstandkoming van koop en ver-
koop, wat een ‘vaststelbare’ prijs veronderstelt, en anderzijds de belastbaarheid van de meerwaarde 
wat een ‘zekere en vaststaande’ schuldvordering veronderstelt (vgl. art. 204 4° a KB/WIB92 met 
art. 204 4° d KB/WIB92). 

Voor een uitvoerige beschrijving: P. VAN HEUVERSWYN, “[Fusierichtlijn] Tijdelijke vrijstelling op privémeerwaarden bij 
aandelenruil: (ook) internationale vragen”, Intern.Fisc.Act. 2008, afl. 11, 5-8. 

Afdeling X. 
{xe "Meerwaarde onroerende goederen"}Meerwaarden op {xe "Gebouwde OG 
(MW)"}gebouwde onroerende goederen 

1320 

Bibliografie – SABLON, S., e.a., “Invoering van belastingstelsel van meerwaarden op gebouwde onroerende goederen”, 
Fisc.Koer. 1997, afl. 1-2-3, 14 e.v. 

– LALEMAN, P., “Meerwaardebelasting op gebouwen heeft geringe impact... voorlopig toch”, Fisc.Act. 
1997, afl. 5, 3. 

– AFSCHRIFT, T. en BERTHELON, I., “L’impôt sur les revenus, l’arrêté royal du 21 décembre 1996”, JT 
1997, 353, nr. 27-37. 

– “Meerwaardebelasting gebouwen: toepassingsmodaliteiten”, Fiskoloog 1998, afl. 658, 5-89. 
– MOSER, K. en SOUFFRIAU, P., “Berekening meerwaarde gebouwd onroerend goed en vereiste van gere-

gistreerd aannemer: geen schending van het gelijkheidsbeginsel?”, TFR 2010, afl. 377, 387-391. 

art. 90 10° WIB92 

                                                           
1780Antwerpen 28 juni 1993, FJF, No. 94/59. 
 
1781Bergen 6 december 1996, AFT 1997, afl. 4, 191, FJF, No. 97/163. 
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Overeenkomstig dit artikel zijn meerwaarden op gebouwde onroerende goederen gerealiseerd in het 
kader van het beheer van het privépatrimonium belastbaar. Aldus zijn de volgende meerwaarden be-
lastbaar die betrekking hebben op: 
1. hetzij een gebouwd onroerende goed: 

a. verkregen onder bezwarende titel en vervreemd binnen vijf jaar na de datum van verkrijging; 
b. verkregen bij schenking onder levenden en vervreemd: 

– binnen drie jaar na de akte van schenking; en 
– binnen vijf jaar na de datum van verkrijging onder bezwarende titel door de schenker; 

2. hetzij een ongebouwd onroerend goed verkregen onder bezwarende titel of bij schenking waarop 
de belastingplichtige een gebouw heeft opgetrokken waarvan de bouw werd aangevangen binnen 
vijf jaar na de verkrijging van de grond onder bezwarende titel door de belastingplichtige of door 
de schenker, wanneer het geheel wordt vervreemd binnen vijf jaar na de datum van eerste inge-
bruikname of verhuring van het onroerend goed. 

art. 93bis WIB92 

Zoals voor de gronden zijn in ieder geval niet belastbaar (zie randnr. 1314): de meerwaarden verwe-
zenlijkt op gebouwde onroerende goederen die toebehoren aan minderjarigen, aan onbekwaam ver-
klaarden en aan bepaalde geesteszieken, evenals de meerwaarden verwezenlijkt ter gelegenheid van 
{xe "Onteigening (meerwaarden)"}onteigeningen of overdracht in der minne ten algemenen nutte. 
Daarnaast zijn meerwaarden verwezenlijkt naar aanleiding van de overdracht onder bezwarende titel 
van de eigen woning van de belastingplichtige, niet belastbaar. Deze vrijstelling is slechts van toepas-
sing indien het kadastraal inkomen van de betreffende woning gedurende een ononderbroken periode 
van ten minste 12 maanden, voorafgaandelijk aan de maand van de vervreemding, is vrijgesteld over-
eenkomstig artikel 12 § 3 WIB92 (zie randnr. 1023,40). In voorkomend geval wordt eveneens reke-
ning gehouden met de periode gedurende dewelke voor die woning de woningaftrek kon worden toe-
gepast overeenkomstig (oud) artikel 16 WIB92 of artikel 526, § 1 WIB92 (zie randnr. 1027). Tussen 
de 12-maanden periode en de vervreemding mag nog een periode van 6 maanden liggen gedurende 
dewelke deze woning niet werd gebruikt1782

Deze ‘datum van vervreemding’ wordt door de minister gedefinieerd als de datum van de authentieke 
akte van verkoop, of bij gebreke daaraan, de datum van registratie van het betreffende ‘geschrift’

. 

1783

De belastbare meerwaarden worden onderworpen aan een belasting aan het tarief van 16,5 % (art. 171 
4° e) WIB92). 

. 

art. 101 § 2 WIB92 
De meerwaarde is gelijk aan het verschil tussen: 
a. de prijs waartegen het goed is overgedragen, of indien die hoger is, de waarde die tot maatstaf van 

heffing van het registratierecht of de btw heeft gediend, verminderd met de kosten die de belas-
tingplichtige verantwoordt te hebben gedaan of gedragen voor de vervreemding van het goed; en 

b. de verkrijgingprijs van het goed, vermeerderd met 25 % of met de werkelijk gedragen kosten van 
verkrijging of van overgang indien deze meer dan 25 % bedragen (art. 101 § 2 WIB92). 

De verkrijgingprijs wordt vastgesteld als volgt: de prijs waarvoor het goed door de verkoper of de 
schenker werd verkregen of, indien hoger, de waarde die tot maatstaf van heffing in de btw of het 
registratierecht heeft gediend. 

Deze prijs wordt nadien nog vermeerderd met 5 % voor elk jaar dat verlopen is tussen de datum van 
verkrijging en van vervreemding, evenals met de kosten van werken, uitgevoerd door geregistreerde 
                                                           
1782Zie ook Voorafg.Besliss. nr. 2010.485, 1 maart 2011. 
 
1783Vr. nr. 1301 DE SCHAMPHELAERE 18 mei 2001, Vr. & Antw . Senaat 2001-2002, nr. 2-44, 2280-2281, besproken in Fiscoloog, afl. 832, 7. 
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aannemers. In voorkomend geval dient hij te worden verminderd met de vergoedingen verkregen als 
gevolg van schade aan het vervreemde gebouw. Betreffende de vereiste van een geregistreerd aanne-
mer werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Grondwettelijk Hof. Immers, deze vereiste van een 
geregistreerd aannemer is niet aanwezig voor de berekening van de meerwaarde indien de belasting-
plichtig een perceel grond koopt waarna hij het bebouwt/laat bebouwen1784

Zakelijke rechten vallen eveneens onder het toepassingsgebied van artikel 90, 10° WIB92 (zie ook 
art. 54 KB/WIB92). De vestiging, evenals de overdracht van een vruchtgebruik over een gebouw, 
wordt beschouwd als zijnde een belastbare handeling onder artikel 90, 10° WIB92

. Het Hof meent, o.i ten 
onrechte, dat deze verschillende behandeling redelijk te verantwoorden is in het kader van de strijd 
tegen het zwartwerk. Noteer in deze dat de vereiste van aannemersregistratie in het kader van de btw 
wel strijdig werd bevonden met het neutraliteitsbeginsel. De verwijzing naar de aannemersregistratie 
werd dan ook geschrapt in de btw-wetgeving (zie randnr. 5509). 

1785. Daarbij geldt 
inderdaad dat het recht van vruchtgebruik geen aan opstal of erfpacht gelijkaardig zakelijk recht is1786

De beperkte verliesoverdrachtregeling van artikel 103 WIB92 werd door het Grondwettelijk Hof niet 
in strijd geacht met de Grondwet

. 
Dat de minister de vestiging van een vruchtgebruik ook gelijkstelt met een ‘overdracht ten bezwaren-
de titel’, is opmerkelijk. 

1787

De kostprijs van de integrale opheffing van artikel 90, 10° WIB92 zou 1,15 miljoen euro per jaar 
bedragen, zo becijferde de administratie

. 

1788

Afdeling XI. 

. De opbrengst is dus toch wel eerder beperkt te noemen. 

Vergoeding voor {xe "Ontbrekende coupon (vergoeding)"}ontbrekende coupon 
of voor ontbrekend lot betreffende financiële instrumenten die het voorwerp 
uitmaken van een {xe "Zakelijke zekerheidsovereenkomst (DI)"}zakelijke ze-
kerheidsovereenkomst of van een lening{xe "Pand (vergoeding)"} 

1320,10 
art. 90 11° WIB92 

Artikel 90, 11° WIB92 is van toepassing op vergoedingen voor ontbrekende coupon of voor ontbre-
kend lot betaald of toegekend in uitvoering van zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met 
betrekking tot financiële instrumenten, afgesloten vanaf 1 februari 2005 (art. 39 wet 15 december 
2004, BS 1 februari 2005). De in artikel 90, 11° WIB92 vermelde inkomsten worden in aanmerking 
genomen voor het aan de verkrijger werkelijk betaalde of toegekende bedrag, in voorkomend geval 
verhoogd met de roerende voorheffing. De aanslagvoet is 10 %, 15 %, 20 % of 25 % naargelang de 
toepasbare aanslagvoet op de inkomsten van roerende goederen en kapitalen waarop die vergoedingen 
betrekking hebben. 

Afdeling XII. 

                                                           
1784GwH 12 november 2009, TFR 2010, afl. 377, 387-391, noot K. MOSER en P. SOUFFRIAU, “ Berekening meerwaarde gebouwd onroerend 

goed en vereiste van geregistreerd aannemer: geen schending van het gelijkheidsbeginsel?” . 
 
1785Vr. nr. 854 VISEUR 21 december 2001, Vr. & Antw. Kamer 2001-2002, nr.134, 16829-16830, besproken in Fiscoloog, afl. 862, 7. 
 
1786Com.IB 1992, nr. 10/6. 
 
1787Arbitragehof 10 maart 2004, nr. 36/2004, BS 21 mei 2004, ed. 2, Fisc.Act. 2004, afl. 20, 6. 
 
1788Vr. nr. 193 VANDER MAELEN 5 januari 2004, Vr. & Antw. Kamer 2003-2004, nr. 21, 3090-3091. 
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Vergoedingen uit de exploitatie van uitvindingen toegekend aan a{xe "Acade-
mische navorsers"}cademische navorsers{xe "Octrooi (DI)"} 

1320,30 
art. 90 12° WIB92 

Een laatste categorie van diverse inkomsten betreft de persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie 
van een uitvinding die door een universiteit, een hogeschool, het Nationaal Fonds voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, het ‘Fonds de la Recher-
che Scientifique – FNRS’ of een overeenkomstig artikel 2753, § 1, lid 2 WIB92 erkende wetenschap-
pelijke instelling op grond van een door die universiteit, hogeschool of wetenschappelijke instelling 
uitgevaardigd valorisatiereglement, worden betaald of toegekend aan onderzoekers. Onder ‘{xe "On-
derzoeker"}onderzoeker’ wordt verstaan iedere onderzoeker die wordt bedoeld in artikel 2753, § 1, lid 
1 en 2 WIB92, en die – alleen of binnen een ploeg – onderzoek verricht in een universiteit, hogeschool 
of erkende wetenschappelijke instelling, alsmede de docenten. Onder ‘uitvindingen’ wordt verstaan 
octrooieerbare uitvindingen, kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleider-
producten, computerprogramma’s en databanken die voor commerciële doeleinden kunnen worden 
aangewend.  

Voor vergoedingen ontvangen vanaf 1 januari 2009 wordt het werkelijk betaalde of toegekende be-
drag in aanmerking genomen, in voorkomend geval verhoogd met bedrijfsvoorheffing en verminderd 
met 10 % forfaitaire kosten1789

Deze bepaling heeft als doel om onderzoekers aan openbare academische instellingen een fiscale 
incentive te geven om mee te werken aan de exploitatie van hun onderzoeksresultaten. Op die manier 
wil de regering de braindrain van hooggekwalificeerde onderzoekers uit België tegengaan en stimule-
ren dat academische onderzoeksresultaten de economie en het bedrijfsleven ten goede komen. 

. Het toepasselijke tarief bedraagt 33 % (art. 171 1° a) WIB92). 

Artikel 90, 12° WIB92 is van toepassing op de vergoedingen en bezoldigingen die vanaf 1 januari 
2007 worden betaald of toegekend. 

Hoofdstuk V 

Totaal belastbaar inkomen – Afzonderlijke belasting van de 
bedrijfsinkomsten – Huwelijksquotiënt 

Afdeling I. 
Inleiding 

1321 
Nadat de netto-inkomsten afzonderlijk werden vastgesteld, zijn er nog enkele bewerkingen nodig om 
de globale netto belastbare inkomsten te bekomen: 
– De beroepsinkomsten kunnen verminderd worden met het ‘meewerkinkomen’ (het gedeelte van de 

beroepsinkomsten dat wordt toegekend aan de {xe "Meewerkende echtgenoot"}medewerkende 
echtgenoot (zie randnr. 1161,50 en 1289)). 

                                                           
1789Gewijzigd bij art. 159 wet 22 december 2008. Voorheen werd het nettobedrag in aanmerking genomen dat berekend werd als het brutobe-

drag verminderd met 10 % forfaitaire kosten. 
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– Voor personen die gehuwd zijn en wettelijk samenwonenden (zie randnr. 1323), worden twee 
aanslagbasissen gevormd. Eventueel wordt hierbij een gedeelte van de bedrijfsinkomsten van de 
ene echtgenoot/samenwonende toegekend aan de andere echtgenoot/samenwonende (‘huwelijks-
quotiënt’). 

– Er zijn verder een aantal lasten aftrekbaar van het totale inkomen. 

Afdeling II. 
{xe "Gezamenlijke aanslag"}Gezamenlijke aanslag van de echtgenoten en hun 
kinderen 

1322 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 28 september 1990, Bull.Bel., afl. 698, 2709. 
– Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 10 oktober 1990, Bull.Bel., afl. 699, 2979. 
– Circ. nr. Ci.RH.873/424.672, 10 oktober 1991, Bull.Bel., afl. 710, 2540. 
– Circ. nr. Ci.RH.243/569.664 (AOIF 14/2005), 14 april 2005. 

Bibliografie – AUTENNE, J., DE LAME, J. en DE WOLF, M., La réforme fiscale du 7 décembre 1988 à la lumière de 
l’expérience européenne, Brussel, Bruylant, 1989, 252 p. 

– SMETS, E. en UYTTENHOVE, L., Kind en fiscus, in Fiscale Wenken, Mechelen, Kluwer, 2006, 360 p. 
– VANDELANOTTE, N., Samenleven en fiscus, in Fiscale Wenken, Mechelen, Kluwer, 2006, 194 p. 
 

– DE WASCH, E., “De fiscus en uw kinderen”, AFT 1987, afl. 1bis, 23 p. 
– GOBLET, P., “Onroerende fiscaliteit en belastinghervorming: wat verandert in 1989?”, AFT 1989, 107-

122. 
– S.G., “Belastinghervorming”, RW 1988-1989, 1449-1450. 
– KIRKPATRICK, J., “Kritische bedenkingen bij de budgettaire compensaties voorzien door de Hervor-

mingswet van 7 december 1988”, AFT 1989, 57-67. 
– TIBERGHIEN, A., VANISTENDAEL, F., DENYS, L.A. en VERBANCK, P., “De Hervorming van 1988”, 

AFT 1989, afl. 1bis, 35 p. 
– TAGHON, C., “Capita selecta uit de gezinsfiscaliteit”, Notariaat 1999, afl. 15, 1. 
– KIEKENS, A., “NAVO-ambtenaren en het huwelijksquotiënt”, TFR 2000, afl. 190, 967-968. 
– “De hervorming van de personenbelasting gewikt en gewogen”, AFT 2001, speciale uitgave. 
– DEFOOR, W., “De hervorming van de personenbelasting – Beknopte analyse van een fiscaal meerjaren-

plan”, TFR 2002, afl. 223, 551-565. 

§ 1. PRINCIPES 

1323 
art. 126 en 
art. 131 WIB92 

Inkomsten van gehuwden worden sinds aanslagjaar 2005 volledig gedecumuleerd vastgesteld en be-
last. Niettemin wordt in hoofde van beide echtgenoten nog steeds een gemeenschappelijke aanslag 
gevestigd (art. 126 WIB92). Het principe van de decumul houdt in dat elk van de echtgenoten belast-
baar is op de eigen inkomsten die worden geacht aan hem toe te komen, rekening houdend met het 
toepasselijke huwelijkstelsel. Tot en met aanslagjaar 2004 werden de gezamenlijk belastbare inkom-
sten van de echtgenoten (met uitzondering van de bedrijfsinkomsten) samengevoegd, ongeacht het 
toepasselijke huwelijksstelsel. 

De hervorming in de personenbelasting heeft verder ook een gelijkschakeling tussen echtgenoten en 
samenwonenden ingevoerd. De regels inzake personenbelasting van toepassing op gehuwden vinden 
sindsdien op identieke wijze toepassing op {xe "Wettelijk samenwonenden"}wettelijk samenwonen-
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den1790. ‘Wettelijk samenwonend’ zijn de belastingplichtigen die een verklaring hebben afgelegd 
conform de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning1791

Volgens de rechtbank van eerste aanleg van Leuven is er geen aparte fiscale definitie van het begrip ‘wettelijk samenwonen-
den’. Uit de voorbereidende werken blijkt dat gedoeld wordt op de situatie bedoeld in artikel 1476 BW: samenwonenden die 
een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd in handen van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Een attest 
van gezinssamenstelling van diezelfde ambtenaar volstaat dus niet, aldus de rechter

. 

1792

Sinds aanslagjaar 2005 is het basisbedrag van het belastingvrije inkomen voor gehuwden, alleenstaan-
den of samenwonenden (wettelijke of feitelijke) – in principe (zie randnr. 1354) – gelijk aan 
4 095,00 EUR

. 

1793. Volgens sommigen gaf deze wijziging aanleiding tot een nieuwe discriminatie1794. 
Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de wetgever de neutraliteit ten aanzien van de samenle-
ving heeft willen nastreven en in die zin een maatregel heeft genomen die niet zonder redelijke ver-
antwoording is1795

Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 2 april 2009

. 
1796 werd eind 2009 ook de 

volledige decumul ingevoerd voor de berekening van de vermindering voor werkloosheidsuitkerin-
gen1797

De belastbare inkomsten van de kinderen worden nog steeds samengevoegd met die van de ouders 
wanneer laatstgenoemden het wettelijk genot van de inkomsten van hun kinderen hebben. Hebben 
beide echtgenoten het wettelijk genot, dan zijn de betreffende inkomsten voor de helft belastbaar bij 
elke echtgenoot. Heeft slechts één van de echtgenoten het wettelijk genot over de inkomsten, dan 
worden de inkomsten belast in hoofde van die echtgenoot, tenzij ze deel uitmaken van het gemeen-
schappelijk vermogen van de echtgenoten. 

. 

§ 2. INDIVIDUELE AANSLAG 

1323,50 
art. 126 WIB92 

In sommige omstandigheden wordt een individuele aanslag gevestigd (art. 126 WIB92), met name: 

– voor het jaar van het huwelijk of het jaar van de verklaring van de wettelijke samenwoning; 

– voor het jaar van de beëindiging van de wettelijke samenwoning; 

                                                           
1790Art. 2 wet 10 augustus 2001, BS 20 september 2001. 
 
1791Art. 1475 e.v. BW. 
 
1792Rb. Leuven 8 mei 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1176, 22. 
 
1793Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 6 800,00 EUR, en voor aj. 2014: 6 990,00 EUR. 
 
1794P. VAN DE PUTTE, “ Arbitragehof ziet discriminatie tussen gehuwde en ongehuwde samenwoners” , AFT 2001, afl. 12, 445. 
 
1795Arbitragehof 14 mei 2003, nr. 63/2003, AA 2003, afl. 2, 797, BS 5 juni 2003, ed. 1, 30 633, JLMB 2005, afl. 3, 102, RW 2003-2004, afl. 10, 

379, TBP 2004, afl. 5, 306. 
 
1796GwH 2 april 2009, nr. 65/2009, BS 20 mei 2009, Arr.GwH 2009, afl. 2, 1153, FJF, No. 2009/219, NJW 2009, afl. 213, 893, noot S. DE 

RAEDT, T.Fam. 2009, afl. 6, 98, noot C. AERTS; besproken in J. WELLENS, “ Arrest Grondwettelijk Hof is budgettaire tijdbom: Ook 
decumul voor werkloosheidsuitkeringen” , Fisc.Act. 2009, afl. 13, 1-5. 

 
1797Wet houdende fiscale en diverse bepalingen 22 december 2009, BS 31 december 2009, ed. 2. 
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– vanaf het jaar dat volgt op het jaar waarin zich de {xe "Feitelijke scheiding (jaar van)"}feitelijke 
scheiding heeft voorgedaan, voor zover deze scheiding wettelijk heeft bestaan gedurende het hele 
belastbaar tijdperk. De feitelijke scheiding moet bewezen worden en dit kan door alle elementen 
(merk op dat de aanslagen wel nog worden gevestigd op naam van beide echtgenoten)1798

 Inzake het bewijs van feitelijke scheiding en gesimuleerde scheiding: 

. 

Rechtspraak – Gent 24 juni 1983, FJF, No. 84/25. 
– Brussel 12 maart 1985, Bull.Bel., afl. 647, 316, FJF, No. 85/177. 
– Luik 18 mei 1988, JLMB 1988, 1238. 
– Brussel 25 november 1988, AFT 1989, 130, noot HINNEKENS, L. 
– Gent 14 februari 1989, Bull.Bel., afl. 690, 141. 
– Brussel 13 maart 1990, Bull.Bel., afl. 711, 2929. 
– Brussel 5 juni 1990, Bull.Bel., afl. 717, 1589. 
– Antwerpen 10 december 1990, NFM 1991, 163, noot VANVELTHOVEN, P. 
– Brussel 22 januari 1991, JDF 1991, 183. 
– Brussel 19 maart 1991, FJF, No. 91/105. 
– Luik 18 september 1991, FJF, No. 92/07. 
– Antwerpen 19 november 1991, FJF, No. 92/32. 
– Bergen 10 april 1992, FJF, No. 93/86, AFT 1993, 27, noot HINNEKENS, L. 
– Antwerpen 23 september 1997, FJF, No. 97/280. 
– Luik 29 april 1998, FJF, No. 98/192.  
– Antwerpen 22 december 1998, Fiscoloog 1999, afl. 697, 12. 
– Brussel 27 januari 1999, FJF, No. 99/163.  
– Antwerpen 13 april 1999, Fiscoloog 1999, afl. 717, 5.  
– Antwerpen 12 december 2000, FJF, No. 2001/84. 
– Gent 15 januari 2003, Fiscoloog 2003, afl. 885, 9. 
– Rb. Bergen 2 november 2004, FJF, No. 2005/231. 
– Rb. Brussel 2 september 2005, Fiscoloog 2005, afl. 1005, 3. 

 Er is eveneens sprake van een feitelijke scheiding indien één van beide echtgenoten wordt opgenomen in een instelling. De 
scheiding moet immers niet altijd het gevolg zijn van een conflictsituatie1799. Het gedurende een korte periode terug sa-
menwonen wegens ziekte van de ex-echtgenoot maakt geen einde aan de feitelijke scheiding zodat de echtgenoten ook niet 
opnieuw gezamenlijk belastbaar zijn.1800

 Volgens de rechtbank van eerste aanleg van Brugge vereist een {xe "Feitelijke scheiding (jaar van)"}feitelijke scheiding 
niet alleen een materieel element (het niet meer samenwonen), maar ook een intentioneel element (de wil om niet meer sa-
men te wonen). In casu was de man sinds 10 maart 2001 spoorloos verdwenen (het betrof een {xe "Onrustwekkende ver-
dwijning (jaar van)"}onrustwekkende verdwijning). De echtgenote was van oordeel dat zij nog steeds als samenlevende 
moest worden beschouwd. De rechtbank volgt de echtgenote : “Gelet op de feitelijke elementen dient besloten te worden 
dat in hoofde van [de man] geenszins de wil aanwezig was om afzonderlijk te leven. In hoofde van [de vrouw] was deze wil 
tot een afzonderlijk leven evenmin aanwezig. Zij heeft zich ingespannen om haar echtgenoot terug te vinden onder meer 
door het laten verspreiden van opsporingsberichten”

 

1801

art. 394bis WIB92 

.  

– voor het jaar waarin de {xe "Ontbinding huwelijk (jaar van)"}ontbinding van het huwelijk of de 
{xe "Scheiding van tafel en bed (jaar van)"}scheiding van tafel en bed heeft plaatsgegrepen. De {xe 
"Echtscheiding (jaar van)"}echtscheiding is slechts tegenstelbaar aan derden vanaf de overschrij-
ving van het echtscheidingsvonnis1802

                                                           
1798Vanaf aj. 2002 kan de belasting die verband houdt met het belastbaar inkomen van de ene echtgenoot, vanaf het tweede kalenderjaar na de 

feitelijke scheiding niet meer verhaald worden op de inkomsten van de andere echtgenoot en op de goederen die met deze inkom-
sten zijn verworven. 

. Het feit dat de echtscheiding tegenstelbaar is aan derden 

 
1799Brussel 10 april 1998, Fisc.Koer. 1998, 362; Vr. nr. 23 LEFEVRE 31 januari 2000, Bull.Bel., afl. 805, 1106, Vr. & Antw. Kamer 1999-2000, nr. 

23, 2605. 
 
1800Rb. Luik 10 september 2001, Fiscoloog 2002, afl. 834, 13. 
 
1801Rb. Brugge 13 februari 2008, Fisc.Act. 2008, afl. 14, 5. 
 
1802Beslagrechter Brussel 11 december 1990, Bull.Bel., afl. 718, 1958. 
 

http://www.fisconet.fgov.be/nl/?frame.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&type=wib2009!67ter&�
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doet daar geen afbreuk aan1803

 – voor het jaar van ontbinding van het huwelijk door overlijden; 

. Met betrekking tot de invordering ten aanzien van feitelijk doch niet 
uit de echt gescheiden echtgenoten bestaat er een soepeler regime (art. 394bis WIB92); 

 Sinds aanslagjaar 2002 kan – wanneer het huwelijk wordt ontbonden door overlijden – de overle-
vende echtgenoot toch opteren om belast te worden volgens de gewone regels (alsof het huwelijk 
nog niet ontbonden zou zijn)1804. Indien dit fiscaal interessanter is, kan de langstlevende dus opte-
ren voor het huwelijksquotiënt voor het jaar van overlijden van de partner1805

 Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2009 dat de regel dat in het jaar van de ontbinding van het huwelijk door overlijden er 
geen huwelijksquotiënt meer kan worden toegekend (toenmalige art. 128 WIB92) een onderscheid in het leven riep (tussen 
gehuwden die blijven leven en gehuwden waarvan een partner overlijdt) dat niet redelijk verantwoord is

; 

1806

art. 126 § 2 lid 1 4° WIB92 

. Maar deze on-
redelijke discriminatie werd zoals gezegd zeven jaar eerder al opgeheven. 

– voor belastingplichtigen waarvan de echtgenoot beroepsinkomsten heeft van meer dan 
6 700,00 EUR1807

 Het Grondwettelijk Hof besliste in antwoord op een prejudiciële vraag dat deze regeling niet discrimi-
nerend is

 die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de 
berekening van de belasting op de andere inkomsten van het gezin (art. 126 § 2 lid 1 4° WIB92 – 
vervangt art. 128 WIB92) (zie randnr. 1332,50). 

1808. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap oordeelde op zijn beurt, in antwoord 
op een prejudiciële vraag van het hof van beroep te Brussel, dat deze regeling niet in strijd is met het 
Gemeenschapsrecht1809. Op 29 maart 2012 besliste het Grondwettelijk Hof echter dat in een situatie 
waar een {xe "Euro-ambtenaar"}Euro-ambtenaar zowel belastbare Belgische beroepsinkomsten had 
als vrijgestelde inkomsten (van meer dan 6 700,00 EUR), het huwelijksquotiënt wel van toepassing 
moet zijn (zie randnr. 1332,50)1810

§ 3. HUWELIJKSQUOTIËNT 

. 

1. Algemeen 

1324 
De wet van 7 december 1988 heeft een stelsel van algehele decumul van de beroepsinkomsten van 
man en vrouw en het ‘huwelijksquotiënt’ ingevoerd. De wet van 10 augustus 2001 heeft sinds aan-
slagjaar 2005 het stelsel van de decumul doorgetrokken naar alle inkomsten, i.e. beroepsinkomsten, 
roerende en onroerende inkomsten en diverse inkomsten. 

                                                           
1803Cass. 3 januari 2002, Fiscoloog 2002, afl. 839, 13. 
 
1804Indien beide echtgenoten in hetzelfde jaar overlijden, is de keuze aan de erfgenamen. 
 
1805Wet 10 augustus 2001, BS 20 september 2001. 
 
1806GwH 30 september 2009, nr. 148/2009, BS 20 november 2009, Fiscoloog 2009, afl. 1178, 12. 
 
1807Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 10 090,00 EUR. 
 
1808Arbitragehof 12 januari 1995, nr. 2/1995, BS 3 maart 1995. 
 
1809HvJ 14 oktober 1999, zaak C-229/98, FJF, No. 2000/66; Gent 22 maart 2001, Fisc.Act. 2001, afl. 15, 8. 
 
1810GwH 29 maart 2012, nr. 51/2012, FJF, No. 2012/221, Fisc.Act. 2012, afl. 17, 5-7. 
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1329 
art. 87-88 WIB92 

Er zijn steeds twee aanslagbasissen, zelfs indien één van de echtgenoten geen beroepsactiviteit heeft 
of zelf geen beroepsinkomen heeft ontvangen. In dat geval wordt aan hem of haar een gedeelte van het 
beroepsinkomen van de andere echtgenoot toegekend, het ‘huwelijksquotiënt’. Dat gedeelte is gelijk 
aan 30 % van dat beroepsinkomen zonder evenwel meer dan 6 700,00 EUR1811 te mogen bedragen. 
De regel van het huwelijksquotiënt wordt ook toegepast om de eigen beroepsinkomsten van de echt-
genoot die er het minste heeft (eventueel verkregen na de toekenning aan de medehelpende echtge-
noot), aan te vullen tot 30 % met een maximum van 6 700,00 EUR1812

Gepensioneerden komen, net als de andere genieters van beroepsinkomsten, in aanmerking voor de 
afzondering van de beroepsinkomsten en de huwelijksquotiëntregeling

 van het totale beroepsinkomen 
van man en vrouw, indien dat eigen beroepsinkomen lager ligt. 

1813

De toerekening van het huwelijksquotiënt alsook de toekenning aan de medehelpende echtgenoot 
wordt toegepast op het beroepsinkomen na aftrek van de beroepskosten en de in artikel 23 en 78 
WIB92 bedoelde verliezen. Deze beroepsinkomsten omvatten niet die inkomsten welke overeenkom-
stig artikel 171-174 WIB92 afzonderlijk worden belast. De beroepsverliezen van de ene echtgenoot 
mogen afgetrokken worden van de beroepsinkomsten van de andere echtgenoot. 

. 

1332 
Zo wordt voor iedere echtgenoot een beroepsinkomen vastgesteld. Tot en met aanslagjaar 2004 werd 
het beroepsinkomen van de echtgenoot die het hoogste inkomen had, vermeerderd met de netto onroe-
rende en eventueel netto roerende en diverse inkomsten van het gezin. Zoals eerder aangehaald, is 
vanaf aanslagjaar 2005 een stelsel van volledige decumul ingevoerd. Daardoor ontstaat voor elke 
echtgenoot of wettelijk samenwonende een onderscheiden aanslagbasis. Ook met betrekking tot de 
diverse, onroerende en roerende inkomsten. De som van deze inkomsten vormt het totaal belastbare 
bruto-inkomen. Voor de echtgenoot wiens beroepsinkomen het laagst is en die verder geen inkomsten 
geniet, vormt het beroepsinkomen samen met het eventuele op basis van het huwelijksquotiënt toege-
kende beroepsinkomen meteen zijn of haar totaal belastbare bruto-inkomen. 

In geval van toepassing van het {xe "Huwelijksquotiënt"}huwelijksquotiënt blijft de oorspronkelijke 
kwalificatie van het toegekende inkomen behouden. De toekenning gebeurt ook evenredig op het soort 
beroepsinkomen waarvan een deel wordt toegekend. Door het invoeren van de volledig gescheiden 
berekening binnen het stelsel van een gemeenschappelijke aanslag, waarbij verminderingen en verre-
keningen per echtgenoot gebeuren, is het immers van belang te weten welk soort inkomen wordt toe-
gekend1814

Voor echtgenoten gehuwd onder ‘scheiding van goederen’ kan het belangrijk zijn hun respectief aan-
deel in de aanslag te kennen. De administratie maakt deze berekening op eenvoudig verzoek van een 
van beide echtgenoten of van de ontvanger

. 

1815

Het huwelijksquotiënt mag niet worden toegepast indien dit kan leiden tot een verzwaring van de 
fiscale toestand van (één van) de echtgenoten. Het toepassen van het huwelijksquotiënt in strijd met 
het voorgaande houdt een schending in van de grondwettelijke principes van gelijkheid en non-

. 

                                                           
1811Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 10 090,00 EUR. 
 
1812Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 10 090,00 EUR. 
 
1813Vr. nr. 197 VANHORENBEEK, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 28 maart 1989, 4004. 
 
1814W. DEFOOR, “ De hervorming van de personenbelasting – beknopte analyse van een fiscaal meerjarenplan” , TFR 2002, afl. 223, 551. 
 
1815Circ. nr. Ci.RH.873/424.672, 10 oktober 1991, Bull.Bel., afl. 710, 2540. 
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discriminatie. Wij denken in dit verband aan de situatie van een echtpaar waarvan de meest verdie-
nende echtgenoot enkel buitenlandse inkomsten geniet die zijn vrijgesteld met progressievoorbe-
houd1816

2. {xe "Huwelijksquotiënt"}{xe "Internationale ambtenaren"}Internationale ambtenaren 

 of aan de situatie waarin de ene echtgenoot beroepsinkomsten geniet, en de andere onroeren-
de inkomsten verkrijgt. 

1332,50 
art. 126 WIB92 
Komen niet in aanmerking voor de toepassing van het huwelijksquotiënt, de gezinnen -waarbij één van 
de echtgenoten inkomsten geniet van meer dan 6 700,00 EUR1817

Het Grondwettelijk Hof heeft meermaals een beroep tot vernietiging van deze regeling wegens schen-
ding van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel afgewezen

 die zonder toepassing van het pro-
gressievoorbehoud van Belgische belastingen zijn vrijgesteld en waarbij de andere echtgenoot over 
gewone belastbare beroepsinkomsten beschikt (art. 126 WIB92). Deze regeling is in de praktijk voor-
namelijk van belang voor internationale ambtenaren. 

1818. In antwoord op een prejudiciële vraag 
heeft het Hof van Justitie bevestigd dat de Belgische wetgeving niet in strijd is met het gemeenschaps-
recht1819. In 2002 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat de Belgische regeling ook niet in strijd is 
met artikel 19 van de Conventie van Ottawa dat bepaalt dat de ambtenaren van de NAVO zullen wor-
den vrijgesteld van belastingen die hen door de NAVO worden betaald1820

Maar in 2012 besliste het Grondwettelijk Hof in een bijzonder geval dat de toepassing van artikel 126 
WIB92 discriminerend werkt en niet het doel van de wetgever bereikt

. 

1821

In verband met de hierboven genoemde vrijstelling met {xe "Progressievoorbehoud"}progressievoor-
behoud kan worden opgemerkt dat in principe inkomsten die op basis van internationale overeenkom-
sten ter voorkoming van dubbele belasting zijn vrijgesteld, toch in aanmerking worden genomen voor 
het bepalen van de verschuldigde belasting. 

.  De belastingplichtige was 
in het betrokken inkomstenjaar (2007) in november in dienst getreden van de Europese Raad. Omdat 
zijn vrijgestelde inkomsten meer dan het grensbedrag bedroegen, werd hij als alleenstaande be-
schouwd en kon er geen huwelijksquotiënt worden toegekend aan de echtgenote die geen inkomsten 
had.  Volgens het Grondwettelijk Hof ontstaat er een discriminatie omdat een EU-ambtenaar die Bel-
gische (belastbare) beroepsinkomsten heeft en vrijgestelde inkomsten van minder dan het grensbedrag 
wel onder het huwelijksquotiënt zal vallen, terwijl de ambtenaar die Belgische belastbare beroepsin-
komsten heeft en ook vrijgestelde inkomsten van meer dan het grensbedrag als een alleenstaande 
wordt beschouwd.  

Tot en met aanslagjaar 2005 was deze regeling slechts van toepassing op de inkomsten die vrijgesteld 
waren op basis van dubbelbelastingverdragen. Vanaf aanslagjaar 2006 geldt ze ook voor inkomsten 

                                                           
1816Arbitragehof 18 februari 1998, nr. 21/19998 (prejudiciële vraag), AFT 1998, afl. 6-7, 241, weergave C. DOCCLO, Bull.Bel., afl. 792, 1237. 
 
1817Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 10 090,00 EUR. 
 
1818Arbitragehof 1 december 1994, BS 14 december 1994; Arbitragehof 12 januari 1995, BS 3 maart 1995. 
 
1819HvJ 14 oktober 1999, FJF, No. 2000/198, Fiskoloog 1993, afl. 424, 2; Brussel 12 juni 1998, Fiskoloog 1998, afl. 675, 10; Brussel 25 mei 

2000, TFR, afl. 190, 963, noot. 
 
1820Cass. 26 september 2002, FJF, No. 2002/281, 841. 
 
1821GwH 29 maart 2012, nr. 51/2012, FJF, No. 2012/221, Fisc.Act. 2012, afl. 17, 5-7. 
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die vrijgesteld zijn op basis van “andere internationale verdragen of akkoorden, voor zover zij een 
clausule van progressievoorbehoud bevatten”. 

§ 4. BEZOLDIGING VAN MEEWERKENDE ECHTGENOOT IN HET JAAR VAN HET HUWELIJK OF HET JAAR VAN 
HET OVERLIJDEN 

1332,70 

Volgens de administratie kunnen bezoldigingen toegekend worden voor het jaar van huwelijk (of 
verklaring van wettelijke samenwoning) met betrekking tot het gedeelte van het jaar dat op het huwe-
lijk (of op de verklaring van wettelijke samenwoning) volgt1822

Dit geldt evenwel niet voor de toekenningen op basis van artikel 86 WIB92 (toekenning van een 
meewerkinkomen), aangezien de inleidende zin van dat artikel uitdrukkelijk stelt dat een deel van de 
winst of de baten slechts aan de aldaar bedoelde meewerkende echtgenoot mag worden toegekend, 
wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd ten laste van twee echtgenoten. 

. 

Voor het jaar van overlijden kan, voor zover aan alle in artikel 33 WIB92 gestelde voorwaarden is 
voldaan, steeds een bezoldiging aan de meewerkende echtgenoot worden toegekend op basis van dat 
artikel, zelfs indien niet voor een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen. 

De toekenning van een meewerkinkomen op basis van artikel 86 WIB92 daarentegen, kan, voor het 
jaar van overlijden, alleen in het geval er voor een gemeenschappelijke aanslag wordt gekozen. 

1333 
Op elk ‘totaal belastbaar inkomen’ worden vervolgens nog welbepaalde aftrekken toegepast (in de 
praktijk hoofdzakelijk deze bedoeld in art. 104 WIB92) (zie randnr. 1335 e.v.). 

Afdeling III. 
Afzonderlijke berekening voor bepaalde inkomstencategorieën 

1334 
De berekening van de belasting gebeurt vanaf aanslagjaar 2005 afzonderlijk, d.w.z. per belastingplich-
tige. 
Moeten afzonderlijk worden berekend: 
– de inkomsten uit onroerende goederen (zie randnr. 1008 e.v.); 
– de inkomsten uit roerende goederen (zie randnr. 1042 e.v.); 
– de verschillende categorieën van beroepsinkomsten: de bezoldigingen van werknemers, bedrijfs-

leiders en meewerkende echtgenoten, de baten van vrije beroepen en andere winstgevende bezig-
heden, de exploitatiewinsten, de inkomsten van een vroegere beroepswerkzaamheid, de pensioe-
nen en renten (zie randnr. 1092 tot 1290); 

– de diverse inkomsten (zie randnr. 1293 e.v.). 

Vooral bij feitelijke scheiding zal deze afzonderlijke berekening talrijke problemen van de berekening 
van de belastingschuld oplossen. 

                                                           
1822Circ. nr. Ci.RH.243/605.140 (AOIF nr. 51/2010), 12 juli 2010. 
 

http://www.fisconet.fgov.be/nl/?bron.dll&root=V:\sites\FisconetNldAdo.2\&versie=04&file=wib2009\wib2009&zoek=000000000&name=131�
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Afdeling IV. 
Aftrek van lasten op het globale inkomen  

1335 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc 37/2013), 9 oktober 2013. 

Rechtspraak – Antwerpen 2 februari 2010, noot GELUYCKENS, S., “De verwatering van de persoons- en gezinsgebon-
den aftrekken bij grensoverschrijdende tewerkstelling”, AFT  2011, afl. 2, 29-35. 

1335,10 
Tot aanslagjaar 2012 voorzag het WIB92 in een aantal aftrekken van het globaal inkomen, nl. 
– de woonbonus (en het bouwsparen); 
– onderhoudsuitkeringen; 
– uitgaven voor kinderoppas; 
– giften; 
– bezoldigingen van huisbedienden; 
– restauratie van geklasseerde onroerende goederen of landschappen. 

De wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (BS 20 december 2012) 
heeft een aantal aftrekken omgezet in belastingverminderingen. De woonbonus, het bouwsparen en de 
onderhoudsuitkeringen bleven aftrekbaar maar de andere uitgaven geven vanaf aanslagjaar 2013 enkel 
recht op belastingvermindering1823

De voorwaarden voor de belastingvermindering voor deze uitgaven werden niet gewijzigd. 
. 

§ 1. VAN DE GEZAMENLIJKE NETTO-INKOMSTEN VAN DE VIER CATEGORIEËN AF TE TREKKEN BEDRAGEN 

1. {xe "Onderhoudsrente"}Onderhoudsrenten 

1336 

Circulaire – Circ. nr. 009/2010, 2 augustus 2010 (over de gevolgen van de wet van 19 maart 2010 tot bevordering van 
een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen)1824

Bibliografie – ZONDERVAN, R., “Incidences fiscales du paiement d’une pension ou d’un capital suite au divorce pour 
cause déterminée”, JT 1977, 481-484.  

. 

– GALLUS, N., “Chronique de jurisprudence: les personnes (1982 à 1984)”, JT 1986, 185-204. 
– VAN COPPENOLLE, L., “Enige bemerkingen betreffende de inkomstenbelasting op onderhoudsgelden”, 

Limb.Rechtsl. 1986, 150-161. 
– DE WASCH, E., “De fiscus en uw kinderen”, AFT 1987, afl. 1bis, 23 p. 
– CATTELEIN, B., “Onderhoudsuitkeringen: fiscaal voordeel, of fiscaal voordeel: onderhoudsuitkeringen”, 

Fiskofoon 1987, 291-307. 
– VAN DEN KEYBUS, H., “Onderhoudsuitkering tijdens feitelijke scheiding”, AFT 1989, 6-11. 
– TIMBAL, P., “Onderhoud tijdens feitelijke scheiding”, AFT 1989, 40-44. 
– X, “Hervorming en programmawet”, Fisc.Koer. 1989, afl. 1-2, 1-42. 
– BEERNAERT, J.E., “Onderhoudsuitkeringen in natura: een stand van zaken”, AFT 1998, afl. 5, 160-171. 
– MAUS, M., “Het aspect ‘behoeftigheid’ als criterium bij de beoordeling van de fiscale aftrekbaarheid van 

uitkeringen tot onderhoud” (noot onder Gent 30 juni 1999), NFM 2000, 75-78. 
– JANSEN, T., “Onderhoudsuitkeringen in een internationale context. Wegwijs doorheen het fiscale klu-

wen”, AFT 2003, afl. 8, 328-343 (deel I), en afl. 10, 359-372 (deel II). 

                                                           
1823Circ. nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc 37/2013), 9 oktober 2013. 
 
1824Zie: B MARISCAL, “ Les versements au compte-enfant sont des rentes alimentaires déductibles” , Act.fisc. 2010, afl. 27, 2. 
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– VANDEN BROECK, M., “Fiscale behandeling van onderhoudsgelden”, TFR 2004, afl. 259, 351-368. 
– MEULEMEESTER, J., “De aftrek van onderhoudsgelden en de gelijktijdige toepassing van de belasting-

vrije som voor kinderlast tijdens het jaar van feitelijke scheiding”, TFR 2005, afl. 284, 579-581. 
– VAN DYCK, J., “Fiscaal co-ouderschap: keuzemogelijkheid of automatisme?”, Fiscoloog 2007, afl. 1085, 

2. 
– PIGNOLET, D., “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2007, afl. 5, 32-42. 

1336,20 
art. 104 1° en 2° WIB92 

Onderhoudsrenten of kapitalen die de belastingplichtige heeft betaald aan personen die geen deel 
uitmaken van zijn gezin, zijn aftrekbaar ten belope van 80 % onder voorbehoud dat deze renten of 
kapitalen betaald zijn ter uitvoering van een verplichting op grond van het BW of het Ger.W. of van 
de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samenwoning. 

Sinds aanslagjaar 2008 geldt dat, van zodra de onderhoudsplichtige kiest om onderhoudsgelden af te 
trekken (art. 104 1° WIB92), de toepassing van artikel 132bis WIB92 uitgesloten is. Door de bestaan-
de onverenigbaarheid tussen beide belastingvoordelen te herformuleren, waarborgt de wet houdende 
diverse bepalingen (I) van 27 december 2006 dat de belastingplichtige die het kind fiscaal niet ten 
laste heeft in de zin van artikel 136 WIB92, de fiscaal meest voordelige keuze kan maken. Die keu-
zemogelijkheid geldt enkel voor ‘periodieke’ onderhoudsuitkeringen (art. 104 1° WIB92). ‘Achter-
stallige’ onderhoudsgelden (art. 104 2° WIB92) zijn zonder meer niet aftrekbaar zodra voor een vorig 
aanslagjaar ten aanzien van die kinderen de verdeling van de toeslagen tussen co-ouders is toegepast. 

Op de regel dat in geval van aftrek van onderhoudsgelden de begunstigde geen persoon ten laste meer 
kan zijn, bestaat evenwel een uitzondering. De minister liet immers in 20081825

Voor onderhoudsgelden uitgekeerd aan kinderen waarvoor een regeling voor co-ouderschap geldt: zie 
randnr. 1356,40 e.v. 

 al verstaan dat als een 
belastingplichtige gedurende een deel van het belastbaar tijdperk onderhoudsgelden heeft betaald, en 
daarna de betrokken persoon effectief ten laste komt van de belastingplichtige (bv.: het kind gaat na 
verloop van tijd inwonen bij de persoon die de onderhoudsgelden betaalde), het wel mogelijk is om de 
onderhoudsgerechtigde als persoon ten laste te beschouwen en toch de aftrek van de onderhoudsgel-
den te behouden. 

Daarnaast zijn de uitkeringen of de aanvullingen die de belastingplichtige verschuldigd is volgens de 
voorwaarden als bepaald in artikel 104, 1° WIB92, maar die na het belastbaar tijdperk waarop zij 
betrekking hebben worden betaald ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing (waarbij het bedrag 
ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd), ook aftrekbaar ten belope van 80 % 
(art. 104 2° WIB92)1826. De aftrekmogelijkheid bestaat alleen wanneer ‘{xe "Achterstallige onder-
houdsgelden"}achterstallige’ onderhoudsgelden ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing retro-
actief worden betaald en niet wanneer een onderhoudsplichtige door eigen nalatigheid onderhoudsgel-
den (waartoe hij werd veroordeeld door een vonnis) laattijdig heeft betaald. In een antwoord op een 
prejudiciële vraag oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het in artikel 104, 2° WIB92 gemaakte onder-
scheid berust op het objectieve verschil dat bestaat tussen achterstallige onderhoudsgelden die al dan 
niet ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing retroactief werden betaald. Het voormelde onder-
scheid uit artikel 104, 2° WIB92, is bijgevolg volgens het Hof niet discriminatoir en schendt dus arti-
kelen 10, 11 en 172 Gw. niet1827

                                                           
1825Mond.Vr. nr. 2411 LEJEUNE  11 maart 2008, Kamercom. Financiën, Criv 52, COM 141, 12. 

. 

 
1826Circ. nr. Ci.D.19/431.407, 17 februari 1993, Bull.Bel., afl. 726, 765. 
 
1827GwH 27 mei 2008, FJF, No. 2009/133. 
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art. 105 WIB92 
Om het aftrekbare bedrag van de betaalde onderhoudsuitkeringen in het licht van de volledige decu-
mul op correcte wijze te bepalen, verwijzen wij naar artikel 105 WIB92. Dit artikel stelt dat de geza-
menlijk verschuldigde onderhoudsuitkeringen bij een gemeenschappelijke aanslag evenredig moeten 
worden aangerekend op het netto-inkomen van beide belastingplichten (noteer dat deze inkomsten 
afzonderlijk werden vastgesteld). Vervolgens worden de persoonlijk verschuldigde uitkeringen verre-
kend op het netto-inkomen van diegene die de uitkeringen verschuldigd is. Het saldo na verrekening 
van de uitkeringen over de respectieve netto-inkomsten wordt indien mogelijk verrekend op het netto-
inkomen van de andere belastingplichtige1828. Er wordt met andere woorden een onderscheid gemaakt 
tussen uitkeringen verschuldigd door beide belastingplichtigen samen en door elke belastingplichtige 
afzonderlijk. Deze regel werd in de praktijk al langer toegepast maar pas in het WIB92 ingeschreven 
(artikel 105, 3°) door de wet van 13 december 20121829

1337 

. 

Over de voorwaarden en toepassingsmodaliteiten bestaat zeer uitgebreide casuïstiek: 

In verband met de vereiste geen deel uit te maken van het gezin van de schuldenaar: 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.26/381.446, 27 november 1987, Bull.Bel., afl. 668, 126. 

Parl.Vr.  – Vr. nr. 296 LAGAE, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 27 september 1983, 1873; Vr. nr. 147 BARZIN, 
Vr. & Antw. Kamer 1983-1984, 6 maart 1984, 1656; Vr. nr. 187 VANDENBROUCKE 3 februari 1989, 
Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 11 april 1989, 4198; Vr. nr. 667 DUPRE 25 augustus 1993, Vr. & Antw. 
Kamer 1993-1994, nr. 78, 12 oktober 1993, 7425. 

Rechtspraak – Cass. 5 mei 1977, Pas. 1977, I, 904; Brussel 8 maart 1983, AFT 1983, 247, noot -DHAEYER, B.; Brussel 
12 februari 1985, Bull.Bel., afl. 646, 123, FJF, No. 86/28; Bergen 14 februari 1985, FJF, No. 85/115; Gent 
23 mei 1986, FJF, No. 87/144; Gent 28 maart 1986, FJF, No. 87/119; Antwerpen 3 november 1987, AFT 
1988, 116, noot THIJS, D.; Brussel 3 november 1987, FJF, No. 88/137; Luik 21 december 1988, Bull.Bel., 
afl. 696, 1951; Brussel 8 november 1988, Fisc.Koer. 1989, 62; Luik 4 januari 1989, JDF 1989, 167; Bergen 
2 maart 1989, Bull.Bel., afl. 704, 839; Antwerpen 22 mei 1989, Bull.Bel., afl. 698, 2796; Bergen 
22 september 1989, FJF, No. 90/32; Gent 12 juni 1990, Bull.Bel., afl. 708, 2057; Luik 19 december 1990, 
FJF, No. 91/103; Brussel 19 februari 1991, FJF, No. 91/104, Bull.Bel., afl. 717, 1605; Luik 8 mei 1991, 
FJF, No. 91/131; Brussel 11 juni 1991, Bull.Bel., afl. 721, 3021; Brussel 15 november 1991, FJF, 
No. 92/06; Bergen 7 februari 1992, FJF, No. 93/34; Antwerpen 16 maart 1992, FJF, No. 92/160, 
Fisc.Koer. 1992, 345; Antwerpen 31 maart 1992, Bull.Bel., afl. 727, 1246; Antwerpen 6 april 1992, FJF, 
No. 92/137; Luik 8 april 1992, JDF 1992, 239; Brussel 26 juni 1992, FJF, No. 93/113; Brussel 4 september 
1992, FJF, No. 93/157; Brussel 16 maart 1993, Bull.Bel., afl. 749, 1240; Luik 17 maart 1993, FJF, No. 
93/158; Bergen 11 februari 1994, FJF, No. 94/238; Antwerpen 14 april 1994, Bull.Bel., afl. 753, 2870; 
Luik 29 mei 1996, Fisc.Koer. 1996, 475; Bergen 30 juni 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 2, 9; Bergen 20 juni 
1997, FJF, No. 98/45; Luik 25 juni 1997, FJF, No. 98/76; Antwerpen 31 maart 1998, Fiscoloog 1999, afl. 
717, 12; Luik 12 juni 1998, Fiscoloog 1999, afl. 717, 12; Antwerpen 30 juni 1998, FJF, No. 99/45; Brussel 
13 november 1998, Fiscoloog 1999, afl. 697, 11; Brussel 2 december 1998, Fiscoloog 1999, afl. 697, 11; 
Bergen 15 januari 1999, Fiscoloog 1999, afl. 704, 10; Gent 20 januari 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 6, 7; Brus-
sel 18 februari 1999, Fiscoloog 1999, afl. 713, 9; Brussel 6 mei 1999, Fiscoloog 1999, afl. 712, 11; Ant-
werpen 9 mei 2000, Fiscoloog 2000, afl. 756, 11; Bergen 15 december 2000, FJF, No. 2001/162; Bergen 
1 februari 2001, FJF, No. 2001/163; Brussel 31 mei 2002, Fiscoloog 2002, afl. 864, 9; Gent 6 november 
2002, Fiscoloog 2003, afl. 878, 10; Brussel 5 december 2003, FJF, No. 2003/156; Rb. Namen 5 november 
2008, FJF, No. 2010/103; Brussel 30 september 2010, Fisc.Koer. 2011, afl. 8, 261. 

In verband met de bewijsproblematiek: 

Rechtspraak – Antwerpen 3 februari 1992, Bull.Bel., afl. 725, 581; Cass. 13 februari 1992, Bull.Bel., afl. 728, 1639; Ber-
gen 18 september 1992, Bull.Bel., afl. 737, 831; Luik 27 april 1994, FJF, No. 96/45; Brussel 28 juni 2000, 
FJF, No. 2001/46; Bergen 15 december 2000, FJF, No. 2001/162; Bergen 1 februari 2001, FJF, No. 
2001/163; Brussel 2 april 2003, Fiscoloog 2003, afl. 876, 10; Rb. Luik 24 april 2008, FJF, No. 2010/104.  

                                                           
1828Circ. nr. Ci.RH.243/569.664, 14 april 2004 (AOIF 14/2005). 
 
1829Art. 9 wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012, BS 20 december 2012. 
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In verband met de vraag wat als onderhoudsrente wordt beschouwd en in verband met het aftrekbare bedrag: 

Circulaire  – Circ. nr. Ci.RH.331/599.304 (AAFisc nr. 19/2011), 23 maart 2011 (de administratie is van mening dat {xe 
"Begrafeniskosten"}begrafeniskosten gedragen door één of meerdere personen geen deel uitmaken van de 
onderhoudsverplichting die deze persoon/personen had/hadden t.o.v. de overledene. Wanneer evenwel een 
hof of rechtbank in een specifiek geval beslist dat een persoon begrafeniskosten moet betalen, in uitvoering 
van zijn onderhoudsplicht, wordt een juridisch feit gecreëerd dat zich opdringt aan de administratie). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 11 VERMEIREN, Vr. & Antw. Kamer, 7 juni 1988, 764; Vr. nr. 209 GHESQUIERE, Vr. & Antw. 
Kamer 1992-1993, 5 april 1993, 4710; Vr. nr. 1086 CUYT 14 oktober 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-
1998, 14 oktober 1997, 14627, Bull.Bel., afl. 781, 801. 

Rechtspraak – Luik 21 december 1983, FJF, No. 84/105; Cass. 29 juni 1984, JT 1984, 692, Bull.Bel., afl. 640, 1259, Pas. 
1984, I, 1319, RW 1984-85, 1304, noot; Hof Amsterdam 4 februari 1983, Ned. Belastingrechtspraak 
(BNB), 1984, afl. 315; Bergen 3 februari 1988, FJF, No. 88/76; Gent 17 oktober 1989, FJF, No. 90/105; 
Gent 24 mei 1988, Bull.Bel., afl. 695, 1657, AFT 1988, 319, noot TIMBAL, P.; Antwerpen 11 maart 1991, 
Bull.Bel., afl. 717, 1617; Antwerpen 6 april 1992, FJF, No. 92/137; Antwerpen 26 november 1992, FJF, 
No. 93/137,  JDF 1993, 105, noot NEMERY DE BELLEVAUX, J.P.; Luik 3 maart 1993, Bull.Bel., afl. 
745, 88; Bergen 6 mei 1994, FJF, No. 95/61; Gent 23 februari 1995, Fiskoloog 1995, afl. 526, 9; 
Antwerpen, 25 februari 1997, Fiskoloog 1997, 609, 10; Luik 18 december 1996, FJF, No. 97/43; 
Antwerpen 24 juni 1997, Fiskoloog 1997, afl. 625, 4; Antwerpen 4 februari 1997, FJF, No. 97/105; Brussel 
28 november 1997, JDF 1998, 297; Brussel 19 december 1997, NFM 1999, afl. 1, 21, noot MAUS, M.; 
Luik 23 april 1999, Fiscoloog 1999, afl. 714, 12; Brussel 23 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 718, 10; 
Antwerpen 22 september 1998, Fisc.Act. 1999, afl. 2, 4; Luik 13 oktober 1999, Fiscoloog 1999, afl. 733, 9; 
Gent 22 december 1999, Fiscoloog 2000, afl. 738, 11; Antwerpen 16 januari 2001, Fiscoloog 2001, afl. 
788, 9; Bergen 1 oktober 1999, AFT 2000, afl. 3, 143, FJF, No. 2000/43; Cass. 25 mei 2000, AFT 2000, 
afl. 12, 530, FJF, No. 2000/160; Brussel 23 juni 2000, FJF, No. 2000/219; Antwerpen 28 november 2000, 
FJF, No. 2001/12; Brussel 9 mei 2001, FJF, No. 2002/12; Luik 13 september 2001, FJF, No. 2002/42, 
TFR 2002, afl. 222, 521, noot BUGGENHOUT, A.; Brussel 8 maart 2002, FJF, No. 2002/193; Antwerpen 
9 april 2002, Fiscoloog 2002, afl. 861, 9; Antwerpen 16 april 2002, Fiscoloog 2002, 846, 12; Brussel 
31 mei 2002, FJF, No. 2002/165; Rb. Brussel 31 oktober 2002, Fiscoloog 2003, afl. 876, 10; Rb. Brussel 
31 oktober 2002, Fiscoloog 2003, afl. 876, 10; Rb. Luik 24 april 2008, FJF, No. 2010/104; Gent 13 maart 
2012, Fiscoloog 2012, afl. 1298,  9 (loonbeslag en loondelegatie). 

In verband met de verschuldigdheid van onderhoudsgelden (o.a. de notie {xe "Behoeftigheid (onderhoudsgelden)"}behoeftig-
heid): 

Parl.Vr. – Vr. nr. 15 DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat 1988, 19 april 1988, 54; Vr. nr. 278 DE CLIPPELE 9 augus-
tus 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 10 september 1991, 1962 en Bull.Bel., afl. 712, 328. 

Rechtspraak – Luik 29 juni 1988, FJF, No. 89/37; Bergen 1 juni 1989, FJF, No. 89/175, Fisc.Koer. 1989, 398; Bergen 
3 februari 1988, JDF 1989, 278; Gent 22 november 1988, FJF, No. 89/129; Brussel 24 maart 1987, 
Bull.Bel., afl. 669, 353, JDF 1987, 353, noot RV; Gent 9 mei 1986, FJF, No. 87/120; Antwerpen 
22 oktober 1990, Bull.Bel., afl. 722, 3365; Brussel 21 februari 1992, FJF, No. 92/71, Fisc.Koer. 1992, 253; 
Antwerpen 17 maart 1992, FJF, No. 92/138; Antwerpen 3 maart 1992, FJF, No. 93/10; Luik 3 maart 1993, 
Fisc.Koer. 1993, 506; Luik 17 november 1993, FJF, No. 94/48; Gent 24 september 1992, Bull.Bel., afl. 
740, 1495; Bergen 30 oktober 1992, Bull.Bel., afl. 738, 1079; Bergen 6 mei 1994, Fisc.Act. 1994, afl. 28, 
10; Bergen 16 december 1994, Fisc.Act. 1995, afl. 11, 10; Cass. 21 november 1997, FJF, No. 98/14, 
Fisc.Koer. 1998, 181; Luik 14 juni 1996, JDF 1996, 364, noot NEMERY DE BELLEVAUX, J.P; Luik 
25 juni 1997, FJF, No. 98/76; Gent 20 januari 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 6, 7; Gent 2 maart 1999, 
Fisc.Koer. 1999, 314; Brussel 1 april 1999, Fiscoloog 1999, afl. 704, 10; Gent 30 juni 1999, NFM 2000, 
74, noot; Brussel 12 januari 2001, FJF, No. 2001/11; Rb. Gent 9 januari 2003, Fisc.Act. 2003, afl. 17, 11; 
Rb. Luik 20 januari 2009, Fisc.Koer. 2009, 556 (onderhoudsgeld ouders aan kind met last door te storten 
aan kleinkind); Brussel 17 maart 2011 (belastingplichtige betaalt hogere bedragen aan kinderen dan waar-
toe hij verplicht was – niet aftrekbaar); Gent 15 maart 2011, Fisc.Koer. 2011, afl. 9, 304; Brussel 
19 oktober 2011, FJF, No. 2012/74 (de wettelijke verplichting van de ouders overstijgt de loutere onder-
houdsverplichting.  Het betreft een algemene verplichting tot onderhoud en opvoeding. De bijdrage aan de 
golfclub, krantenabonnementen, wintervakanties, motorverzekering, … zijn dus aftrekbare onderhoudskos-
ten). 

In verband met de verplichtingen voortvloeiend uit het Burgerlijk Wetboek: 

Circulaire  – Circ. nr. Ci.RH.331/599.304 (AAFisc 19/2011), 23 maart 2011, Act.fisc. 2011, afl. 33, 1 (begrafeniskosten 
maken geen deel uit van de onderhoudsverplichting t.o.v. de overledene. Wanneer een hof of rechtbank in 
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een specifiek geval beslist dat een persoon begrafeniskosten moet betalen in uitvoering van zijn onder-
houdsplicht, wordt een juridisch feit gecreëerd dat zich opdringt aan de administratie). 

Rechtspraak – Luik 7 oktober 1998, FJF, No. 99/7; Brussel 5 februari 1999, Fiscoloog 1999, afl. 709, 12; Antwerpen 
25 mei 1999, TFR 1999, afl. 170, 801. 

In verband met het belastingstelsel van door het OCMW teruggevorderde kosten van maatschappelijke dienstverlening: 

Parl.Vr. – Vr. nr. 172 VOGELS, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 21 maart 1989, 3874; Vr. nr. 35 -CHEVALIER, 
Vr. & Antw. Kamer, 1988, 737. 

In verband met een schuldenaar met Belgische en Nederlandse inkomsten: 

Rechtspraak – Gent 7 maart 1989, FJF, No. 89/79. 

In verband met het regelmatig betalen van de uitkeringen: 

Parl.Vr. – Vr. nr. 698 LOONES 1 februari 1991, Vr. & Antw. Kamer 1990-1991, 12 maart 1991, 12564 en Bull.Bel., 
afl. 708, 2105; Vr. nr. 213 LEFEVRE 31 januari 2000, Bull.Bel., afl. 805, 1106; Vr. nr. 544 NYSSENS 
25 juni 2009, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 52-82, 91 (eenmalige tussenkomst in aankoop wagen). 

Rechtspraak – Luik 8 januari 1992, FJF, No. 92/72, 140; Antwerpen 17 maart 1992, FJF, No. 92/138, 260; Brussel 
19 juni 1992, FJF, No. 93/11, 23; Brussel 19 juni 1995, Fisc.Act. 1995, afl. 39, 11; Gent 30 januari 1997, 
Fiscoloog 1997, afl. 606, 10 en FJF, No. 97/106; Antwerpen 6 januari 1997, FJF, No. 98/135, 341; Brussel 
30 januari 1998, FJF, No. 98/247; Gent 3 januari 2002, FJF, No. 2002/164, 509; Antwerpen 6 oktober 
2009, TFR 2010, afl. 388, 831, nr. 2010/N51 (geen regelmaat als er beroep werd gedaan op beslagprocedu-
re). 

In verband met onderhoudsuitkeringen en feitelijke scheiding: 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.26/592.612 (AOIF 46/2010), 29 juni 2010 (onderhoudsgelden betaald in het jaar van feite-
lijke scheiding door de ene echtgenoot aan de andere echtgenoot zijn aftrekbaar mits de voorwaarden van 
artikel 104, 1° WIB92 zijn vervuld en voor zover ze bij de andere echtgenoot als diverse inkomsten werden 
aangemerkt). 

Rechtspraak – Antwerpen 7 september 1992, Fisc.Koer. 1992, 558; Luik 18 december 1996, FJF, No. 97/43; Gent 
29 januari 2003, FJF, No. 2003/222; Rb. Antwerpen 17 december 2007, Fiscoloog 2008, afl. 1132, 7. 

Bibliografie  – CB, “Ook fiscus aanvaardt nu aftrek in jaar van feitelijke scheiding”, Fiscoloog 2010, afl. 1213, 1-2. 
– MARISCAL, B., “Année de la séparation de fait: déduction d’une rente alimentaire versée à l’autre con-

joint”, Act.fisc. 2010, afl. 31, 1. 

In verband met meerdere schuldenaars: 

Rechtspraak – Brussel 21 februari 1992, Bull.Bel., afl. 739, 1289. 

In verband met uitkering aan een instelling: 

Parl.Vr. – Vr. nr. 748 VAN PEEL 18 oktober 1993, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, nr. 85, 8105; Vr. nr. 1172 
ANSOMS 19 december 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 117, 16083 en Bull.Bel., afl. 782, 1089. 

Rechtspraak – Brussel 10 april 1998, Fisc.Koer. 1998, 362. 

In verband met begunstigde: 

Rechtspraak – Gent 8 juni 1995, TGR 1995, 257; Antwerpen 6 januari 1997, FJF, No. 98/135; Antwerpen 16 december 
1997, Fisc.Act. 1998, afl. 3, 4 (geen onderhoudsplicht t.a.v. stiefmoeder, niet vermeld in de in artikel 104, 
1° WIB92 genoemde artikelen van het BW). 

In verband met de samenhang tussen de aftrekbaarheid en de belastbaarheid van de onderhoudsuitkeringen: 

Rechtspraak – Antwerpen 6 april 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 20, 4; Brussel 4 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 718, 10; Ant-
werpen 12 oktober 1999, Fiscoloog 2000, afl. 734, 11. 

1337,50 

{xe "Achterstallige onderhoudsgelden"}Achterstallige onderhoudsgelden zijn in bepaalde gevallen 
aftrekbaar en (bijgevolg) belastbaar in hoofde van de genieter. Het moet meer bepaald gaan om renten 
die de belastingplichtige verschuldigd is, maar die betaald worden in een later belastbaar tijdperk dan 
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dat waarin zij verschuldigd zijn en dit in uitvoering van een gerechtelijke beslissing waarbij het be-
drag ervan met terugwerkende kracht werd vastgesteld of verhoogd. Deze bepaling heeft niet als be-
doeling de aftrekbaarheid toe te staan voor onderhoudsgelden die laattijdig worden betaald1830. In 
antwoord op een prejudiciële vraag oordeelde het Grondwettelijk Hof dat deze regeling discrimine-
rend is ten opzichte van de betalingen die geschiedden vóór aanslagjaar 1992 en voor zover het be-
lastbaar feit waarop de onderhoudsuitkeringen betrekking hadden, zich nog niet volledig voltrokken 
hadden op het ogenblik van de bekendmaking van de wet1831

De gerechtelijke interesten betreffende onderhoudsuitkeringen of achterstallige onderhoudsuitkerin-
gen, zijn niet aftrekbaar bij de onderhoudsplichtige, noch belastbaar bij de uitkeringsgerechtigde

. 

1832

De aftrek van de betaalde onderhoudsgelden door de onderhoudsplichtige heeft niet noodzakelijk de 
belastbaarheid van deze uitkeringen in hoofde van de onderhoudsgerechtigde tot gevolg

. 

1833 en omge-
keerd1834

1337,80 

. 

In principe kan niet gelijktijdig toepassing worden gemaakt van het stelsel van de verhoging van be-
lastingvrije som voor kinderen ten laste en van het stelsel van de aftrek van de betaalde onderhouds-
uitkeringen. Niettegenstaande is het in uitzonderlijke omstandigheden wel mogelijk dat de voorwaar-
den voor de aftrek van de betaalde onderhoudsuitkeringen en de voorwaarden tot toepassing van de 
belastingvrije som voor kinderlast gelijktijdig zijn vervuld, bijvoorbeeld in het jaar van de feitelijke 
scheiding1835. In een circulaire van 25 januari 2007 bevestigt de adminis-tratie de vaste rechtspraak 
volgens dewelke de gelijktijdige toepassing van aftrek van onderhoudsgelden en kinderen ten laste in 
het jaar van feitelijke scheiding mogelijk is1836

De aftrekbaarheid van de onderhoudsuitkeringen, betaald door kinderen aan hun ouders, is niet on-
derworpen aan de voorwaarde dat ook de andere kinderen van de onderhoudsgerechtigde ouders zou-
den bijdragen in de onderhoudsverplichting

.  

1837

De administratie denkt daar duidelijk anders over. In die zin wordt gesteld dat alle kinderen hun bij-
drage moeten leveren tot de onderhoudsverplichting. Indien slechts één kind de last van het volledige 
onderhoudsgeld voor zijn rekening zou nemen (zelfs na afspraak met andere broers of zussen), dan 
bedraagt zijn aandeel in het onderhoudsgeld meer dan wat hij burgerrechtelijk verschuldigd is. Het te 
veel betaalde zal in die optiek niet aftrekbaar zijn. Ook het Hof van Cassatie sloot zich bij dit stand-
punt aan

. 

1838

Onderhoudsgelden die grootouders aan hun kleinkinderen betalen, zijn slechts aftrekbaar voor zover 
de ouders overleden zijn of over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken

. 

1839

                                                           
1830Antwerpen 26 juni 2012, FJF, No. 2013/102. 

. 

1831Gent 24 juni 1998 (prejudiciële vraag), RGF 1998, afl. 9, 326, noot J.E. BEERNAERT; Arbitragehof 15 september 1999, nr. 99/1999, BS 
27 november 1999, TFR 2000, afl. 177, 231 en FJF, No. 2000/71. 

 
1832Vr. DAERDEN, Vr. & Antw. Senaat 1993-1994, 5516. 
 
1833Antwerpen 12 oktober 1999, Fiscoloog 2000, afl. 734,11; Brussel 4 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 718, 10. 
 
1834Brussel 23 juni 2000, FJF, No. 2000/219; Antwerpen 26 juni 2012, FJF, No. 2013/102. Contra: Antwerpen 12 oktober 1999, FJF, No. 

2000/106. 
 
1835Gent 6 mei 1999, Fiscoloog 1999, afl. 714, 13, TFR 2000, afl. 175, 111, noot; Gent 29 januari 2003, FJF, No. 2003/222. 
 
1836Circ. nr. Ci.RH.331/580.592 (AOIF 4/2007), 25 januari 2007. 
 
1837Gent 2 december 1998, Fisc.Act. 1999, afl. 16, 14. 
 
1838Com.IB 1992, nr. 104/48 e.v.; Vr. nr. 186 TYBERGHIEN-VANDENBUSSCHE 20 maart 1980, Vr. & Antw. Kamer 1979-1980, Bull.Bel., 

afl. 585, 1008-1010; Cass.16 maart 1995, RW 1995-1996, afl. 22, 743. 
 
1839Brussel 12 januari 2001, Fiscoloog 2001, afl. 789, 10; Brussel 8 december 2000, Fiscoloog 2001, afl. 789, 11. 
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Sinds aanslagjaar 2013 worden buitenlandse en binnenlandse onderhoudsuitkeringen volledig gelijk-
geschakeld, zowel voor de aftrek als voor de belastbaarheid1840

2. {xe "Hypothecaire lening"}Hypothecaire woonleningen (woonbonus)   

. 

1841     1842     1843     1844

1339 

       

                                                                                                                                                                     
 
1840 Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012. 
 
1841Tot aanslagjaar 2001 was een levensverzekering gekoppeld aan het krediet zelfs een fiscale verplichting. Met de wet van 17 mei 2000 tot 

wijziging van de artikelen 145/1 en 145/5 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd deze verplichting afgeschaft, 
ook naar het verleden toe (Circ. nr. Ci.RH.331/548.072 (AOIF 27/2002), 29 november 2002, Bull.Bel., afl. 833, 149-152). 

 
1842Wet 28 december 1992, BS 31 december 1992 – err. BS 18 februari 1993. 
 
1843Programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
 
1844De wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012, BS 20 december 2012. 
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a. Algemeen 

Vooraf 

In de afgelopen 30 jaar heeft de woonfiscaliteit belangrijke hervormingen ondergaan. Algemeen 
zijn er bij een lening voor een woning drie bestanddelen: de te betalen interesten, het terug te 
betalen kapitaal en (eventueel) de premies voor een levensverzekering1841. 

Een eerste belangrijke hervorming dateert van 19921842. Tot dan gold als regel dat: 
– de interest aftrekbaar was van de onroerende inkomsten (onder bepaalde omstandigheden 

werd een grotere aftrek toegestaan, de zgn. bijkomende interestafrek); 
– de kapitaalaflossingen onder voorwaarden aftrekbaar waren, los van de interesten; 
– de premies voor levensverzekeringen (ongeacht of ze betrekking hadden op een lening) af-

trekbaar waren. 
Voor de kapitaalaflossingen en de premies voor levensverzekeringen gold wel één enkele aftrek-
beperking. 

Na 1992 werd de aftrek voor de {xe "Kapitaalaflossingen"}kapitaalaflossingen en de {xe "Premies 
van levensverzekeringen"}premies van levensverzekeringen, zowel voor bestaande als voor 
nieuwe leningen, omgezet in een belastingvermindering (zie randnr. 1363). Daarbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen de leningen aangegaan voor een enige woning en andere woonle-
ningen. Algemeen werd op de kapitaalaflossingen en de premies (ongeacht of de verzekering 
betrekking had op een woning) een belastingvermindering toegestaan aan de gemiddelde aan-
slagvoet die van toepassing is op de rest van de inkomsten. Had de lening echter betrekking op 
een enige woning, werd een belastingvermindering toegestaan aan het mar{xe "Gewone interes-
taftrek"}ginale tarief. De interesten bleven aftrekbaar van de onroerende inkomsten (gewone of 
{xe "Bijkomende interestaftrek"}bijkomende interestaftrek). 

Eind 20041843 werd de woonfiscaliteit grondig hervormd voor leningen aangegaan van 1 januari 
2005. Voor wat betreft de woonleningen betekende dit dat de interesten, kapitaalaflossingen en 
de premies voor levensverzekeringen voor de enige en eigen woning voortaan recht gaven op 
één enkele aftrek ({xe "Woonbonus"}woonbonus). Voor woonleningen en levensverzekeringen die 
niet voor de enige en eigen woning werden aangegaan, bleef de belastingvermindering aan de 
gemiddelde aanslagvoet van toepassing en de interesten op dat soort leningen blijven aftrekbaar 
van het onroerend inkomen. 

Eind 2012 werd de woningfiscaliteit weer aangepast1844. Woonleningen en levensverzekeringen 
die niet voor de enige en eigen woning werden aangegaan, geven sinds aanslagjaar 2013 nog 
slechts recht op een belastingvermindering van 30 %. 
Het regeerakkoord van 1 december 2011 van de regering Di Rupo I voorzag ook in de omzetting 
van de aftrek van de woonbonus (en voor de oude leningen, de belastingvermindering aan het 
marginale tarief) in een belastingvermindering aan 45 % Maar uiteindelijk werd de aftrek toch 
behouden. 
Het regeerakkoord voorziet ook in de overheveling van een aantal bevoegdheden van de federale 
wetgever naar de gewesten. De toekenning van belastingverminderingen voor woonkredieten is 
één van die bevoegdheden. De woonbonus is echter een aftrek. Zolang dit niet gewijzigd is, blijft 
de woonbonus dus een federale aangelegenheid. 

 

Bibliografie 

1340 

Wetgeving – Programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
– Wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012, BS 20 december 2012. 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.243/415.808, 22 februari 1990, Bull.Bel., afl. 693, 916. 
– Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 26 juli 1990, 19e aflevering Hervormingswet 1988. 



 324  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluwer 

– Circ. nr. Ci.RH.26/441.227, 28 januari 1993, Bull.Bel., afl. 725, 538. 
– Circ. nr. Ci.RH.19/444.905, 10 februari 1993, Bull.Bel., afl. 726, 759. 
– Circ. nr. Ci.RH.26/457.595, 26 mei 1994, Bull.Bel., afl. 740, 1461. 
– Circ. nr. Ci.RH.221/569.663 (AOIF 18/2005), 14 april 2005. 

Parl.Vr. – Vr. nr. 29 VAN PARIJS 6 oktober 1989, Vr. & Antw. Kamer 1989-1990, 20 maart 1990, 8129, Bull.Bel., 
afl. 697, 2461. 

Bibliografie – DE MEY, M., VRANCKAERT, R. en RUYSSEVELDT, J., Woning en fiscus, in Fiscale Wenken, Me-
chelen, Ced.Samsom, 2003, 254 p. 

 

– BELLEN, P., “De aanvullende aftrek van hypothecaire interesten”, AFT 1987, 244-247. 
– UREEL, P. en PEETERS, M., “De Wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen en de relance van 

de bouw”, Fiskofoon 1987, 86-98. 
– VAN DYCK, J., “Aftrek ‘enige eigen’ woning gaat niet meer altijd definitief verloren”, Fiscoloog 2009, 

afl. 1143, 1. 
– DE GREEF, L., “Aftrek enige en eigen woning – 5 jaar later”, AFT 2010, 40-56. 
– PIRET, F., “Avantages liés aux emprunts hypothécaires – cas particulier”, LFB 2009, afl. 87, 1 (gemengd 

privé en professioneel gebruik van een onroerend goed) en LFB 2009, afl. 90, 1 
ning).{xe "Hypothecaire leningen vóór aj. 2005"} 

b. Leningen gesloten vóór 1 januari 2005 

1340,20 
Voor de hypotheekleningen gesloten vóór 1 januari 2005 blijft de belastingplichtige genieten van: 
(a) de belastingvermindering voor hypothecaire leningen (zie randnr. 1363 ev); 
(b) de {xe "Gewone interestaftrek"}gewone interestaftrek (aftrek ten aanzien van het onroerend inko-

men) (zie randnr. 1030); 
(c) een {xe "Bijkomende interestaftrek"}bijkomende interestaftrek. 

De bijkomende interestaftrek is een aftrek ten aanzien van het gezamenlijk belastbaar inkomen. De 
belastingplichtige geniet deze aftrek indien deze lening(en) zijn aangegaan om in België zijn enige1845

– te bouwen; 

 
woning hetzij: 

– in nieuwe staat te verwerven (d.i. met toepassing van btw); 
– volledig of gedeeltelijk te vernieuwen, mits het goed bij het sluiten van het leningscontract sedert 

ten minste 15 jaar in gebruik is genomen. Voor de vóór 1 november 1995 aangegane hypotheekle-
ningen bedroeg deze termijn 20 jaar. 

De hypothecaire lening geeft recht op {xe "Interestaftrek"}interestaftrek, zelfs als ze werd aangegaan 
in het buitenland1846

Voor de aftrek komen enkel de interesten in aanmerking die betrekking hebben op de eerste schijf van 
50 000,00 EUR

. 

1847 van de lening, wat betreft de onder (a) en (b) bedoelde interesten. 2004 is het laat-
ste jaar waarin nieuwbouwleningen konden worden gesloten die recht geven op de bijkomende inte-
restaftrek. Voor de aftrek komen enkel de interesten in aanmerking die betrekking hebben op de eerste 
schijf van 25 000,00 EUR1848

                                                           
1845Voor de toepassing van art. 115 WIB92 kan elk van beide echtgenoten een ‘enige woning’ hebben. Zie Rb. Aarlen 6 september 2000, 

Fiscoloog 2001, afl. 801, 8. 

 van de lening wat betreft de onder (c) bedoelde interesten. Omwille van 
de overgangsbepaling voorzien in artikel 526 WIB92 kunnen vandaag nog verbouwingsleningen wor-

 
1846Vr. nr. 1012 OLAERTS 19 augustus 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 99, 13486 en Bull.Bel., afl. 785, 1908. 
 
1847Geïndexeerd bedrag voor aj. 2005: 60 910,00 EUR (laatste jaar). 
 
1848Geïndexeerd bedrag voor aj. 2005: 30 460,00 EUR (laatste jaar). 
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den gesloten die recht geven op de bijkomende interestaftrek. Deze schijven worden in functie van de 
kinderlast nog verhoogd1849

De aldus berekende interesten zijn aftrekbaar gedurende maximaal 12 opeenvolgende belastbare tijd-
perken, ten belope van 80 % ervan gedurende de eerste vijf belastbare tijdperken en 70, 60, 50, 40, 30, 
20 of 10 % voor het zesde tot en met het twaalfde belastbaar tijdperk waarin het kadastraal inkomen in 
het belastbaar inkomen is opgenomen, met dien verstande dat met ingang van aanslagjaar 1990 de 
interesten eerst worden aangerekend op het onroerend inkomen en dat nadien het saldo wordt beperkt 
tot 80 %, 70 %, enz.

. 

1850

Deze bijkomende interestaftrek kan maar toegepast worden indien er na toepassing van artikel 14 
WIB92 nog aftrekbare interesten overblijven. 

. 

Inzake de volgorde van aanrekening: zie de circulaire van 12 oktober 19951851

Het verhuren van de woning vormt geen beletsel voor de toepassing van de bijkomende interestaf-
trek

. 

1852

Met betrekking tot de onder (c) bedoelde {xe "Vernieuwingswerken 
(hypotheeklening)"}vernieuwingswerken is vereist dat de kostprijs ervan (incl. btw) minimaal 
19 800,00 EUR

. 

1853 bedraagt. De lening komt slechts tot beloop van de kostprijs der werken in aan-
merking (zo deze lager ligt dan het ontleende bedrag). De vereiste dat de werken worden uitgevoerd 
door een geregistreerde aannemer werd geschrapt door de wet houdende diverse bepalingen van 
7 november 20111854

Een KB van 5 januari 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 regelt de aard 
van deze dienstverrichtingen

. Deze afschaffing heeft in eerste instantie betrekking op artikel 401 WIB92 en 
30bis, § 2 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betref-
fende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. Maar naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Raad van State op het voorontwerp van de wet, vroeg de minister aan alle betrokken overheden, zowel 
de federale, als de regionale en de lokale, die dergelijke bepalingen in hun reglementering hebben, om 
tijdig de nodige stappen te ondernemen om die reglementering te kunnen verbeteren van zodra de 
afschaffing van de registratie als aannemer effectief is goedgekeurd door het parlement. 

1855. Het betreffen dezelfde dienstverrichtingen als deze die omschreven 
zijn in rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van 
de tarieven van de btw. Voor een algemene commentaar ter zake: zie de circulaire van 31 maart 
19871856

Voor de onder (c) bedoelde vernieuwingswerken moet de totale kostprijs in aanmerking worden ge-
nomen, en niet die van de werken die tijdens een bepaald kalenderjaar werden uitgevoerd

. 

1857

                                                           
1849Circ. nr. Ci.RH.331/481.284, 29 mei 1998, Bull.Bel., afl. 784, 1545 (een gehandicapt kind telt voortaan voor twee). 

. 

 
1850Vr. nr. 367 KNOOPS 8 november 1989, Vr. & Antw. Kamer 1989-1990, 7485, Bull.Bel., afl. 696, 1999. 
 
1851Circ. nr. Ci.RH.241/466.405, 12 oktober 1995, Bull.Bel., afl. 755, 3079. Zie ook Circ. nr. Ci.RH.331/481.284, 29 mei 1998, Bull.Bell., afl. 784, 

1545. 
 
1852Circ. nr. Ci.RH.26/418.196, 29 juni 1990, Bull.Bel., afl. 697, 2215. Zie voor het aangaan van een lening ten voordele van een derde: Cass. 

21 juni 1973, Pas. 1973, I, 985; Gent 26 juni 2002, Fiscoloog, afl. 855, 11. 
 
1853Geïndexeerd bedrag voor aj. 2005: 24 120,00 EUR (laatste jaar). 
 
1854Wet 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 10 november 2011. 
 
1855KB 5 januari 1987, BS 17 januari 1987. 
 
1856Circ. nr. Ci.RH.421/379.877, 31 maart 1987, Bull.Bel., afl. 661, 970, alsook deel A uit Circ. nr. Ci.RH.26/389.149, 5 februari 1988, Bull.Bel., 

afl. 670, 510. 
 
1857Vr. nr. 1089 VERGOTE 6 mei 1994, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, 11742, Bull.Bel., afl. 740, 1608. 
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Onder ‘woning’ moet worden verstaan elk (gedeelte van een) gebouw dat wegens zijn aard bestemd is 
om bewoond te worden, zelfs een handelspand kan hiervoor in aanmerking komen1858

Het begrip woonhuis omvat ook de appartementen
. 

1859. Het type van woning is van geen belang1860. 
Ook is interestaftrek mogelijk voor twee appartementen die omgevormd zijn tot een gezinswoning1861

De bijkomende aftrek wordt ook toegestaan aan een belastingplichtige die ingevolge erfenis of schen-
king onder levenden in onverdeeldheid een zakelijk recht (volle eigendom of vruchtgebruik) heeft op 
één of meer andere woningen

. 

1862

De hierboven vermelde grensbedragen gelden per woning en niet per belastingplichtige. Dit houdt in 
dat de administratie na toepassing van de grensbedragen het effectief bijkomend aftrekbaar bedrag 
evenredig zal aanrekenen op de totale netto-inkomens van beide belastingplichtigen. Indien beide 
belastingplichtigen (voor wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd) recht hebben op de 
bijkomende interestaftrek voor dezelfde woning, dan mogen zij het bedrag van de aftrekbare interes-
ten vrij verdelen

. De blote eigendom van een andere woning verhindert de toepassing 
van de bijkomende interestaftrek nooit. 

1863

c. {xe "Herfinancieringslening"}Herfinancieringsleningen 

. 

1340,30 
Interesten van herfinancieringsleningen komen ook voor de bijkomende interestaftrek in aanmerking, 
met dien verstande dat ze, in voorkomend geval evenredig worden herleid in functie van het saldo van 
de oorspronkelijke lening en/of beperking van de oorspronkelijke lening wegens overschrijding van de 
gestelde grenzen1864

Met de hervorming eind 2004 werd de bijkomende interestaftrek afgeschaft voor nieuwe leningen. De 
aftrek zal bijgevolg uitdoven tegen aanslagjaar 2016. 

. 

d. Leningen gesloten vanaf aanslagjaar 20{xe "Hypothecaire leningen vanaf aj. 2006"}06 

1340,40 
art. 526 WIB92 
De regeling zoals hiervoor uiteengezet, is niet langer van toepassing op (nieuwe) leningen die zijn 
aangegaan vanaf 1 januari 2005, leningen voor vernieuwing uitgezonderd (art. 526 WIB92). 
De programmawet van 27 december 20041865

                                                           
1858Gent 20 mei 1999, Fiscoloog 1999, afl. 714, 13. 

 heeft voorzien één globale aftrek (de ‘woonbonus’) voor 
de ‘{xe "Enige woning"}enige’ woning. De woonbonus vervangt de gewone en bijkomende interest-
aftrek en de belastingvermindering voor het bouwsparen en is van toepassing voor leningen die zijn 
aangegaan vanaf 1 januari 2005 (leningen voor vernieuwing uitgezonderd). 

 
1859Vr. nr. 50 DERYCKE, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 27 januari 1987, 871. 
 
1860Vr. nr. 255 VALKENIERS 1 juli 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 1798 en Bull.Bel., afl. 714, 925. 
 
1861Gent 2 oktober 1997, JDF 1997, 357. 
 
1862Vr. nr. 273 BATAILLE 7 mei 1987, Vr. & Antw. Senaat 1986-1987, 9 juni 1987, nr. 35, 2227. 
 
1863Circ. nr. Ci.RH.221/569.663 (AOIF 18/2005), 14 april 2005. 
 
1864Circ. nr. Ci.RH.331/450.989, 7 juli 1994, Bull.Bel., afl. 741, 1809 en Gent 19 januari 1995, Fisc.Act. 1995, afl. 9, 5; Antwerpen 15 september 

1998, Fisc.Act. 1999, afl. 7, 11. 
 
1865Programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
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art. 115 § 1 6°, 116 lid 1 en 2 WIB92 
Wie vanaf 1 januari 2005 een hypotheeklening1866 sluit van minstens tien jaar1867 voor het verwerven, 
het behouden of verbouwen van een in België gelegen enige en eigen woning, zal aan het hoogste 
belastingtarief een bedrag van 1 500,00 EUR1868 kunnen aftrekken (i.e. marginale aanslagvoet). Dit 
basisbedrag wordt verhoogd gedurende de eerste tien jaar van de lening met een bedrag van 
500,00 EUR1869 en indien er minstens drie kinderen ten laste zijn op 1 januari van het jaar volgend op 
het leningsjaar, nog eens met 50,00 EUR1870

De hiervoor bedoelde bedragen gelden per belastingplichtige. Gehuwden en wettelijk samenwonenden 
kunnen deze bedragen onder hen beiden, zij het begrensd tot ieders maximumbedrag, opsplitsen

. 

1871. 
Vanaf aanslagjaar 2009 is het niet meer verplicht om minstens 15 % van de aftrekbare sommen aan te 
rekenen bij één van de echtgenoten1872

De wet vereist niet dat de woning in volle eigendom is. Vruchtgebruik volstaat, net zoals erfpacht of 
opstal. Blote eigendom wordt door de administratie niet aanvaard

. 

1873

1340,45 

. 

Voorwaarde om te kunnen genieten van deze aftrek is dat de woning de ‘enige’ en ‘{xe "Eigen wo-
ning"}eigen’ woning is van de belastingplichtige(n). 

Het begrip ‘{xe "Enige woning"}enige’ betreft zonder meer het feit dat de woning op 31 december van 
het jaar waarin het leningcontract is gesloten de enige woning moet zijn van de belastingplichtige. Om 
te bepalen of de woning op 31 december zijn enige woning is die hij zelf betrekt, wordt geen rekening 
gehouden met (i) andere woningen waarvan de belastingplichtige, ingevolge erfenis, mede-eigenaar, 
blote eigenaar of vruchtgebruiker is en (ii) een andere woning die op die datum op de vastgoedmarkt 
te koop is aangeboden en die uiterlijk op 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin het 
leningcontract is afgesloten, ook daadwerkelijk is verkocht1874

Het verlies van het ‘enige’ karakter van de woning (i.e. indien men eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede woning) doet enkel het recht op aftrek van de 
verhogingen verloren gaan. 

. 

Het begrip ‘eigen’ impliceert dat de woning door de belastingplichtige zelf betrokken moet zijn tegen 
31 december van het jaar waarin de leningovereenkomst is gesloten, tenzij dit om beroepsredenen of 
redenen van sociale aard niet mogelijk blijkt te zijn. In bepaalde omstandigheden beschreven in arti-

                                                           
1866Circ. nr. Ci.RH.26/595.317 (AOIF nr. 18/2009), 22 april 2009 (ook een lening die hypothecair gewaarborgd wordt via de techniek “ hypotheek 

voor alle schulden”  komt in aanmerking voor de belastingvermindering). Zie ook F. PIRET, “ L’hypothèque “ pour toutes sommes”  et 
les avantages immobiliers” , LFB 2009, afl. 92, 4. 

 
1867Ook onder de oude regeling van de belastingvermindering voor bouwsparen kent de wetgeving het begrip ‘enige woning’. In een vonnis 

van de rechtbank van eerste aanleg van Gent werd beslist dat een woning niet de enige woning is in de volgende omstandigheid: de 
man was uit de echt gescheiden. In de overeenkomst tot de echtscheiding kwamen de partijen overeen dat de woning in onver-
deeldheid tussen beiden zou blijven maar werd een levenslang persoonlijk gebruiksrecht toegekend aan de vrouw. Wanneer een 
aantal jaren later de man een nieuwe woning koopt, moet er rekening gehouden worden met de oude woning om te bepalen of de 
nieuwe woning de enige woning is of niet (Rb. Gent 4 januari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1250, 14). 

 
1868Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 200,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 260,00 EUR. 
 
1869Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 730,00 EUR, en voor aj. 2014: 750,00 EUR. 
 
1870Geïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 70,00 EUR, en voor aj. 2014: 80,00 EUR. 
 
1871Art. 395 programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
 
1872Art. 2 wet 24 december 2008 (I), BS 31 december 2008, ed. 3. 
 
1873Fisc.Act. 2011, afl. 37, 11. 
 
1874Art. 2 wet 24 december 2008 (I), BS 31 december 2008, ed. 3, van toepassing vanaf aj. 2009. 
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kel 115, § 1, lid 2, 3° WIB92 is slechts vereist dat de belastingplichtige de woning zelf betrekt op 
31 december van het ‘tweede jaar’ volgend op het jaar waarin het leningcontract is gesloten. Deze 
omstandigheden zijn wettelijke of contractuele belemmeringen die het de belastingplichtige onmoge-
lijk maken om de woning op 31 december van het leningsjaar te betrekken: bv. woning wordt nog 
verhuurd of de stand van (ver)bouw(ings)werkzaamheden laat niet toe dat de woning op 31 december 
van het leningsjaar wordt betrokken. Als de woning niet tegen het einde van dat ‘tweede jaar’ betrok-
ken wordt, gaat de aftrek verloren. Vanaf aanslagjaar 2009 kan de aftrek echter herleven vanaf het 
belastbaar tijdperk waarin de belastingplichtige de woning alsnog zelf betrekt. Voorwaarde is dan wel 
dat hij dit doet ten laatste op 31 december van het belastbaar tijdperk waarin de eerder vermelde om-
standigheden zijn weggevallen1875. De minister van Financiën bevestigde dat ook de erfpachter recht 
kan hebben op de aftrek voor enige en eigen woning1876

In geval de woning vóór het huwelijk of vóór het samenlevingscontract in eigendom slechts toebe-
hoorden aan één van de partners en de periodieke aflossing naderhand wel door de beide partners 
gebeurt, heeft de partner die er achteraf bijkomt in principe geen recht op de woonbonus (vermits hij 
op 31 december van het jaar waarin de lening werd gesloten geen eigenaar, noch kredietnemer was 
van de lening). De administratie staat echter toe dat de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
toch kan genieten van de aftrek voor enige en eigen woning, voor zover: 

. 

– de woning waarvoor de lening werd gesloten tot de huwelijksgemeenschap behoort of in onver-
deeldheid aan beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners toebehoort; 

– het leningcontract werd aangepast zodat de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner ten 
opzichte van de kredietverstrekkende instelling dezelfde plichten heeft als de oorspronkelijke kre-
dietnemer; en 

– aan alle overige in de wet gestelde voorwaarden is voldaan. 
De echtgenoot of wettelijk samenwonende partner kan vanaf het moment dat aan alle voormelde 
voorwaarden is voldaan aanspraak maken op de aftrek voor enige en eigen woning1877

1340,50 

. 

Het doel van de lening moet zijn een woning te ‘verwerven of te behouden’: 
– aankopen (al dan niet met btw); 
– bouwen; 
– volledig of gedeeltelijk vernieuwen (het moet gaan om werkzaamheden die vallen onder de rubriek 

XXXI van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven 
van de belasting over de toegevoegd waarde); 

– de successierechten erop betalen. 

De administratie aanvaardt dat ook de lening aangegaan om {xe "Architectenkosten"}architectenkos-
ten te betalen een doel heeft dat kwalificeert voor de woonbonus. Strikt genomen vallen architectenn-
kosten niet onder het 6 %-tarief in geval van een verbouwing maar bij wijze van administratieve tole-
rantie wordt in dergelijk geval de lening toch niet uitgesloten van de aftrek1878

Een {xe "Woonboot"}woonboot wordt niet aanvaard als een woning

. 
1879

                                                           
1875Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52-0555/004, 2. 

. 

 
1876Vr. nr. 120 VERHERSTRAETEN 17 november 2010, Vr. & Antw. Kamer 2010-2011, nr. 19, 20. 
 
1877Vr. nr. 291 CLAES 11 januari 2010, Vr. & Antw. Kamer 2009-2010, nr. 97, 84. 
 
1878Circ. nr. Ci. RH.26/614.524, 19 oktober 2012. 
 
1879Circ. nr. Ci. RH 241/620.281, 17 oktober 2012. 
 



nr.   329 

Kluwer – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

De combinatie tijdens hetzelfde belastbaar tijdperk en bij dezelfde belastingplichtige van, enerzijds, 
het nieuwe stelsel van de aftrek voor enige en eigen woning en, anderzijds, het oude stelsel van de 
verhoogde vermindering voor het bouwsparen en/of de bijkomende interestaftrek is in principe niet 
mogelijk. 
Toch kan dit in bepaalde situaties wel1880

– een woning waarop een vóór 1 januari 2005 gesloten hypothecaire lening betrekking heeft, wordt 
tijdens het belastbaar tijdperk vervreemd. Tijdens hetzelfde belastbaar tijdperk wordt vanaf 
1 januari 2005 een nieuwe hypothecaire lening gesloten die betrekking heeft op een andere dan de 
vervreemde woning; 

: 

– een woning wordt op de vastgoedmarkt te koop aangeboden op 31 december van het jaar waarin 
een hypothecaire lening is gesloten vanaf 1 januari 2005 voor een andere woning; 

– een vóór 1 januari 2005 gesloten hypothecaire lening werd tijdens het belastbaar tijdperk (al dan 
niet vervroegd) afgelost of terugbetaald. De vanaf 1 januari 2005 gesloten hypothecaire lening die 
daarna wordt aangegaan heeft op dezelfde woning betrekking; 

– de vóór en vanaf 1 januari 2005 gesloten hypothecaire leningen hebben betrekking op verschillen-
de woningen1881

– een vóór 1 januari 2005 gesloten hypothecaire lening heeft betrekking op een ingevolge erfenis 
verkregen woning en de vanaf 1 januari 2005 gesloten hypothecaire lening heeft op een andere 
woning betrekking. 

; 

Het feit dat deze uitzonderingen pas in 2007 werden bekend gemaakt, is geen reden om in andere 
situaties een gelijktijdige toepassing van het oude en nieuwe regime toe staan. De circulaire van 
17 juli 2007 betreft immers slechts een interpretatie van de wetgeving1882

De dienst voorafgaande beslissingen erkent dat het mogelijk is om het systeem van de belastingver-
minderingen voor leningen van vóór 1 januari 2005 en het systeem van de aftrek voor enige en eigen 
woning vanaf 1 januari 2005 te combineren

. 

1883

e. Overgangsregeling 

. In casu betrof het een belastingplichtige die vóór 
2005 een hypothecaire lening aanging om een woning te kopen. Voor deze lening had hij recht op de 
belastingvermindering voor bouwsparen. In 2009 verkoopt hij de woning en koopt hij een andere 
woning. De lening wordt niet afgelost en de hypotheek van de lening wordt overgedragen op de nieu-
we woning zodat de belastingvermindering blijft verder bestaan. De belastingplichtige leent echter bij 
om de woning te kopen. De dienst voorafgaande beslissingen bevestigt dat de belastingplichtige voor 
de tweede lening recht heeft op de aftrek voor de enige en eigen woning zonder de belastingverminde-
ring van de oude lening te verliezen. 

1340,60 

Bij wijze van overgangsmaatregel werd in de programmawet van 27 december 2004 bepaald dat de 
oude regeling onverkort van toepassing blijft op hypotheekleningen die zijn gesloten: 
– vóór 1 januari 2005; 
– vanaf 1 januari 2005, maar die: 

– ofwel een herfinanciering betreffen van een lening gesloten vóór 1 januari 2005; 
                                                           
1880Circ. nr. Ci.RH.26/581.538 (AOIF 20/2007), 17 juli 2007. 
 
1881Dit is een toepassing van het Brussel 18 oktober 1988, De Jaegher, Bull., afl. 694, 1424  (zie Com.IB 1992, nr. 1455/22) 
 
1882Rb. Leuven 13 januari 2012, TFR 2012, nr. 2012/N55. 
 
1883Voorafg.Besliss. nr. 900.184, 2 september 2010. 
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– ofwel een hypotheeklening betreffen (voor renovatie) die is gesloten terwijl de fiscale voorde-
len van de aankooplening (gesloten vóór 1 januari 2005) of de hiervoor bedoelde herfinancie-
ringslening nog van toepassing zijn. 

3. {xe "Erfpachtvergoeding"}Erfpacht- of {xe "Opstalvergoeding"}opstalvergoeding 

1341 
art. 14 2° WIB92 
Erfpacht- of opstalvergoedingen en de waarde van de ermee gelijkgestelde lasten betaald ter gelegen-
heid van de verkrijging van een recht van erfpacht of van opstal of gelijkaardige rechten met uitslui-
ting van de in artikel 10, § 1 WIB92 vermelde rechten van gebruik (onroerende leasing) zijn aftrek-
baar. De aftrek is evenwel beperkt tot het overeenkomstig artikel 7 tot 13 WIB92 vastgestelde onroe-
rend inkomen. 

§ 2. VERDELING TUSSEN DE ECHTGENOTEN VAN DE UITGAVEN DIE AFTREKBAAR ZIJN VAN HET 
GEZAMENLIJK BELASTBAAR NETTO-INKOMEN (GEVALLEN WAARIN DE AANSLAG WORDT GEVESTIGD 
OP NAAM VAN BEIDE ECHTGENOTEN) 

1348 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 14 september 1990, 22e aflevering hervormingswet 1988. 
– Circ. nr. Ci.RH.243/569.664 (AOIF 14/2005), 14 april 2005. 
– Circ. nr. Ci.RH.221/569.663 (AOIF 18/2005), 14 april 2005. 

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de aftrekken van de uitgaven 
zoals hiervoor besproken in eerste instantie evenredig aangerekend op het netto-inkomen van iedere 
belastingplichtige. 

Onderhoudsuitkeringen die door elke belastingplichtige afzonderlijk zijn verschuldigd, worden bij 
voorrang aangerekend op het inkomen van die belastingplichtige, i.e. diegene die de uitgave verschul-
digd is. Betreft het onderhoudsuitkeringen die door beide belastingplichtigen zijn verschuldigd, dan 
zullen zij naar evenredigheid op ieders netto-inkomen worden aangerekend. Het eventuele saldo wordt 
aangerekend op het inkomen van de andere echtgenoot. 

Afdeling V. 
Omzetting van bepaalde inkomsten in een {xe "Lijfrente (omzetting)"}lijfrente 

1349 

Wetgeving – Wet 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van 
sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, BS 15 mei 2005. 

Circulaire – Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 27 september 1989, 13e aflevering Hervormingswet 1988. 

Bibliografie  – VAN EESBEECK, P. en VEREYCKEN, L., Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen, Mechelen, Klu-
wer, 2004, 281-283. 

– DE BRABANTER, V., GIESELINK, G., PERTRY, V., ROELS, P. en STEVENS, Y., Aanvullende pensi-
oenen voor werknemers, Mechelen, Kluwer, 2004, 594-595. 
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1349,30 
art. 169-170 
WIB92 

Door toepassing van artikel 169 en 170 WIB92 worden bepaalde kapitalen, afkoopwaarden of vergoe-
dingen tot geheel of gedeeltelijk herstel van een bestendige derving van beroepsinkomsten, omgezet in 
een fictieve rente die samen met de andere beroepsinkomsten belast wordt tegen het progressieve 
tarief. 

– ofwel {xe "Levensverzekering (omzetting lijfrente)"}levensverzekeringscontracten als vermeld in 
artikel 1451, 2° WIB92 en tot het bedrag dat dient voor de wedersamenstelling of het waarborgen 
van een hypotheek-lening; 

– ofwel levensverzekeringscontracten als vermeld in artikel 104, 9° WIB92; 
– ofwel aanvullende pensioenen (zowel de aanvullende pensioenen als vermeld in art. 52bis KB 

nr. 72 zoals dat van kracht was voordat het werd vervangen door de programmawet van 
24 december 2002 als de aanvullende pensioenen zoals bedoeld in artikel 41 e.v. van diezelfde 
programmawet)1884

– ofwel een vergoeding tot geheel of gedeeltelijk herstel van een bestendig verlies van beroepsin-
komsten. 

; 

De levensverzekeringscontracten als vermeld in artikel 1451, 2° WIB92 zijn de individuele verzeke-
ringen tegen ouderdom en vroegtijdige dood die de belastingplichtige definitief in een lidstaat van de 
EER heeft betaald voor het vestigen van een rente of van een kapitaal bij leven of hij overlijden. De 
kapitalen en afkoopwaarden hiervan komen in aanmerking voor het omzettingsstelsel in zoverre ze 
gediend hebben voor de wedersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire lening. 
De in artikel 104, 9° WIB92 bedoelde levensverzekeringscontracten hebben ook betrekking op de 
wedersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire lening die voor de enige woning van de 
belastingplichtige is aangegaan. 
De pensioenkapitalen uitgekeerd in het kader van het aanvullend pensioen voor geneesheren, tandart-
sen en apothekers ondergaan hetzelfde fiscale regime als het wettelijk aanvullend pensioen voor zelf-
standigen en kunnen dus ook het omzettingsstelsel genieten, indien de voorwaarden daartoe vervuld 
zijn. 

oud art. 169 § 1 lid 2 WIB92 

{xe "Groepsverzekering"}Deze regeling geldt ook met betrekking tot kapitalen of afkoopwaarden van 
{xe "Aanvullend pensioen"}aanvullende pensioenen als vermeld in artikel 34, § 1, 2°, lid 1, a tot c 
WIB92 waarop voorschotten werden verleend of die hebben gediend als waarborg van een lening of 
hypothecair krediet. De voorwaarde wordt gesteld dat de voorschotten worden verleend of de lening 
werd afgesloten voor het bouwen, het verwerven of het verbouwen van de eerste woning die uitslui-
tend bestemd is voor het persoonlijke gebruik van de leningnemer en zijn gezin (oud art. 169 § 1 lid 2 
WIB92). 
De wet {xe "WAP"}aanvullende pensioenen voerde in dit verband een aantal wijzigingen door. In 
eerste instantie merken wij twee extra mogelijkheden op tot aanwending van de uitgekeerde voor-
schotten, namelijk, het verbeteren en het herstellen van de woning. Sindsdien gaat het om: bouwen, 

                                                           
1884Programmawet 24 december 2002, BS 31 december 2002. 
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verwerven, verbouwen, verbeteren of herstellen. Daarnaast betreft het niet langer de eerste woning, 
maar de enige woning van de leningnemer en zijn gezin (art. 169 § 1 lid 2 WIB92)1885

art. 170 WIB92 
. 

Komen eveneens in aanmerking tot omzetting in een fictieve rente, de gekapitaliseerde onderhouds-
uitkeringen (art. 170 WIB92). Inderdaad, om een overdreven belasting in het jaar van ontvangst van 
het kapitaal te vermijden, wordt dat kapitaal omgezet in een fictieve jaarlijkse rente. 

art. 73  
KB/WIB92 

Het regime van de {xe "Fictieve rente"}fictieve rente impliceert dat het kapitaal of de afkoopwaarde 
niet in één keer wordt belast maar gespreid wordt over tien of dertien jaar tot beloop van een percen-
tage van dat kapitaal of die afkoopwaarde. Dat percentage is vermeld in artikel 73 KB/WIB92 en 
varieert naargelang van de leeftijd van de betrokken belastingplichtige. Indien de fictieve rente op het 
kapitaal of de afkoopwaarde 5 % bedraagt, dan zal deze gezamenlijk met de andere inkomsten pro-
gressief belast worden gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken of wanneer het overlijden 
eerder plaatsvindt, uiterlijk tot het belastbaar tijdperk waarin de verkrijger is overleden. Wanneer de 
fictieve rente minder dan 5 % bedraagt, strekt de belastbaarheid zich uit over dertien opeenvolgende 
belastbare tijdperken of tot het eerdere overlijden van de verkrijger. 

art. 169 § 1 lid 2 WIB92 

De omzetting bedoeld in artikel 169, § 1, lid 2 WIB92 is slechts van toepassing op de eerste niet-
geïndexeerde schijf van 50 000,00 EUR1886

art. 169 § 1 lid 4 WIB92 

. Het deel van de vereffening of het voorschot dat dit be-
drag overtreft, zal niet worden omgezet in een fictieve rente, maar zal in zijn geheel, en volgens de 
normale voorwaarden, afzonderlijk worden belast tegen 16,5 % of 10 %. 

Afdeling VI. 
{xe "Afzonderlijke aanslagen (PB)"}Afzonderlijke aanslagen 

1350 
art. 171 lid 1 WIB92 

                                                           
1885Art. 85 wet 28 april 2003, BS 15 mei 2003. 
 
1886Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 73 190,00 EUR, en voor aj. 2014: 75 270,00 EUR. 
 
1887Art. 124 wet 22 december 2008, BS 29 december 2008, e d. 4, van toepass ing op uitkeringen die  w orden be taald of toegekend vanaf 1 

januari 2009. 
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Sommige inkomsten worden niet samengevoegd, maar wel afzonderlijk belast. Nochtans wordt de 
gezamenlijke aanslag toegepast indien de afzonderlijk berekende belasting, vermeerderd met de belas-
ting op de andere inkomsten, hoger is dan wanneer alle inkomsten uit het WIB92 gezamenlijk belast 
zouden worden (art. 171 lid 1 WIB92). 
Voor de afzonderlijke aanslagen, zie Titel III, Hoofdstuk II, randnr. 1373 e.v. 
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Dee l III 

1350,50 

Bibliografie – DEMEY, M., Aangiftegids personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 543-551 (handig schema van de 
berekening PB).  

– DEBRUYNE, E., “Berekening” in DILLEN, L., PLETS, N. en MAES, L. (eds.), Handboek Personenbelas-
ting, Mechelen, Kluwer, 2013, 1253-1676. 

Hoofdstuk I 

1351 
art. 127 WIB92 

Sinds aanslagjaar 2005 geldt een volledige {xe "Decumul"}decumul inzake de personenbelasting voor 
gehuwden en samenwonenden. 
Voor het vorige systeem van ‘samenvoeging van inkomsten’: zie Handboek Tiberghien voor Fiscaal Recht 2003. 

De aanslagbasis voor elke echtgenoot of wettelijk samenwonende, wordt gevormd door de som van 
zijn (art. 127 WIB92): 
– beroepsinkomsten na toepassing van het meewerkinkomen en het huwelijksquotiënt; 
– eigen diverse inkomsten vermeld in artikel 90, 1° tot 4° en 12° WIB92; 
– inkomsten die hem/haar eigen zijn op grond van het vermogensrecht; 
– de helft van de totaliteit van alle andere inkomsten van beide echtgenoten of partners (onroerende 

inkomsten, roerende inkomsten en de andere diverse inkomsten en de inkomsten van de kinderen 
waarvan beide ouders het wettelijke genot hebben). 

Van de aldus berekende aanslagbasis mag iedere echtgenoot of partner dan de hem/haar toerekenbare 
(en fiscaal aftrekbare) bestedingen in mindering brengen. 
De berekening van de verschuldigde belasting zal voor elke echtgenoot en/of wettelijk samenwonende 
afzonderlijk gebeuren. 

Afdeling I. 
Belasting{xe "Tarief (PB)"}tarief voor de globaal belastbare inkomsten 

1352 
art. 130 WIB92 

Het tarief voor aj. 2014 is het volgende: 
– 25 % voor inkomstenschijf van 0,01 EUR tot 8 590,00 EUR (basisbedrag 5 705,00 EUR); 
– 30 % voor inkomstenschijf van 8 590,00 EUR tot 12 220,00 EUR (basisbedrag 8 120,00 EUR); 
– 40 % voor inkomstenschijf van 12 220,00 EUR tot 20 370,00 EUR (basisbedrag 13 530,00 EUR); 
– 45 % voor inkomstenschijf van 20 370,00 EUR tot 37 330,00 EUR (basisbedrag 24 800,00 EUR); 
– 50 % voor inkomsten boven 37 330,00 EUR (basisbedrag 24 800,00 EUR). 

Afdeling II. 
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{xe "Belastingvrije som"}Belastingvrije som – {xe "Belastingvermindering"}Be-
lastingvermindering – {xe "Belastingkredieten"}Belastingkredieten – {xe  "Be-
lastingvermeerdering"}Belastingvermeerdering 

1353 
De belastingverminderingen splitsen zich op in twee categorieën: 
1. de verminderingen die verkregen worden omdat aan de voet van iedere aanslagbasis een deel van 

het inkomen aan het nultarief wordt onderworpen (de ‘belastingvrije som’) (randnr. 1354 e.v.); 
2. de verminderingen die bestaan uit de vermindering van de berekende belasting met een welbepaald 

bedrag (randnr. 1363 e.v.); 

Vervolgens kunnen belastingkredieten worden toegestaan (randnr. 1366,40 e.v.). 
Belastingkredieten zijn, i.t.t. belastingverminderingen, terugbetaalbaar en kunnen dus ook toegepast 
worden indien de belastingplichtige onvoldoende belastingen betaalt om een vermindering te kunnen 
toepassen. 

Ten slotte worden eventueel nog belastingverminderingen of -vermeerderingen toegestaan wegens 
voorafbetalingen (of onvoldoende voorafbetalingen) (randnr. 1367 e.v.). 

§ 1. VERMINDERINGEN BESTAANDE UIT EEN VERHOGING VAN DE {XE "BELASTINGVRIJE 
SOM"}BELASTINGVRIJE SOM 

1. Basisbedragen 

1354 
art. 131,132 en 134 WIB92 
Waar tot en met aanslagjaar 2004 onderscheid werd gemaakt tussen de belastingvrije som voor alleen-
staanden en voor gehuwden1888

Tot en met aanslagjaar 2008 werd voor de berekening van de belasting een basisbedrag vrijgesteld van 
4 095,00 EUR

, is sinds aanslagjaar 2005 eenzelfde belastingvrij basisbedrag van 
toepassing voor alleenstaanden, samenwonenden en gehuwden. 

1889. Sinds aanslagjaar 2009 is het vrijgestelde basisbedrag afhankelijk van het belastba-
re inkomen van de belastingplichtige1890. Voor bepaalde belastingplichtigen geldt een hogere belas-
tingvrije basissom van 4 260,00 EUR1891,1892

art. 131 lid 1 WIB92 

. 

                                                           
1888Zo bedroeg he t be las tingvrije  bas isbe drag (aans lagjaar 2004) voor alleens taande n 5 570,00 EUR en voor gehuwden 4 160,00 EUR. Zie : Rb. 

Antwerpen 30 juni 2003, Fiscoloog 2003, afl. 902, 4 (de  Belgische  Staat kan nie t verantwoorde lijk w orden ge houden voor de  fiscale  
schade  die  gehuwde samenwonenden ondervinden in verge lijking met ongehuwd s amenwonenden). 

 
1889Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 6 800,00 EUR, en voor aj. 2014: 6 990,00 EUR. 
 
1890Art. 64 wet 8 juni 2008, BS 16 juni 2008. 
 
1891Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 7 070,00 EUR, en voor aj. 2014: 7 270,00 EUR. 
 
1892F. PIRET, “Réduction d’impôt majorée  pour bas  e t moyens  revenus  à l’IPP” , LFB 2009, afl. 97, 1. 
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Artikel 131, lid 1 WIB921893

– wanneer het belastbare inkomen van de belastingplichtige niet meer bedraagt dan 
15 220,00 EUR

 vermeldt volgende vrijgestelde basisbedragen: 

1894: 4 260,00 EUR1895

– wanneer het belastbare inkomen van de belastingplichtige begrepen is tussen 15 220,00 EUR
; 

1896 
en 15 385,00 EUR1897: 4 260,00 EUR1898 verminderd met het verschil tussen het belastbare inko-
men en 15 220,00 EUR1899

– in de andere gevallen: 4 095,00 EUR
;  

1900

Indien de belastingplichtige {xe "Gehandicapte"}gehandicapt is, wordt het belastingvrije basisbedrag 
verhoogd met een basisbedrag van 870,00 EUR

.  

1901

2. Verhoging van de belastingvrije som met betrekking tot {xe "Afstammelingen ten 
laste"}afstammelingen en kinderen {xe "Kind ten laste"}ten laste 

. Sinds aanslagjaar 2005 wordt de toeslag voor de 
gehandicapte belastingplichtige altijd aangerekend op de belastbare inkomsten van de echtgenoot of 
wettelijk samenwonende die gehandicapt is. 

a. Algemeen 

1356 
De belastingvrije som wordt verhoogd voor afstammelingen ten laste of kinderen die volledig of 
hoofdzakelijk ten laste zijn. Een {xe "Doodgeboren kind"}doodgeboren kind of een kind dat verloren 
is bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap geeft voor het betrokken aanslagjaar recht 
op de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste1902

voor één kind: 

. {xe "Gehandicapte"}Gehandi-
capte kinderen worden voor twee gerekend. De verhoging bedraagt: 

870,00 EUR (aj. 2013: 1 440,00 EUR; aj. 2014: 1 490,00 EUR) 

                                                           
1893Circ. nr. Ci.RH.331/604.675 (AOIF 53/2010), 2 augus tus  2010 (wanne er een geme enschappelijke aans lag wordt geves tigd, ge ldt de  verho-

ging van de  be las tingvrije  som voor e lke echtgenoot van wie  he t gezamenlijk be las tbaar inkomen de  vas tges te lde  grens  nie t over-
schrijdt. De  verhoging is  dus  ook van toepass ing wanneer de  inkomsten uits luitend bes taan uit beroeps inkomsten die  aan de  be las -
tingplichtige  worden toegekend bij toepas s ing van de  art. 87 en 88 WIB92 (huwelijksquotiënt)). 

 
1894Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 25 270,00 EUR, en voor aj. 2014: 25 990,00 EUR. 
 
1895Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 7 070,00 EUR, en voor aj. 2014: 7 270,00 EUR. 
 
1896Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 25 270,00 EUR, en voor aj. 2014: 25 990,00 EUR. 
 
189715 385,00 EUR wordt berekend door he t maximumbedrag van 15 220,00 EUR te  verhogen met he t vers chil tusse n 4 260,00 EUR en 4 

095,00 EUR. Geïndexeerd wordt dat voor aj. 2013: 25 270,00 EUR te  verhoge n met he t verschil tussen 7 070,00 EUR en 6 
800,00 EUR (= 270,00 EUR). De  bovengre ns  bedraagt dus  25 540,00 EUR. Voor aj. 2014 wordt dit: 25 990,00 EUR te  verhogen met 
he t verschil tusse n 7 270,00 EUR en 6 990,00 EUR (= 280,00 EUR). De  bovengrens  bedraagt dus  26 270,00 EUR. 

 
1898Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 7 070,00 EUR, en voor aj. 2014: 7 270,00 EUR. 
 
1899Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 25 270,00 EUR, en voor aj. 2014: 25 990,00 EUR. 
 
1900Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 6 800,00 EUR, en voor aj. 2014: 6 990,00 EUR. 
 
1901Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 440,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 490,00 EUR. 
 
1902Fiscoloog, afl. 943, 15. 
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voor twee  kinderen: 2 240,00 EUR (aj. 2013: 3 720,00 EUR; aj. 2014: 3 820,00 EUR) 

voor drie  kinderen: 5 020,00 EUR (aj. 2013: 8 330,00 EUR; aj. 2014: 8 570,00 EUR) 

voor vier kinderen: 8 120,00 EUR (aj. 2013: 13 480,00 EUR; aj. 2014: 13 860,00 EUR) 

per kind boven he t vierde + 3 100,00 EUR (aj. 2013: 5 150,00 EUR; aj. 2014: 5 290,00 EUR) 

 

1356,10 
Er wordt een bijkomend bedrag van 325,00 EUR1903 vrijgesteld voor ieder kind dat de leeftijd van drie 
jaar niet heeft bereikt op 1 januari van het aanslagjaar. Die bijkomende vrijstelling kan niet worden 
samengevoegd met de belastingvermindering voor uitgaven voor {xe "Kinderoppas"}kinderoppas (zie 
randnr. 1364,94). Een {xe "Doodgeboren kind"}doodgeboren kind of een kind dat verloren is bij een 
{xe "Miskraam"}miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap geeft voor het betrokken jaar niet 
enkel recht op de gewone verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste, maar ook op de 
bijzondere verhoging van de belastingvrije som voor kinderen van minder dan drie jaar voor wie geen 
kinderopvangkosten in aftrek worden gebracht1904

art. 133 § 1 1° WIB92 
. 

De belastingvrije som wordt verhoogd met 870,00 EUR1905 indien de kinderen fiscaal ten laste zijn 
van een alleenstaande (133 § 1 1° WIB92)1906

Tot slot wordt de belastingvrije som nog verhoogd met 870,00 EUR
.  

1907

art. 132 7° WIB92 

 voor iedere ‘andere persoon’ 
ten laste. Indien deze andere personen ten laste {xe "Gehandicapte"}gehandicapt zijn, worden zij voor 
twee gerekend. 

                                                           
1903Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 540,00 EUR, en voor aj. 2014: 550,00 EUR. 
 
1904Circ. nr. Ci.RH.331/576.861 (AOIF 28/2006), 18 juli 2006; J . VAN DYCK, “Doodge boren kind: ook recht op bijzondere  verhoging” , Fiscoloog 

2006, afl. 1035, 9. 
 
1905Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 440,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 490,00 EUR. 
 
1906Deze  bijkomende  verhoging is  nie t m ogelijk voor be las tingplichtigen die  gehuw d zijn maar als  alleens taanden worden be las t (omdat de 

inkomsten van één van de  echtge noten vrijges te ld zijn zonder progress ievoorbehoud). De  adminis tratie  heeft echte r benadrukt dat 
deze  uits luiting enkel ge ldt voor gehuwde n die  als  alleens taanden worden be las t omwille  van de  vrijs te lling zonder progress ie voor-
behoud. Ande re  gehuw den die  als  alleens taanden worde n be las t (in concre to, gehuwden in he t jaar van he t huw elijk) krijgen de  ver-
hoging wel (Circ. nr. Ci.RH.331/608.798 (AA Fisc 16/2011), 21 maart 2011). 

 
1907Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 440,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 490,00 EUR. 
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Sinds aanslagjaar 2006 wordt de belastingvrije som voor elke persoon ten laste die is bedoeld in arti-
kel 136, 2° en 3° WIB92 (ouder, grootouder, broer of zus), en die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, 
verhoogd tot 1 740,00 EUR1908 (art. 132 7° WIB92)1909

art. 134 WIB92 

. 

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden deze bijkomende toeslagen bij 
voorrang aangerekend bij de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen (art. 134 WIB92). 

In geval van het overlijden van één van de ouders kan het kind nooit ten laste zijn van de overledene 
omdat het kind geen deel kan uitmaken van het gezin van die overledene op 1 januari van het jaar na 
het overlijden1910

b. Buitenlandse  inkomsten 

. 

1356,20 

De rechtbank van eerste aanleg van Gent stelt dat ook in een internationale context de verhoging van 
de belastingvrijstelling moet worden toegekend aan het hoogste inkomen, zelfs als dit een krachtens 
een dubbelbelastingverdrag vrijgesteld inkomen is (terwijl het laagste inkomen een Belgisch inko-
men is)1911. Ook het hof van beroep van Gent ziet geen reden om in een gelijkaardige zaak een pre-
judiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie over de verenigbaarheid van artikel 134 WIB92 met 
het principe van vrij verkeer van personen1912

c. Vrijges te lde  inkom sten 

. 

1356,30 

De rechtbank van eerste aanleg van Leuven is van mening dat er geen discriminatie is ten aanzien van 
euro-ambtenaren die niet kunnen genieten van een verhoging van de belastingvrije som voor kinderen 
ten laste. Volgens de rechtbank kunnen zij reeds vanwege de Europese instelling genieten van een 
tegemoetkoming wegens kinderen ten laste onder de vorm van een verhoging van het nettoloon1913

3. {xe "Co-ouderschap"}Co-ouderschap 

. 

1356,40 

Wetgeving – Art. 279 wet 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), BS 28 december 2006, ed. 3. 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/598.621 (AOIF 37/2010), 26 april 2010. 

Bibliografie – VAN DYCK, J., “Fiscaal co-ouderschap: keuzemogelijkheid of automatisme?”, Fiscoloog 2007, afl. 1085, 
2. 

                                                           
1908Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 890,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 970,00 EUR. 
 
1909Circ. nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF 65/2010), 25 oktober 2010, zie  ook Acc. & Fisc.  2010, afl. 43. 
 
1910X, “Quid de  la prise  en charge  des  enfants  pour l’année  du décès?” , LFB 2012, afl. 165, 13. 
 
1911Rb. Gent 24 september 2009, Fisc.Koer. 2009, 677-682, noot W. DEFOOR. 
 
1912Gent 24 november 2009, TFR 2010, afl. 383, nr. 2010/N32. 
 
1913Rb. Leuven 10 juni 2011, TFR 2012, afl. 413, nr. 2012/N2.  
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– PIGNOLET, D., “Fiscale regeling bij co-ouderschap”, AFT 2008, afl. 5, 33-34. 

1356,50 
art. 132bis  

en 133 1° tweede streepje WIB92 

Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof1914 werd het fiscaal co-ouderschap gevoe-
lig uitgebreid1915

In vergelijking met de fiscale verdelingsregeling die tot en met aanslagjaar 2007 van kracht was, is de 
regeling van het fiscaal co-ouderschap vanaf aanslagjaar 2008 in drie opzichten uitgebreid: 

. Sinds aanslagjaar 2008 kan de bijkomende vrijstelling wegens kinderlast, met inbe-
grip van de bijkomende toeslag voor kinderen ten laste die jonger zijn dan drie jaar, worden verdeeld 
over twee belastingplichtigen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin maar samen het ouderlijk 
gezag uitoefenen over de kinderen waarvan de huisvesting ‘gelijkmatig’ is verdeeld over de beide 
belastingplichtigen. De ‘gelijkmatige verdeling’ van de huisvesting moet voortvloeien uit hetzij een 
rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig 
is verdeeld, hetzij een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde overeenkomst waarin niet 
alleen uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig is verdeeld, maar bo-
vendien ook dat de ouders bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te ver-
delen. 

– De verdelingsregeling is niet meer beperkt tot de vader en de moeder van het kind dat onder hun 
gezamenlijk hoederecht valt, maar ook belastingplichtigen van hetzelfde geslacht die bijvoorbeeld 
een kind adopteren, kunnen in het kader van een co-ouderschapsregeling opteren voor de fiscale 
verdelingsregeling. Anderzijds kan co-ouderschap enkel gevraagd worden voor gemeenschappelijk 
kinderen, dus niet voor kleinkinderen en ook niet voor kinderen van één van de ex-echtgenoten. 

– De bijkomende toeslag voor kinderen jonger dan drie jaar kan voorwerp zijn van de verdelingsre-
geling indien de betrokken belastingplichtige geen gebruik maakt van de belastingvermindering 
voor kosten van kinderoppas (zie randnr. 1364,94). 

– Het is niet meer vereist dat ouders die de verdeling van de belastingvrije som willen genieten jaar-
lijks schriftelijk én gezamenlijk een aanvraag indienen. Naast de voormelde ‘overeenkomst’ of 
‘rechterlijke beslissing’ volstaat het dat de belastingplichtige in zijn aangifte vermeldt dat één of 
meer van zijn kinderen zich in de beoogde situatie bevindt1916,1917

Fiscaal co-ouderschap kan enkel worden aangevraagd voor minderjarigen

.  
1918

Het louter optionele karakter van de verdelingsregeling werd dus vanaf aanslagjaar 2008 verlaten 
voor een (quasi-)automatisch fiscaal co-ouderschap. De kwetsbaarheid van deze stelling blijkt uit de 
niet-gewijzigde onverenigbaarheid tussen de verdeling van de toeslagen tussen co-ouders, en de 
aftrek van onderhoudsgelden voor kinderen waarop die toeslagen betrekking hebben. Zodra de on-
derhoudsplichtige beslist om de ‘periodieke’ onderhoudsgelden fiscaal in aftrek te brengen, vervalt 
het (quasi-)automatisch karakter van de verdeling van de toeslagen. De keuzemogelijkheid van de 
onderhoudsplichtige geldt niet voor ‘achterstallige’ onderhoudsgelden die voor de betrokken kinderen 
worden betaald indien voor een vorig aanslagjaar ten aanzien van die kinderen de verdelingsregeling 

.  

                                                           
1914Arbitragehof 12 januari 2005, Fisc.Act. 2005, afl. 3, 5. 
 
1915Wet houdende  diverse  bepalingen (I), 27 december 2006, BS 28 dece mber 2006. 
 
1916He t Grondwette lijk Hof heeft beves tigd dat de  oude  rege ling discriminerend is  (Gw H 13 oktober 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1269, 4, en TFR 

2012, afl. 416, nr. 2012/N15 – pre judicië le  vraag: Rb. Brusse l 18 oktober 2010, TFR, afl. 395, nr. 2011/N1). 
 
1917MvT, Gedr.St. Kam er 2006-2007, nr. 2760/1, 168. 
 
1918Circ. nr. Ci.RH.331/598.621 (AOIF 37/2010), 26 april 2010, nr. 7. 
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tussen co-ouders is toegepast (art. 104 2° WIB92). De administratie aanvaardt wel de aftrek van ach-
tersta{xe "Achterstallige onderhoudsuitkeringen"}llen voor het eerste jaar waarin de fiscale verdeling 
tussen co-ouders wordt toegepast1919,1920

De minister stelt dat de uitsluiting eigenlijk gericht is op de situatie waarbij een co-ouder ook onder-
houdsgelden betaalt tijdens de co-ouderschapsperiode zelf

. 

1921

In navolging van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 januari 2005 werd artikel 133, § 1, 1° 
WIB92 (aanvullende toeslag voor de alleenstaande met kinderlast) gewijzigd. Sinds aanslagjaar 2008 
komt de volledige bijkomende verhoging van 870,00 EUR

. In het geval dat aan de minister werd 
voorgelegd betrof het echter een situatie waarbij de onderhoudsgelden werden toegekend in de perio-
de vóór het co-ouderschap (dat in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk een aanvangt neemt).  In 
een dergelijke situatie erkent de minister dat het mogelijk moet zijn om gelijktijdig de aftrek van de 
onderhoudsgelden te krijgen en de helft van de toeslag op de belastingvrije som. 

1922 uit voornoemd artikel toe aan de alleen-
staande ouder aan wie bij toepassing van artikel 132bis WIB92 de helft van de toeslagen van artikel 
132, 1° tot 6° WIB92 wordt toegerekend1923

4. Verhoging van de belastingvrije som voor partner met {xe "Beperkte bestaansmiddelen 
(partner)"}beperkte bestaansmiddelen 

. In tegenstelling tot de toeslagen van artikel 132, 1° tot 6° 
WIB92 vindt dus geen verdeling plaats als de ouder als alleenstaande wordt belast en voldoet aan de 
voorwaarden uit artikel 132bis WIB92. De wijziging van artikel 133, § 1, 1° WIB92 houdt in dat de 
toeslag niet beperkt blijft tot de alleenstaande ouder die het kind fiscaal ten laste heeft. Sinds aanslag-
jaar 2008 kan de alleenstaande co-ouder, die het kind krachtens artikel 136 WIB92 niet ten laste heeft, 
ook genieten van de volledige toeslag. 

1357 
art. 133 2° WIB92 
Naast de hoger besproken toeslag voor alleenstaande ouder met kinderlast zoals bedoeld in arti-
kel 133, § 1, 1° WIB92 (zie randnr. 1356 en 1356,50), wordt het bedrag dat krachtens artikel 131 
WIB92 vrijgesteld is, nog verhoogd met 

5. Andere verhogingen 

1358 
art. 133 1° eerste streepje WIB92 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/558.747 (AOIF 25/2003), 24 september 2003, Bull.Bel., afl. 842, 2891. 

                                                           
1919Circ. nr. AFZ 8/2007, 26 juni 2007. 
 
1920L. DE GREEF, “Fiscaal co-ouderschap: fiscus  geeft tekst en uitleg” , Fisc.Act. 2010, afl. 22, 5-8. 
 
1921Vr. nr. 583 GOFFIN 14 oktober 2011, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 44, 30. 
 
1922Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 400,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 440,00 EUR. 
 
1923Art. 280 wet 27 december 2006 houde nde  diverse  bepalingen (I), BS 28 december 2006. 
 
1924Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 440,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 490,00 EUR. 
 
1925Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 990,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 070,00 EUR. 
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Iedere alleenstaande belastingplichtige die één of meerdere kinderen ten laste heeft, maakt aanspraak 
op een verhoging van de belastingvrije som (art. 133 1° eerste streepje WIB92 –  zie randnr. 1356). 
Artikel 136 WIB92 vermeldt wanneer een kind ten laste is van de belastingplichtige (zie randnr. 
1360). 

6. Het begrip ‘{xe "Gehandicapte"}gehandicapten’ 

1359 
art. 135 WIB92 

Een kind dat voor ten minste 66 % getroffen is door ontoereikendheid of vermindering van lichame-
lijke of psychische geschiktheid wegens één of meer aandoeningen of dat als gehandicapte wordt 
aangemerkt, volgens onderstaande criteria, voor twee wordt gerekend1926

Als ‘gehandicapte’ wordt in dit kader aangemerkt, diegene van wie, ongeacht de leeftijd, is vastge-
steld dat ingevolge feiten overkomen en vastgesteld vóór de leeftijd van 65 jaar: 

 voor de bepaling van de 
verhogingen van de belastingvrije som. 

– ofwel zijn lichamelijke of geestelijke toestand zijn verdienvermogen heeft verminderd tot één 
derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeids-
markt kan verdienen; 

– ofwel zijn gezondheidstoestand een volledig gebrek aan of een vermindering van zelfredzaamheid 
van ten minste negen punten met zich brengt, gemeten volgens de handleiding en de medisch-
sociale schaal van toepassing in het kader van de wetgeving met betrekking tot de tegemoetko-
ming aan gehandicapten; 

– ofwel, na de in artikel 87 van de wet van 14 juli 19941927

– ofwel hij, ingevolge een administratieve of gerechtelijke beslissing, voor ten minste 66 % blijvend 
lichamelijk of geestelijk gehandicapt of arbeidsongeschikt werd verklaard. Voor een toelichting in 
verband met deze uitbreiding zie memorie van toelichting bij het ontwerp van wet houdende fisca-
le bepalingen

 bedoelde periode van primaire arbeids-
ongeschiktheid, zijn verdienvermogen is verminderd tot een derde of minder, zoals bepaald in arti-
kel 100 van die wet; 

1928. Een medisch attest opgesteld door een ziekenhuisgeneesheer vormt in dit ver-
band geen dergelijke rechterlijke of administratieve beslissing1929

De minister van Financiën of zijn gedelegeerde wijst de instanties aan die de toestand van de gehandi-
capten vaststellen

. 

1930. De bepaling van de begindatum van de periode van handicap wordt in een cir-
culaire omschreven1931

Inzake de vermindering voor gehandicapten: Vr. nr. 166 VANDEBOSCH, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 28 februari 1989, 
3593. 

. 

                                                           
1926Circ. nr. Ci.RH.331/481.284, 29 mei 1998; C. TAGHON, “Bouwsparen en bijkomende  inte res taftre k: een gehandicapt kind te lt voor twe e” , 

Notariaat 1999, afl. 17, 1. 
 
1927Wet 14 juli 1994 be tre ffende  de  verplichte  verzekering voor geneeskundige  verzorging en uitkeringen, BS 27 augus tus  1994. 
 
1928Gedr.St. Senaat 1989-1990, nr. 806-1, 89. 
 
1929Luik 8 maart 1996, FJF, No. 96/233. 
 
1930Informatie  over he t algemeen attes t tot e rkenning van een handicap: http://handicap.fgov.be . 
 
1931Circ. nr. Ci.RH.331/460.449, 4 juli 1994, Bull.Be l., afl. 741, 1796; Vr. nr. 809 PERDIEU 2 december 1993, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, 

8773, Bull.Be l., afl. 737, 885. 
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7. {xe "Personen ten laste"}Personen ten {xe "Kind ten laste"}laste 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.26/381.446, 27 november 1987, Bull.Bel., afl. 668, 126. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/491.548, 5 november 1998, Bull.Bel., afl. 787, 2475 en Fiskoloog 1998, afl. 684, 2 (be-

zoldigingen ontvangen door een gehandicapte voor prestaties verricht voor een erkende beschutte werk-
plaats, tellen niet mee om het nettobedrag van de bestaansmiddelen te bepalen. Dit geldt ook voor de ver-
goedingen verkregen tot een geheel of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 295 VERVAET 25 mei 1983, Vr. & Antw. Kamer 1982-1983, 28 juni 1983, 2901, Bull.Bel., afl. 
621, 2523. 

– Vr. nr. 192 VOGELS 10 februari 1989, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 4 april 1989, 4097, Bull.Bel., afl. 
687, 2193.  

– Vr. nr. 11 BREYNE, Vr. & Antw. Kamer 1988, 11. 
– Vr. nr. 47 DENYS, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 14 februari 1989, 3546, Fisc.Koer. 1989, 165 en Gent 

12 november 1991, FJF, No. 92/97 (het ten laste zijn van een student). 
– Vr. nr. 283 DE CLIPPELE 9 augustus 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 9 augustus 1991, Bull.Bel., 

afl. 713, 660 (ontvangen onderhoudsuitkeringen en gerealiseerde meerwaarden op een kapitalisatie SICAV 
zijn bestaansmiddelen). 

– Vr. nr. 478 DIDDEN 25 juni 1996, Bull.Bel., afl. 765, 2389 (tijdstip vanaf wanneer geadopteerde kinderen 
fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige). 

– Vr. nr. 120 ERDMAN 19 september 1996, Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, 22 oktober 1996 en Bull.Bel., 
afl. 768, 195 (inkomsten uit een vakantiejob). 

Rechtspraak – Gent 28 september 1984, FJF, No. 85/156.  
– Gent 28 september 1984, AFT 1989, 220, noot DE WIT, G. 
– Gent 19 december 1989 en Luik 27 juni 1990, NFM 1991, 20, noot VAN TRICHT, E., FJF, No. 90/170, 

JDF 1991, 352; Luik 16 januari 1991, Bull.Bel., afl. 715, 1191 (over de verhouding tussen het begrip ‘ten 
laste zijn’ en ‘deel uitmaken van het gezin’). 

– Cass. 17 september 1982, FJF, No. 83/2, AFT 1982, 262, RW 1983-1984, 313 en Antwerpen 30 juni 1986, 
FJF, No. 87/99 (duurzaam karakter van het begrip ‘ten laste’). 

– Brussel 30 juni 1986, FJF, No. 87/145; Luik 1 juni 1988, AFT 1989, 18, noot VERLET, J., FJF, No. 89/56, 
RGF 1989, 15 (i.v.m. het begrip ‘bestaansmiddelen’). 

– Brussel 15 mei 1990, Bull.Bel., afl. 717, 1587 (bewijs van het ten laste zijn). 
– Gent 17 oktober 1996, Fisc.Act. 1996, afl. 40, 5; Gent 5 februari 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 7, 3 (buitenland-

se student in gastzin). 
– Gent 18 april 1996, FJF, No. 96/177 (kinderen in gastgezin als verblijf voldoende duurzaam). Strenger: 

Luik 10 september 1997, Fisc.Act. 1997, afl. 33, 4. 
– Antwerpen 21 oktober 1997, FJF, No. 98/46, Fisc.Koer. 1997, 641, Fisc.Act. 1997, afl. 39, 4 (begrip ‘on-

gehuwde ouder’). 
– Gent 16 juni 2009, TFR 2010, afl. 374, 105, TGR-TWVR 2010, afl. 1, 48, nr. 2010/N5 (kinderen opgeno-

men in een instelling). 
– Rb. Bergen 22 november 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1276,  12 (de inkomsten van een wees die wordt opge-

voed door zijn grootvader worden op een rekening gestort die onbeschikbaar is tot de meerderjarigheid van 
het kind. Niettegenstaande de onbeschikbaarheid ‘vrijwillig’ is, is de rechtbank van mening dat de werke-
lijke situatie telt, en die is dat noch het kind, noch de grootvader inkomsten hebben genoten.  De inkomsten 
worden dus niet meegeteld). 

– GwH 31 mei 2011, FJF, No. 2012/13 (de wezenrente ontvangen door een kind dat één van zijn ouders ver-
liest (bv. een rente ontvangen van de werkgever van de overleden ouder) moet wel worden meegeteld als 
een bestaansmiddel. Er is geen discriminatie met ontvangen onderhoudsuitkeringen die niet worden meege-
teld). 

Bibliografie – COOPMAN, B., “Een uit de echt gescheiden ouder is niet gelijk aan een niet gehuwde ouder”, Notariaat 
1998, afl. 17, 1. 

– SMETS, E. en UYTTENHOVE, L., Kind en fiscus, in Fiscale Wenken, Mechelen, Kluwer, 2006, 360 p. 

1360 art. 136 en 141 WIB92 
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Om fiscaal ten laste te zijn van een belastingplichtige, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: 
– zij moeten deel uitmaken van zijn gezin1932

– zij mogen persoonlijk gedurende het vorige jaar geen bestaansmiddelen hebben genoten die meer 
dan 1 800,00 EUR

 op 1 januari van het aanslagjaar; 

1933 netto bedragen (art. 136 WIB92)1934; vermelde bedragen worden gebracht 
op 2 600,00 EUR1935 voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt belast en 
op 3 300,00 EUR1936

– zij mogen tijdens het belastbaar tijdperk van de belastingplichtige waarvan ze ten laste zijn, geen 
bezoldigingen hebben genoten die bij hem aftrekbare bedrijfsuitgaven zijn. 

 voor gehandicapte kinderen ten laste van een dergelijke belastingplichtige 
(art. 141 WIB92); 

Onder voorbehoud van deze voorwaarden worden de volgende personen als ten laste van de belas-
tingplichtige beschouwd: 
– zijn afstammelingen en die van zijn gehuwde of wettelijk samenwonende partner, alsmede de 

kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Zo is bv. ten laste van de belastingplich-
tige, de 17-jarige buitenlandse student die hij gedurende gans het jaar, zonder er een vergoeding 
voor te krijgen, in zijn huisgezin heeft opgenomen1937. Het is niet vereist dat de last verbonden aan 
het verblijf van een buitenlandse student bij een Belgisch gezin gedragen zou zijn gedurende min-
stens één jaar1938

 De administratie erkent dat het begrip ‘kind ten laste’ ook andere dan de wettelijk geadopteerde, 
overspelige of natuurlijke kinderen dekt

. 

1939

 Als de belastingplichtige noch de vader van het kind is, noch de echtgenoot van de moeder, moet 
hij een dubbel bewijs leveren om aan te tonen dat het kind te zijner laste is. Enerzijds moet hij aan-
tonen dat hoofdzakelijk hij de last van het kind draagt en anderzijds dat hij het hoofd van het gezin 
is

. 

1940

 Het kind kan in geval van co-ouderschap fiscaalrechtelijk niet tegelijkertijd volledig ten laste van 
beide gezinnen zijn. Sinds aanslagjaar 2000 hebben gehuwde en ongehuwde ouders de mogelijk-
heid om de verhoging wegens kinderlast onder elkaar te verdelen (zie randnr. 1356,50). Dit ge-
schiedt met inachtneming van een aantal voorwaarden. Miskent men die voorwaarden, dan zijn de 
feitelijke en juridische gegevens doorslaggevend

. 

1941

 Een gemeenschappelijk kind van ongehuwd samenwonenden, die afzonderlijk belast worden, kan 
niet ten laste worden genomen door beide ouders. Het kind kan slechts ten laste worden genomen 
door de belastingplichtige die in feite hoofd was van het gezin. Indien beide ouders beweren ge-

. 

                                                           
1932Cass . 19 november 2001, Act.fisc. 2002, afl. 8, 1, Arr.Cass . 2001, afl. 9, 1959, Div.Act. 2003, afl. 7, 108, Juris tenkrant 2001, afl. 40, 7, FJF, 

No. 2002/14, JT 2002, afl. 6051, 306, Pas . 2001, afl. 11, 1892 (he t begrip ‘gezin’ moet in zijn gebruikelijke be tekenis  worden opgevat 
en houdt de  fe ite lijke toes tand in die  gekenmerkt is  door he t gemee nschappelijke  le ven en he t samenwonen zonder tijde lijke onder-
brekingen uit te  s luiten). 

 
1933Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 990,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 070,00 EUR. 
 
1934Voor de  definitie  van he t begrip ‘bes taansmidde len’, dat vee l breder is  dan he t begrip ‘inkomsten’: Vr. & Antw. Senaat 1979-1980, 

2 september 1980, 1833; voor de  berekening van he t ne ttobedrag van bes taansmidde len: Vr. nr. 1619 CUYT 19 januari 1999, 
Bull.Be l., afl. 792, 1254. 

 
1935Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 4 320,00 EUR, en voor aj. 2014: 4 440,00 EUR. 
 
1936Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 5 480,00 EUR, en voor aj. 2014: 5 630,00 EUR. 
 
1937Gent 6 mei 1981, FJF, No. 82/11; Antw erpen 27 juni 2000, FJF, No. 2000/251. 
 
1938Luik 27 juni 1990, FJF, No. 90/170, NFM 1991, 28, JDF 1991, 352. 
 
1939Vr. & Antw. Senaat 1981-1982, 21 septe m ber 1982, 1183. 
 
1940Luik 24 maart 2000, JDF 2000, 178, FJF, No. 2000/132; Circ. nr. Ci.RH.331/517.844, 10 juni 1999, Bull.Be l., afl. 794, 1888 zoals  vervangen 

door Circ. nr. Ci.RH.331/517.844, 20 november 2002, Bull.Be l., afl. 832, 3555-2557. 
 
1941Brusse l 16 maart 2000, FJF, No. 2000/194. 
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zinshoofd te zijn, mag de administratie ervan uitgaan dat de kinderen ten laste zijn van de partner 
met het hoogste inkomen.  

 Deze regel geldt eveneens voor het jaar van huwelijk, het jaar van overlijden en indien één van 
beide echtgenoten een internationaal ambtenaar is;  

– zijn ascendenten en die van zijn gehuwde of wettelijk samenwonende partner1942

– zijn zijverwanten tot en met de tweede graad en die van zijn gehuwde of wettelijk samenwonende 
partner die op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van 65 heeft bereikt (art. 132 lid 1 7° en art. 
139 WIB92)

; 

1943

– de personen die de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste hebben gehad en 
die nadien ten laste van laatstgenoemde zijn. 

; 

art. 143 WIB92 

Worden voor het vaststellen van het netto-bedrag der {xe "Bestaansmiddelen (nettobedrag)"}be-
staansmiddelen niet in rekening genomen (art. 143 WIB92): 
– wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies, evenals studiebeurzen en premies voor 

het voorhuwelijkssparen; 
– inkomsten verkregen door een persoon met een handicap die in beginsel recht heeft op de tege-

moetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan per-
sonen met een handicap, ten belope van het maximumbedrag waarop die persoon in uitvoering van 
die wet recht kan hebben; 

1944,

– bezoldigingen verkregen door in artikel 135 WIB92, bedoelde gehandicapten ingevolge tewerk-
stelling in een erkende beschutte werkplaats; 

– uitkeringen of aanvullende uitkeringen tot onderhoud die ter uitvoering van een gerechtelijke be-
slissing, waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd, aan de 
belastingplichtige zijn betaald na het belastbaar tijdperk waarop ze betrekking hebben; 

– de uitkeringen vermeld in artikel 90, 3° WIB92 die zijn toegekend aan kinderen tot beloop van een 
basisbedrag van 1 800,00 EUR per jaar 1946

– bezoldigingen ontvangen door studenten uit een studentenovereenkomst tot een basisbedrag van 
1 500,00 EUR per jaar

; 

1947

Dit betreft enkel de beoordeling van de toegelaten grens aan bestaansmiddelen en heeft bijgevolg geen 
invloed op de belastbaarheid van deze inkomsten

. 

1948

Sommige {xe "Onderhoudsrente"}onderhoudsgelden moeten dus buiten beschouwing worden gelaten 
bij de berekening van de toegelaten bestaansmiddelen

. 

1949

                                                           
1942Antwerpen 8 september 1998, FJF, No. 99/46. 

. Om te worden aangemerkt als onderhouds-

 
1943De  minis te r be ves tigt dat he t fe it dat de  ascendent of zijverwant zijn of haar woning reeds  bij le ven aan de  be las tingplichtige  heeft overge-

dragen met voorbehoud van een levens lang recht van bewoning, op zich geen be le tse l vormt voor de  toekenning van de  toe s lag op 
de  be las tingvrije  s om (Vr. nr. 480 JADIN 26 juli 2011, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 53/40, 57). 

 
1944Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 24 070,00 EUR, en voor aj. 2014: 24 760,00 EUR. 
 
1945Circ. nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF 65/2010), 25 oktober 2010. 
 
1946Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 990,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 070,00 EUR. 
 
1947Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 490,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 560,00 EUR. 
 
1948Programmawet 11 juli 2005, BS 12 juli 2005; J . VAN DYCK, “Jobs tude nten: minder sne l verlies  s tatuut persoon ten las te” , Fiscoloog 2005, 

afl. 986, 2-5. 
 



nr.   345 

Kluw er – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

uitkeringen die niet in aanmerking komen bij het vaststellen van de nettobestaansmiddelen, moeten 
volgens de administratie voldaan zijn aan twee voorwaarden1950

– het moet gaan om onderhoudsuitkeringen die worden toegekend aan kinderen van de schuldenaar 
van de uitkeringen die geen deel uitmaken van zijn gezin; 

: 

– de onderhoudsuitkeringen moeten worden toegekend aan kinderen van de schuldenaar aan wie hij 
levensonderhoud verschuldigd is krachtens een verplichting voortvloeiend uit het Burgerlijk Wet-
boek of uit het Gerechtelijk Wetboek. De achterstallige onderhoudsgelden, niet bij gerechtelijke 
beslissing en retroactief verhoogd of vastgesteld, moeten daarentegen wel in aanmerking genomen 
worden1951

art. 138 WIB92 

. Intussen werd deze wetgeving aangepast en moet het gaan om onderhoudsuitkeringen 
die worden toegekend ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk of het Ge-
rechtelijk Wetboek of van de wet van 23 november 1998 tot invoering van de wettelijke samen-
woning, zomede kapitalen die zulke uitkeringen vervangen. 

De {xe "Onderhoudsgelden"}onderhoudsgelden die door een belastingplichtige worden betaald aan 
zijn ex-echtgenoot of zijn van hem gescheiden levende echtgenoot in het kader van een echtscheiding 
of feitelijke scheiding worden hier dus niet bedoeld. 

Een {xe "Overleden kind"}overleden kind of andere persoon wordt geacht deel uit te maken van het 
gezin van de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar dat volgt op het jaar van het overlij-
den, op voorwaarde dat het kind of de persoon al voor het vorige aanslagjaar te zijnen laste was, of op 
voorwaarde dat het kind tijdens het belastbaar tijdperk geboren en overleden is (art. 138 WIB92). 

art. 138 2° WIB92 

Sinds aanslagjaar 2009 wordt een in de loop van het belastbaar tijdperk vermist of {xe "Ontvoerd 
kind"}ontvoerd kind dat op 1 januari van het aanslagjaar nog geen 18 jaar is, geacht op die datum deel 
uit te maken van het gezin van de belastingplichtige, op voorwaarde dat: 
– het kind voor het vorige aanslagjaar ten laste van de belastingplichtige was, of het tijdens het be-

lastbaar tijdperk geboren en vermist of ontvoerd is; 
– en de belastingplichtige aantoont dat hij de verdwijning of de ontvoering uiterlijk op 31 december 

van het belastbaar tijdperk heeft aangegeven bij de politie of ter zake een klacht heeft ingediend bij 
het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn inzake ontvoeringen van kinderen. 

8. Aanrekening van de {xe "Belastingvrije som"}belastingvrije som op het belastbaar inkomen 

1361 
art. 134 lid 1 WIB92 

De belastingvrije som van artikel 131 WIB92 wordt per belastingplichtige vastgesteld. Dit basisbe-
drag kan nog verhoogd worden met de toeslagen vermeld in artikel 132 en 133 WIB92. 
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de verhogingen van de belasting-
vrije som voor afstammelingen en kinderen ten laste en andere personen ten laste bij voorrang aange-
                                                                                                                                                                     
1949Gedr.St. Kamer 1995-1996, nr. 682/1. 
 
1950Circ. nr. Ci.RH.331/558.747 (AOIF 25/2003), 24 september 2003. 
 
1951Luik 14 november 1997, Fis c.Act. 1998, afl. 18, 11. 
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rekend bij de belastingplichtige met het hoogst belastbare inkomen1952

9. {xe "Belastingkrediet kinderen ten laste"}Belastingkrediet voor kinderen ten laste 

. Wanneer het belastbare inko-
men van één van beide belastingplichtigen lager is dan zijn belastingvrije som, wordt het saldo over-
geheveld naar de aanslagbasis van de andere echtgenoot. Deze overheveling geldt op identieke wijze 
voor de wettelijk samenwonenden. 

1361,50 
art. 134 § 3 WIB92 
Als het belastbaar inkomen ontoereikend is om de toeslagen voor kinderen ten laste aan te rekenen, is 
sinds aj. 2003 een terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste voorzien. 

Het bedrag van het belastingkrediet is gelijk aan het bedrag dat niet kan worden geïmputeerd op be-
lastbare inkomsten vermenigvuldigd met het tarief van de corresponderende inkomensschijf, met een 
maximum van 250,00 EUR per kind ten laste1953

Met de wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012

 en wordt maar effectief terugbetaald indien het hoger 
is dan 2,50 EUR. 

1954 werd deze regeling 
gewijzigd: het belastingkrediet zou aan een vast tarief van 25 % worden berekend (om te vermijden 
dat de verdeling van het inkomen tussen de partners een impact zou kunnen hebben op de hoogte van 
het belastingkrediet1955). Dit bleek evenwel een negatieve impact te hebben voor grote gezinnen. 
Daarom werd in de programmawet van 27 december 20121956

Voor de toepassing van het belastingkrediet worden {xe "Gehandicapt kind"}gehandicapte kinderen 
voor twee geteld. 

 onmiddellijk voorzien om opnieuw te 
verwijzen naar een belastingkrediet aan de “corresponderende inkomensschijf”, met dit verschil dat 
bij gehuwden het belastingkrediet altijd zal worden berekend op basis van de corresponderende inko-
mensschijf van de partner met het hoogste inkomen. 

10. Rang van vrijgestelde inkomstengedeelten in de tariefschijven 

1362 
art. 134 § 2 WIB92 
De van belasting vrijgestelde inkomstengedeelten worden aangerekend op de verschillende opeenvol-
gende tariefschijven, te beginnen met de eerste (art. 134 § 2 WIB92). 

                                                           
1952Vr. nr. 1194 PINXTEN 7 januari 2003, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, nr. 159, 20480 (grensarbe iders  die  in Ne derland be las tingen moeten 

be talen en wier inkomen in België  als  vrijges te ld wordt aangemerkt, zullen in de  praktijk geen e ffectieve be las tingvermindering voor 
kinderen ten las te  kunnen ge nie ten). 

 
1953Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 420,00 EUR, en voor aj. 2014: 430,00 EUR. 
 
1954BS 20 december 2012. 
 
1955M. GIELIS, “Belas tingverminderingen en persoonlijke aftrekken grondig hervormd”, Fisc.Act. 2012, afl. 43, 6-14. 
 
1956BS 31 december 2012. 
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§ 2. BELASTINGVERMINDERINGEN 

1. Algemeen 

1363 
Op de aldus verschuldigde belastingen worden vervolgens verminderingen met welbepaalde bedragen 
toegepast. Het betreft dus verminderingen van verschuldigde belasting en geen aftrek op de belastbare 
inkomsten. Een aftrek gebeurt aan de hoogste schijf en komt vooral de hogere inkomsten ten goede, 
terwijl een belastingvermindering iedereen een (ongeveer) even groot voordeel verleent. 
Met de jaren werd het aantal belastingverminderingen uitgebreid, maar eind 2011 werd tijdens de 
begrotingsonderhandelingen voor het regeerakkoord van de regering Di Rupo I beslist om sterk te 
snoeien. De volgende verminderingen worden onderscheiden: 
– de vermindering voor het langetermijnsparen (het voordeel van de vermindering verkleint vanaf 

aanslagjaar 2013); 
– de verhoogde vermindering voor het {xe "Bouwsparen"}bouwsparen (het voordeel van de vermin-

dering verkleint vanaf aanslagjaar 2013); 
– de vermindering voor energiebesparende uitgaven, voor passiefhuizen en voor interesten die be-

trekking hebben op leningovereenkomsten ter financiering van energiebesparende uitgaven (deze 
vermindering wordt vanaf aanslagjaar 2013 grotendeels afgeschaft, maar er is een overgangsrege-
ling); 

– de vermindering voor pensioensparen en werkgeversaandelen (het voordeel van de vermindering 
verkleint vanaf aanslagjaar 2013); 

– de vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegen-
heidsagentschappen en voor prestaties betaald met {xe "Dienstencheque"}dienstencheques (het fis-
caal voordeel werd 1 juli 2013 verminderd); 

– de vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief 
grootstedelijk beleid; 

– de vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het Startersfonds, Kringloop-
fonds en door het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost; 

– de vermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen; 
– de vermindering voor de vernieuwing van een tegen een redelijke huurprijs verhuurde woning; 
– de vermindering voor de brand- of inbraakbeveiliging van een woning; 
– de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkerin-

gen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- of invaliditeitsverzekering; 
– de vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een 

overwerktoeslag; 
– de vermindering voor inkomsten uit het buitenland; 
– de Vlaamse verminderingen voor winwinleningen en renovatieovereenkomsten; 
– de Waalse vermindering voor aandelen en obligaties van de Investeringskas voor Wallonië; 
– de vermindering voor giften (deze vermindering vervangt sinds aanslagjaar 2013 de aftrek); 
– de vermindering voor bezoldigingen voor huisbedienden (deze vermindering vervangt sinds aan-

slagjaar 2013 de aftrek); 
– de vermindering voor uitgaven voor kinderoppas (deze vermindering vervangt sinds aanslagjaar 

2013 de aftrek); 
– diverse belastingkredieten; 
– de bonificatie wegens voorafbetaling van de belasting en de vermeerdering ingeval geen of ontoe-

reikende voorafbetalingen gedaan werden. 
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1363,02 art. 14517- 14520 WIB92 

art. 14521- 14523 WIB92 
Sinds aanslagjaar 1995 werd voorzien in een belastingvermindering voor de uitgaven betaald voor 
prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen ({xe "PWA"}PWA) 
(art. 14521-art. 14523 WIB92). Een gelijkaardige regeling werd ingevoerd voor prestaties betaald met 
{xe "Dienstencheque"}dienstencheques1957. Het fiscaal voordeel van deze systemen werd verminderd 
voor uitgaven gedaan vanaf 1 juli 20131958: het maximumbedrag dat voor de belastingvermindering in 
aanmerking komt, werd verlaagd van 1 810,00 EUR1959 tot 920 EUR1960

art. 14524 WIB92 

. Belastingplichtigen die vóór 
1 juli 2013 al meer dan dit nieuwe maximumbedrag aan dienstencheques hebben uitgegeven, kunnen 
nog wel al hun uitgaven (tot het oude maximum) gebruiken. 

Tot en met aanslagjaar 2012 werd een belastingvermindering verleend voor de uitgaven die tijdens het 
belastbaar tijdperk werkelijk werden betaald voor een rationeler energiegebruik in een woning waar-
van de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker was1961

art. 14525 WIB92 

. Ook 
de huurder kon zich op deze belastingvermindering beroepen. Vanaf aanslagjaar 2008 wordt eveneens 
een belastingvermindering verleend aan de belastingplichtige die als eigenaar, bezitter, erfpachter of 
opstalhouder investeert in het bouwen, het in nieuwe staat verwerven of het verbouwen van een onroe-
rend goed tot passiefhuis. Wat onder ‘{xe "Passiefhuis"}passiefhuis’ moet worden verstaan, wordt in 
artikel 14524, § 2 WIB92 verduidelijkt. 

Ook voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een {xe "Zone voor positief grootste-
delijk beleid"}zone voor positief grootstedelijk beleid wordt er vanaf aanslagjaar 2004 een belasting-
vermindering ingesteld1962

art. 14526- 14527 WIB92 

. 

Ook wordt een belastingvermindering voorzien voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het 
{xe "Kringloopfonds"}Kringloopfonds1963 of het {xe "Startersfonds"}Startersfonds1964, of door het {xe 
"Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost"}Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost1965

                                                           
1957Wet 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiens ten en -banen, BS 11 augus tus  2001. 

. 

 
1958Wet 30 juli 2013, BS 1 augus tus  2013, e d. 2. 
 
1959Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2014: 2 720 EUR. 
 
1960Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2014: 1 380 EUR. 
 
1961Art. 33 A wet 10 augus tus  2001, BS 20 se ptember 2001, van toepass ing vanaf aj. 2004. 
 
1962Art. 110 A programmawet 8 april 2003, BS 17 april 2003, van toepass ing vanaf aj. 2004. 
 
1963Art. 113 program mawet 8 april 2003, BS 17 april 2003. 
 
1964Art. 116 program mawet 8 april 2003, BS 17 april 2003. 
 
1965Art. 156 wet 27 december 2005, BS 30 de cember 2005. 
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Wat betreft de belastingverminderin{xe "Overwerk (belastingvermindering)"}g voor overwerk die 
recht geeft op een overwerktoeslag, moet worden opgemerkt dat deze vermindering niet zozeer wordt 
verkregen door de aangifte ervan, maar wel integendeel al wordt verwerkt via de bedrijfsvoorheffing. 

2. Vermindering voor het {xe "Langetermijnsparen (belastingvermindering voor)"}langetermijnsparen 

a. Algemeen 

1363,10 
art. 1452 WIB92 
Door de wet van 28 december 1992 werd het regime van het langetermijnsparen grondig gewij-
zigd1968

1. persoonlijke bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood; 

. Voor vijf categorieën van langetermijnsparen werd een dergelijke belastingver-mindering 
voorzien. Deze zijn: 

2. premies van individuele levensverzekeringen; 
3. aflossing of wedersamenstelling van hypothecaire leningen; 
4. verwerving van werkgeversaandelen; 
5. betalingen voor het pensioensparen. 

De oude regeling, waarbij de medewerkende echtgenoot kon genieten van een belastingvermindering 
inzake de opbouw van een eigen aanvullend pensioen, werd opgeheven1969

Vanaf aanslagjaar 2013

.  
1970

b. {xe  "Persoonlijke  bijdragen voor aanvullende  verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige  
dood"}Persoonlijke  bijdragen voor aanvullende  verzekering tegen ouderdom en vroegtijdi-
ge  dood 

 bedraagt deze belastingvermindering 30 %. Voorheen werd de verminde-
ring berekend tegen een bijzondere gemiddelde aanslagvoet die overeenstemt met de belasting die op 
het geheel van de belastbare inkomsten (zie Handboek voor Fiscaal Recht 2012-2013, randnr. 
1363,10). 

1363,20 
art. 1453 WIB92 

                                                           
1966Art. 44 programm awet van 9 juli 2004, BS 15 juli 2004. 
 
1967Wet 28 december 2011 houdende  diverse  bepalingen, BS 30 december 2011. 
 
1968Circ. nr. Ci.RH.243/430.511, 24 december 1993, Bull.Be l., afl. 735, 319. 
 
1969Art. 1451 6° en 14516bis  WIB92, opgeheven door programm awet 24 december 2002. 
 
1970Art. 16 wet houdende  fiscale  en financië le  bepalingen van 13 december 2012, BS 20 december 2012. 
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De categorie persoonlijke bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige 
dood omvat bijdragen die door de werkgever of de onderneming respectievelijk op de bezoldiging van 
de werknemer en van de bedrijfsleider zonder dienstverband worden ingehouden met het oog op het 
vestigen van een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden (art. 1451 1° WIB92). 

Voorwaarde voor de vermindering is dat: 
– de bijdragen definitief gestort zijn aan een in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

gevestigde verzekeringsonderneming, voorzorgsinstelling of instelling voor bedrijfspensioenvoor-
zieningen1971

– de wettelijke en extrawettelijke toekenningen naar aanleiding van de pensionering, uitgedrukt in 
jaarlijkse renten, niet meer bedragen dan 80 % van de laatste normale brutojaarbezoldiging, waar-
bij rekening wordt gehouden met een normale duur van de beroepswerkzaamheid. 

; 

art. 59 § 4 WIB92 
 Deze 80 %-grens wordt beoordeeld zoals deze wordt toegepast inzake de aftrekbaarheid van werk-

geversbijdragen (art. 59 § 4 WIB92). 
Met betrekking tot het oude stelsel van de aftrekken:  

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.243/376.395, 4 februari 1987, Bull.Bel., afl. 659, 522. 
– Circ. nr. Ci.RH.243/376.395, 25 mei 1987, Bull.Bel., afl. 663, 1401. 

Met de wet op de aanvullende {xe "WAP"}pensioenen van 28 april 2003 werd artikel 1453 WIB92 
uitgebreid met de persoonlijke bijdragen en premies die betrekking hebben op de individuele voortzet-
ting van een pensioentoezegging. De hier bedoelde premies mogen niet meer dan 1 500,00 EUR1972 
per jaar bedragen. Het betreft de situatie waarbij een werknemer bij zijn vorige werkgever gedurende 
minstens 42 maanden was aangesloten bij een collectieve pensioenregeling en die bij zijn nieuwe 
werkgever geen pensioentoezegging geniet. De werknemer kan dan van zijn nieuwe werkgever eisen 
om een maximaal (niet-geïndexeerd) bedrag van 1 500,00 EUR van zijn bezoldiging in te houden en 
door te storten op een door die werknemer gesloten pensioencontract1973

c. Premies  van {xe  "Individue le  levensverzekering"}individue le  levensverzekeringen 

. 

1363,30 
art. 1454- 1456 WIB92 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/592.750, 10 maart 2009 (einde van de administratieve tolerantie om retroactieve pre-
mies te aanvaarden). 

Bijdragen betaald in het kader van een individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomst voor het 
vestigen van een rente of kapitaal bij leven of overlijden en voor zover dat kapitaal niet dient tot we-
dersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire lening voor de enige woning, kunnen genie-
ten van een belastingvermindering in het kader van het langetermijnsparen onder de voorwaarde 
dat1974

– de belastingplichtige enkel zichzelf heeft verzekerd
: 

1975

                                                           
1971Tot en met aans lagjaar 2006 moes t de  s torting aan e en in België  geves tigde  verzekeringsonderne ming of voorzorgs ins te lling gebeuren. 

Deze  met he t Europees  recht s trijdige  beperking is  s inds  aans lagjaar 2007 weggewerkt (art. 350 en 358 wet 27 de cember 2006 
houdende  divers e  bepalinge n I, BS 28 december 2006). 

; 

 
1972Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 200,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 260,00 EUR. 
 
1973Art. 33 en art. 83 wet 28 april 2003, BS 15 mei 2003. 
 
1974Gewijzigd bij art. 394 en 397 wet 27 dece mber 2004, BS 31 decembe r 2004. 
 
1975Cass . 22 septem ber 1983, FJF, No. 84/26. 
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– het contract vóór 65 jaar werd aangegaan1976

– een minimumlooptijd van tien jaar wordt bedongen indien het contract voordelen bij leven voor-
ziet; 

; 

– de voordelen bij leven slechts vanaf 65 jaar worden bedongen; 
– als de voordelen worden bedongen bij overlijden en wanneer het levensverzekeringscontract dient 

voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwer-
ven of te behouden: 
– ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen 

van de lening, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de 
volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed 

 komen wel nog in aanmerking 
voor belastingvermindering1977

– ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waar-
borgen van de lening, ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van 
bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige; 

; 

– de bijdragen niet geheel of gedeeltelijk in aanmerking kunnen komen voor de aftrek als beroeps-
kost zoals bedoeld bij artikel 52, 7°bis WIB92. Het betreft de premies gestort door zelfstandigen in 
een sociale pensioenovereenkomst of VAPZ1978

Een {xe "Schuldsaldoverzekering"}schuldsaldoverzekering is een verzekering bij overlijden met af-
nemend kapitaal: als de verzekeringnemer overlijdt, ontvangt de begunstigde van de verzekering het 
openstaand saldo van de lening (of van het verzekerde deel ervan). In de praktijk doet die begunstigde 
meteen afstand van die uitkering ten voordele van de financiële instelling. De premies van zo’n 
schuldsaldoverzekering kunnen ook in aanmerking komen voor aftrek als beroepskost. De belasting-
plichtige kiest welk regime hij toepast, maar beide regimes kunnen niet cumulatief van toepassing 
zijn

. 

1979

De begrippen ‘rente’ en ‘kapitaal’ worden ruim geïnterpreteerd. Een overeenkomst die voorziet in een 
terugbetaling van palliatieve zorgen en begrafeniskosten is bijvoorbeeld een overeenkomst die een 
zuivere betaling van kapitaal waarborgt

. 

1980

De vermindering wordt slechts toegekend in zoverre de betaalde bijdragen niet meer bedragen dan 
15 % van de eerste schijf van 1 250,00 EUR

. 

1981 van het totale beroepsinkomen en 6 % van het overige 
(relatieve grens), met een maximum van 1 500,00 EUR1982

                                                           
1976Tot aj. 2002 konden vrouw en maar de  be las tingvermindering genie ten indie n zij he t verzekeringscontract hadden aange gaan vóór de  lee ftijd 

van 60 jaar. 

 (absolute grens). Deze begrenzing in func-
tie van het beroepsinkomen geldt voor het gezamenlijke bedrag van premies voor individuele levens-
verzekeringscontracten en voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening aan-
gegaan om een woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen en ongeacht of het gaat om lange-
termijnsparen dan wel bouwsparen. 

 
1977Art. 189 wet 27 december 2005, BS 30 de cember 2005. 
 
1978Art. 77 programm awet 24 december 2002, BS 31 december 2002. 
 
1979Gent18 december 2012 TFR 2013, afl. 442, 435, noot P. HAAGDORENS en C. DILLEN. 
 
1980Antwerpen 15 juni 2000, TFR 2000, afl. 187, 814, noot D. J AECQUES. 
 
1981Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 830,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 880,00 EUR. 
 
1982Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 200,00 EUR, en voor aj. 2014: 2 260,00 EUR. 
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d. Afloss ing of wedersamenste lling van {xe  "Hypothecaire  lening"}hypothecaire  leningen 

1363,40 
art.1455 WIB92 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/542.158, 4 januari 2002, Bull.Bel., afl. 823, 786. 

Het gaat hier om een hypothecaire lening die is aangegaan om een in een lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte gelegen woning (andere dan de in art. 104 9° WIB92 bedoelde woning) te bou-
wen, te verwerven of te verbouwen. 
Voorwaarden voor de belastingvermindering zijn dat1983

– het lening- en verzekeringscontract een looptijd hebben van minimaal tien jaar; 
: 

– de lening is aangegaan bij een instelling die in de Europese Economische Ruimte is gevestigd. 

Nog enkele opmerkingen in dit verband: 
– Er wordt verwezen naar randnr. 1363,80 voor de verhoogde vermindering voor het {xe "Bouwspa-

ren"}bouwsparen. 
– Inzake het standpunt van de administratie met betrekking tot de mate waarin een herfinanciering-

lening in aanmerking wordt genomen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothe-
caire lening, wordt verwezen naar randnr. 1340. 

– De nieuwe onroerendgoedfiscaliteit, ingevoerd bij wet van 27 december 2004, blijft ook hier niet 
zonder gevolgen. Zoals aangehaald in randnr. 1340 vervangt de aftrek voor de enige eigen woning 
immers niet alleen de oude fiscale voordelen voor betaalde interesten en kapitaalaflossingen, maar 
eveneens die voor de betaalde premies van een {xe "Individueel levensverzekeringscontract"}indi-
viduele levensverzekering die dienen voor het wedersamenstellen of waarborgen van een hypothe-
caire lening. 

– In geval van vervreemding van de enige woning, waarvoor een hypothecaire lening werd aange-
gaan die niet volledig kan worden terugbetaald door middel van de opbrengst van de verkoop, ver-
liest de belastingplichtige het recht op belastingvermindering1984

– Oorspronkelijk had men volgens de administratie geen recht op een belastingvermindering indien 
de hypothecaire lening werd aangegaan bij een (buitenlandse) bank. Artikel 1455 WIB92

. 

1985 be-
paalt nu echter dat de lening moet zijn aangegaan bij een instelling gevestigd in de EER. Boven-
dien heeft de rechtspraak de opvatting van de administratie verworpen en wordt aanvaard dat voor 
de periode voorafgaand aan de invoering van de nieuwe tekst, ook buitenlandse hypothecaire le-
ningen recht geven op een belastingvermindering1986

– Volgens de minister van Financiën worden met het begrip ‘instelling’, banken en andere financiële 
instellingen bedoeld. Een hypothecaire lening gesloten bij een echtpaar zou dan ook geen recht ge-
ven op de belastingvermindering

. 

1987

– Vanaf aanslagjaar 2001 is het niet meer vereist dat de hypothecaire lening gewaarborgd is door een 
schuldsaldoverzekering

. 

1988

                                                           
1983Zie  ook Arbitrage hof 30 juni 2005, nr. 118/2005, AA 2005, afl. 3, 1513, BS 12 augus tus  2003, ed. 2, 35909. 

. Indien toch een schuldsaldoverzekering wordt gesloten, blijven de 

 
1984Vr. nr. 286 ANCIAUX 25 juli 1997, Vr. & Antw. Senaat 1996-1997, nr. 1-54, 2741 en Bull.Be l., afl. 778, 168; Vr. nr. 596 ANCIAUX 7 november 

1997, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-63, 3237 en Bull.Be l., afl. 782, 1071. 
 
1985Wet gewijzigd ingevolge  he t arres t Safir van he t Hof van Jus titie  (HvJ 28 april 1998, zaak C-118/96, Safir, FJF, No. 98/127). 
 
1986Gent 25 november 1999, TFR, 2000, afl. 177, 245, noot e n Gent 28 se ptember 2000, Fiscoloog 2000, afl. 774, 11. 
 
1987Vr. nr. 365 Pee te rs  26 mei 2000, Vr. & Antw. Kamer 2001-2002, nr. 105, 12315. 
 
1988Wet 17 mei 2000, Bull.Be l., afl. 810, 3295 en afl. 806, 1207. 
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premies recht geven op belastingvermindering. De administratie voorziet in een tegemoetkoming 
om te vermijden dat belastingplichtigen, die vóór de inwerkingtreding van de wet van 17 mei 2000 
een desbetreffende lening hebben gesloten, als gevolg van die gewijzigde beperkingsregeling zou-
den worden benadeeld. Een circulaire van 29 november 2002 legt wel strikte voorwaarden op1989

– De kapitaalaflossingen moeten niet worden beperkt tot het privégedeelte van de lening
. 

1990

– Kapitaalaflossingen die slechts gedeeltelijk betrekking hebben op een hypothecaire lening, kunnen 
ook slechts gedeeltelijk worden afgetrokken

. 

1991

– Voor het begrip ‘verkoopwaarde’ zie circulaire van 3 juni 1988
. 

1992 en voor het tijdstip waarop de 
waarde moet worden beoordeeld, zie Luik 10 juni 19871993

– Voor de begrippen ‘te bouwen woning’ en ‘bouw’, zie circulaire van 21 april 1983
. 

1994

– Begrip ‘woning’: (o.a.) studentenkamers zijn geen woningen
. 

1995

– Voor de berekening van de grens van 50 000,00 EUR: zie circulaire van 4 augustus 1987
. 

1996

– Voor de begrenzing van de kapitaalaflossingen in geval van verschillende leningen: zie circulaire 
van 4 januari 2002

. 

1997

– Inzake hypothecaire leningen gewaarborgd door een schuldsaldoverzekering en aangegaan voor 
het verbouwen van een woning die werd gekocht of gebouwd door middel van een vroegere lening 
waarvoor al de vrijstelling is verleend, zie circulaire van 23 april 1986

. 

1998

– De sommen besteed aan de terugbetaling of herfinanciering van een nieuwe hypothecaire lening 
aangegaan om het schuldsaldo van een voorheen gesloten lening terug te betalen zijn eveneens af-
trekbaar. Deze vrijstelling kan niet worden uitgebreid tot de notariskosten met betrekking tot de 
voornoemde nieuwe lening

. 

1999

De kapitaalaflossingen van de hypothecaire lening, oorspronkelijk door slechts één van beide 
echtgenoten gesloten, zal door beide echtgenoten in rekening gebracht kunnen worden indien de 
andere echtgenoot achteraf een solidariteitsverklaring ondertekent waardoor zij op solidaire en on-
deelbare wijze medeschuldenaar wordt voor de aflossing van de hypothecaire lening

. 

2000

                                                           
1989Circ. nr. Ci.RH.331/548.072 (AOIF 27/2002), 29 november 2002. 

. In ant-
woord op een parlementaire vraag bevestigde de minister dat als een echtgenoot of een wettelijk 
samenwonende partner vóór het huwelijk of vóór de verklaring van wettelijke samenwoning een 
hypothecaire lening heeft aangegaan voor het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning 
waarvan hij alleen de eigenaar was, aanvaard wordt dat de kapitaalaflossingen van die lening na 
het huwelijk of na de verklaring van wettelijke samenwoning vrij onder de echtgenoten of wette-
lijk samenwonenden worden verdeeld op voorwaarde dat: 

 
1990Vr. nr. 396 BERBEN 21 januari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 1 maart 1993, 4111 en Bull.Be l., afl. 728; Vr. nr. 489 PINXTEN 16 maart 

1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 10 mei 1992, 5315 en Bull.Be l., afl. 730, 2376; Vr. nr. 924 DEFEYT 22 fe bruari 1994, 
Vr. & Antw. Kamer 1993-94, nr. 101, 10284. 

 
1991Vr. nr. 388 VERGOTE 20 januari 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 1 maart 1993, 4107 en Bull.Be l., afl. 730, 2364. 
 
1992Circ. nr. Ci.RH.243/396.122, 3 juni 1988, Bull.Be l., afl. 674, 1177. 
 
1993Luik 10 juni 1987, FJF, No. 88/57. 
 
1994Circ. nr. Ci.RH.243/327.607, 21 april 1983, Bull.Be l., afl. 618, 1477. 
 
1995Vr. nr. 21 BARZIN 6 juli 1995, Bull.Be l., afl. 755, 3219. 
 
1996Circ. nr. Ci.RH.243/380.235, 4 augus tus  1987, Bull.Be l., afl. 664, 1866. 
 
1997Circ. nr. Ci.RH.331/542.158, 4 januari 2002, Bull.Be l., afl. 823, 786. 
 
1998Circ. nr. Ci.RH.243/366.815, 23 april 1986, Bull.Be l., afl. 651, 1108. 
 
1999Vr. nr. 269 DEVOLDER 13 juni 1986, Vr. & Antw. Kamer 1985-1986, 5 augus tus  1986, 3264 en Bull.Be l., afl. 657, 150. 
 
2000Circ. nr. Ci.RH.331/542.158, 4 januari 2002 en Antwerpen 1 juni 1999, Fisc.Koer. 1999, 550. 
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– de andere echtgenoot of wettelijk samenwonende partner eveneens een eigendomsrecht in de 
woning heeft verworven; 

– de lening derwijze is aangepast dat beiden hoofdelijk en onverdeeld aansprakelijk zijn voor de 
terugbetaling ervan; 

– beiden recht hebben op de vermindering voor het bouwsparen of beiden recht hebben op de 
vermindering voor het langetermijnsparen. 

 Dit geldt echter niet voor leningen aangegaan na 1 januari 2005 die in aanmerking komen de aftrek 
voor enige en eigen woning. 

– In verband met de gevolgen van een echtscheiding, zie Vr. nr. 311 PONCELET 30 november 
19922001

– Inzake de verwerving van een goed dat de eigendom is van één van de echtgenoten, zie Antwerpen 
26 april 1993 en de circulaire van 19 april 1993

. 

2002

– Ter zake van hypothecaire leningen die hoofdelijk en ondeelbaar zijn aangegaan door beide echt-
genoten, zie voetnoot

. 

2003

art. 83 WIB92 
. 

– Een lening gewaarborgd door een hypothecair mandaat of hypotheekbelofte komt niet in aanmer-
king voor de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen noch voor de bijkomende interes-
taftrek2004

– De hypotheekoverdracht of hypotheekruil heeft geen weerslag op de belastingvermindering voor 
de kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening (circulaire van 5 januari 1990

. 

2005). Zie even-
eens het geval waar het verzekeringscontract na de leningsakte werd ondertekend2006

– Er wordt geen belastingvermindering toegekend voor kapitaalaflossingen van leningen met be-
trekking tot vruchtgebruik of naakte eigendom

. 

2007. Men kan echter wel genieten van de belasting-
vermindering wanneer men blote eigenaar is van de grond waarop men een woning bouwt waar-
van men volle eigenaar is (ook al is deze situatie vrij uitzonderlijk)2008

– Er wordt wel een belastingvermindering toegestaan met betrekking tot de kapitaalaflossingen van 
de hypothecaire lening voor de aankoop van een woning opgericht op een grond die door dezelfde 
belastingplichtige in erfpacht wordt genomen. Voor de duur van de erfpacht is de erfpachter van 
de grond immers eigenaar van de woning

. 

2009

– De kapitaalaflossing kan enkel fiscaal in aanmerking genomen worden in hoofde van de echtge-
noot die én eigenaar is van het onroerend goed én de hypothecaire lening heeft gesloten

. Dezelfde redenering gaat op voor de opstalhouder. 

2010

                                                           
2001Vr. nr. 311 PONCELET 30 november 1992, Vr. & Antw. Kam er 1992-1993, 15 februari 1993, 3828 en Bull.Be l., afl. 727, 1297. 

. Er 

 
2002Antwerpen 26 april 1993, Fis c.Koer. 1993, 535; Circ. nr. Ci.RH.243/446.368, 19 april 1993, Bull.Be l., afl. 728, 1549. 
 
2003Vr. nr. 261 en 267 YHEF en DAMSEAUX, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 4 augus tus  1987, 3670 en 3671, Bull.Be l., afl. 668, 192; Cass . 

22 september 1983, FJF, No. 84/26, Rev.not.b. 1986, 65, RW 1983-1984, 2573; Luik 25 maart 1992, Bull.Be l., afl. 727, 1242; Circ. 
nr. Ci.RH.243/361.327, 9 juli 1985, Bull.Be l. 1985, afl. 642, 1874 en Circ. nr. Ci.RH.243/361.327, 8 augus tus  1989, Bull.Be l., afl. 686, 
1741; Cass . 17 mei 1996, RW 1996-1997, 576; Vr. nr. 1069 TANT 6 oktober 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 104, 14152 en 
Bull.Be l., afl. 780, 574. Voor ongehuwde n: Vr. nr. 974 DETIEGE 3 juli 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, 13224 en Bull.Be l., 
afl. 779, 335; Vr. nr. 535 EERDEKENS 8 december 2000, Vr. & Antw. Kamer 2001-2002, nr. 102, 11889, Bull.Be l., afl. 829, 2371. 

 
2004Circ. nr. Ci.RH.243/406.837, 23 januari 1990, Bull.Be l., afl. 692, 731; Vr. nr. 144 LENSSENS 9 novem ber 1995, Vr. & Antw. Kamer 1995-

1996, nr. 35, 28 mei 1996, 4454 en Bull.Be l., afl. 767, 57. 
 
2005Circ. nr. Ci.RH.249/414.040, 5 januari 1990, Bull.Be l., afl. 691, 413. 
 
2006Vr. nr. 260 DE CLIPPELE 7 juli 1989, Vr. & Antw. Senaat 1988-1989, 7 juli 1989, 2119 en Bull.Be l., afl. 690, 2637. 
 
2007Vr. nr. 799 DESUTTER 29 juni 1994, Vr. & Antw. Senaat 1993-1994, 6481, Bull.Be l., afl. 745, 121. 
 
2008Rb. Brugge  23 december 2002, Fisc.Act. 2003, afl. 17, 7. 
 
2009Circ. nr. Ci.RH.331/500.745, 5 juni 1998, Bull.Be l., afl. 784, 1553; Circ. nr. Ci.RH.331/542.158, 4 januari 2002, Bull.Be l., afl. 823, 785. 
 
2010Luik 5 februari 1997, FJF, No. 97/164. 
 



nr.   355 

Kluw er – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

wordt bijgevolg geen belastingvermindering toegestaan aan de ene echtgenoot als alleen de andere 
echtgenoot eigenaar is2011

– In geval van een gekruiste tontine (beding waarbij de ene echtgenoot de ene helft van het perceel 
koopt in blote eigendom en de andere helft in vruchtgebruik, terwijl de tweede echtgenoot het om-
gekeerde doet), zijn geen van beiden volle eigenaar en wordt de belastingvermindering gewei-
gerd

. 

2012

– Maar: de heer A koopt de blote eigendom van de helft van een perceel grond en het vruchtgebruik 
van de andere helft. Mevrouw B doet het omgekeerde. Het hof van beroep van Gent besluit dat A 
en B onverdeelde eigenaars zijn van het perceel en dat bijgevolg wel aan de eigendomsvoorwaarde 
is voldaan. De wet vereist wel de volle eigendom, maar daarbij is onverdeeldheid niet uitgeslo-
ten

. 

2013

Artikel 50-52 KB/WIB92 regelen de uitvoering van de aftrekken in het kader van het bouwsparen. 

. 

Ci.D.19/402.192 van 
19 juli 19902015

e . Verwerving van {xe  "Werkgeversaandelen"}werkgeversaandelen{xe  "Werknemerspartici-
patie"} 

. 

1363,50 
art. 1457 WIB92 
Het gaat hier om betalingen in geld door de belastingplichtige voor het verwerven van aandelen die 
een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van de binnenlandse vennootschap 
die hem tewerkstelt. Deze betalingen mogen eveneens gedaan zijn aan de vennootschap waarvan de 
werkgeefster volgens de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van ondernemingen on-
weerlegbaar wordt geacht een dochter of een kleindochteronderneming te zijn. 

Voorwaarde voor de belastingvermindering is dat: 
– de betaling in geld gebeurt; 
– het bewijs wordt geleverd dat de betaling werd gedaan en dat de aandelen op het einde van het 

belastbaar tijdperk nog in bezit zijn van de werknemer; 
– voor het bewuste belastbaar tijdperk geen vermindering voor pensioensparen toegekend is. 

Voor het behouden van de vermindering is vereist dat het bewijs kan worden geleverd dat de belas-
tingplichtige de aandelen de vijf volgende belastbare tijdperken nog in zijn bezit heeft (behoudens bij 
overlijden). Indien de belastingplichtige de effecten waarvoor hij de vermindering ontving, toch bin-
nen vijf jaar na hun aanschaffing vervreemdt, dan creëert hij een beroepsinkomen (categorie bezoldi-
gingen) gelijk aan zoveel zestigsten van de aanschaffingsprijs als er nog volle maanden te lopen blij-
ven tot het einde van de termijn van vijf jaar2016

De vermindering wordt slechts toegekend in zoverre de betalingen 500,00 EUR
. 

2017 niet overschrijden. 
Bij KB kan dit bedrag tot 1 000,00 EUR2018

                                                           
2011Cass . 17 mei 1996, RW 1996-1997, 576. 

 worden opgetrokken. 

 
2012Gent 22 maart 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1250, 14. 
 
2013Gent 11 december 2012, TFR 2013, afl. 441, nr. 2013/N26. 
 
2014Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 25 april 1990, Bull.Be l., afl. 695, 1563. 
 
2015Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 19 juli 1990, e rr., Bull.Be l., afl. 697, 2229. 
 
2016Art. 31 lid 3 en art. 515bis  lid 1 WIB92. 
 
2017Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 730,00 EUR, en voor aj. 2014: 750,00 EUR. 
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Met betrekking tot de oude aftrekregeling verwijzen we naar de circulaires nr. Ci.D.19/402.192 van 25 april 1990 en nr. 
Ci.D.19/402.192 van 19 juli 1990, geciteerd onder 3. 

f. Be talingen voor he t {xe  "Pens ioensparen (be talingen)"}pens ioensparen 

1363,60 
art. 1458  

en 14516 WIB92 
art. 635-639  

 KB/WIB92 
Komen eveneens voor belastingvermindering in aanmerking: de bedragen die in België definitief 
worden gestort voor het aanleggen van een collectieve spaarrekening, een individuele spaarrekening 
of als premie van een spaarverzekering, waarbij betalingen op verschillende van deze soorten rekenin-
gen niet mogen worden gecumuleerd. 
De belastingvermindering wordt aan iedere echtgenoot toegestaan, voor zover hij persoonlijk houder 
is van een spaarrekening of een spaarverzekering. Er is geen belastingvermindering in het uitzonder-
lijke geval dat de inkomsten van het gezin uitsluitend uit onroerende inkomsten bestaan2019

De belastingvermindering is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

. 

– voor een looptijd van ten minste tien jaar; 
– de voordelen van het contract zijn bedongen bij leven ten voordele van de belastingplichtige zelf; 
– de voordelen van het contract zijn bedongen bij overlijden en het spaarverzekeringscontract dient 

voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een lening om een onroerend goed te verwer-
ven of te behouden: 
– ten belope van het verzekerde kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen 

van de lening, ten gunste van de personen die ingevolge het overlijden van de verzekerde de 
volle eigendom of het vruchtgebruik van dat onroerend goed 

 komen wel nog in aanmerking 
voor belastingvermindering2021

– ten belope van het verzekerde kapitaal dat niet dient voor het wedersamenstellen of het waar-
borgen van de lening, ten gunste van de echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of van 
bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige; 

; 

– in alle andere gevallen waarin de voordelen van het contract zijn bedongen bij overlijden zijn de 
voordelen bedongen ten gunste van de echtgenoot, de wettelijk samenwonende partner of van 
bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige.  

– een attest kan worden voorgelegd; 
– wanneer de spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden zijn uitgekeerd en afzonderlijk belast 

(art. 171 2° e WIB92) zal de vermindering niet meer worden toegekend, behoudens indien de uit-
kering het gevolg is van overlijden van de belastingplichtige, of wanneer deze de leeftijd van 65 
jaar heeft bereikt; 

                                                                                                                                                                     
2018Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 460,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 510,00 EUR. 
 
2019

 
2020Vanaf aans lagjaar 2007 is  de  be las tingvermindering voor he t pens ioensparen nie t meer beperkt tot rijksinwoners . Deze  me t he t Europees  

recht s trijdige  be perking is  weggewerkt door art. 351 en 358 wet 27 december 2006 houdende  diverse  bepalingen, BS 28 de cember 
2006.  

 
2021Art. 189 wet 27 december 2005, BS 30 de cember 2005 
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– de vermindering geldt slechts in zoverre de bedragen de 500,00 EUR2022 niet overschrijden. Bij 
koninklijk besluit kan dit bedrag tot 1 000,00 EUR2023 per belastbaar tijdperk worden opgetrokken. 
Het bedrag werd bij koninklijk besluit opgetrokken tot 625,00 EUR  (art. 634bis KB/WIB92)2024

art. 14514 WIB92 
; 

– deze vermindering kan niet worden gecombineerd met de vermindering wegens verwerving van 
werkgeversaandelen (art. 14514 WIB92). 

art. 14511 en art. 14512 WIB92 

Artikel 14511 en 14512 WIB92 leggen op in welke activa de betaalde sommen in het kader van het 
pensioensparen belegd moeten worden, en welke voorwaarden in dit verband gesteld worden. De 
premies betaald in het kader van een spaarverzekering verbonden aan een beleggingsfonds, m.a.w. aan 
een levensverzekering {xe "Tak 23"}tak 23 kunnen recht geven op de belastingvermindering voor 
pensioensparen, voor zover voldaan is aan alle voorwaarden2025

De fiscale wet verbiedt niet dat een belastingplichtige een individueel levensverzekeringscontract 
vervangt door een contract van pensioensparen en achtereenvolgens de door hem gedane betalingen in 
aftrek brengt als stortingen van een levensverzekeringcontract en stortingen voor een pensioenverze-
kering

. 

2026

Inzake de oude aftrekregeling in het kader van (oud) artikel 71 WIB wordt verwezen naar: 

. 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.26/437.743, 30 april 1992, Bull.Bel., afl. 717, 1577 (inpandgeving van een spaarverzeke-
ringscontract). 

Parl.Vr. – Vr. nr. 1384 DAEMS 25 mei 1998, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, nr. 142, 19551-19552, Bull.Bel., afl. 
791, 918. 

Bibliografie – DE SMET, M., “Reflecties omtrent het stelsel van derdeleeftijds- of pensioensparen”, Fiskofoon 1987, 145-
146. 

– SCHOCKERT, A., “Pensioensparen en risicodragend kapitaal”, AFT 1988, 206-211, RGF 1988, 104-109. 

3. Verhoogde vermindering voor het {xe "Bouwsparen"}bouwsparen 

1363,80 
art.14517- 14520 WIB92 
art. 526 WIB92 

Wetgeving – Wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012, BS 20 december 2012. 

Circulaire  – Circ. nr. Ci.RH.331/461.833, 19 oktober 1995, Bull.Bel., afl. 755, 3125. 

Sinds aanslagjaar 2006 geldt een nieuwe woonfiscaliteit werd ingevoerd, van toepassing op leningen 
gesloten per 1 januari 2005 (zie randnr. 1340). De {xe "Aftrek enige eigen woning"}aftrek voor de 
enige eigen woning door de programmawet van 27 december 2004 en vervangt o.m. de belastingver-
mindering voor het bouwsparen (behoudens voor de toepassingen die onder de overgangsbepaling 

                                                           
2022Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 730,00 EUR, en voor aj. 2014: 750,00 EUR. 
 
2023Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 460,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 510,00 EUR. 
 
2024Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 910,00 EUR, en voor aj. 2014: 940,00 EUR. 
 
2025Vr. nr. 144 JEHOLET 14 januari 2009, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 52-46, 76. 
 
2026Brusse l 19 mei 2000, Act.fisc. 2000 (B. MARISCAL en L. NIESSEN), afl. 34, 6, Fisc.Koer. 2000, 340. 
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vallen). De belastingvermindering voor het bouwsparen (inzake kapitaalaflossingen en levensverzeke-
ringspremies) werd hierdoor overbodig en vervalt voor nieuwe leningen2027

Het hiernavolgende geldt dus enkel voor leningen afgesloten vóór 1 januari 2005 en voor leningen 
aangegaan vanaf 1 januari 2005 die ofwel enkel een herfinancieringslening zijn van een lening aange-
gaan vóór 2005, ofwel leningen zijn voor de renovatie van een woning die gesloten zijn terwijl de 
fiscale voordelen van de lening, afgesloten voor de aankoop van de woning en aangegaan vóór 2005, 
nog van toepassing zijn (zie randnr. 1340,60). 

.  

Wat de premies van individuele verzekeringen, als bedoeld in artikel 1454 WIB92 en de aflossingen 
en wedersamenstellingen van hypothecaire leningen (art. 1455 WIB92) betreft, heeft de wet van 
28 december 1992 onder bepaalde voorwaarden een ‘verhoging van de belastingvermindering’ willen 
toekennen. 
Voor deze verhoogde vermindering worden de volgende voorwaarden gesteld: 
– de voorwaarden als bedoeld in respectievelijk artikel 1454 en 1455 WIB92; 
– de hypothecaire lening wordt aangegaan voor het verwerven van de enige woning in België (bij 

het sluiten van de lening)2028

– de vermindering geldt slechts in zoverre de bijdragen en betalingen betrekking hebben op de eerste 
schijf van 50 000,00 EUR

; 

2029

Deze vermindering werd berekend tegen het voor de belastingplichtige aangerekende hoogste tarief of 
nog de marginale aanslagvoet (overeenkomstig art. 130 WIB92). Bij gelijktijdige toepassing van de 
gewone belastingvermindering en de verhoogde belastingvermindering heeft de verhoogde verminde-
ring voorrang. Het marginaal tarief werd per belastingplichtige echtgenoot of wettelijk samenwonende 
vastgesteld. Is de bijzondere gemiddelde aanslagvoet hoger dan de marginale aanslagvoet, dan zal 
voorrang worden gegeven aan de bijzondere gemiddelde aanslagvoet (minimum 30 %). 

 verhoogd met 5 %, 10 %, 20 % of 30 % al naargelang de belasting-
plichtige één, twee, drie of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar na dat waarin het 
leningscontract is afgesloten. 

Met de wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (BS 20 december 2012) 
werd het tarief van de belastingvermindering (verhoging aan het marginale tarief) vervangen door een 
vaste belastingvermindering van 45 %. 
Voor een gevallenstudie over een combinatie van de oude belastingvermindering voor bouwsparen en de aftrek voor enige en 
eigen woning, zie: 

Bibliografie – DEMEY, M., Aangiftegids Personenbelasting, Mechelen, Kluwer, 2013, 221-227.. 
 

– PIRET, F. en ROSOUX, R., “Réduction pour épargne-logement et épargne à long terme”, LFB 2009, afl. 
97, 7. 

3. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van {xe "Plaatselijke 
werkgelegenheidsagentschappen"}plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor 
prestaties betaald met {xe "Dienstencheque"}dienstencheques 

1363,90 
art. 14521- 14523  

WIB92 

                                                           
2027Art. 400 program mawet 27 december 2004, BS 31 decem ber 2004.  
 
2028Sinds  2005 ge ldt de  volledige  decumulatie  en bijgevolg moet he t ‘enige’ karakte r van de  woning per be las tingplichtige  worde n beoordee ld. 
 
2029Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 73 190,00 EUR, en voor aj. 2014: 75 270,00 EUR. 
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Circulaires  – Circ. nr. Ci.RH.241/469.269, 28 februari 1997, Bull.Bel., afl. 770, 756. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/569.666 (AOIF 16/2005), 14 april 2005. 

Bibliografie – MAES, L., “Dienstencheque komt naast PWA-cheque”, Fiscoloog 2001, afl. 812, 1-3. 
– X, “Dienstencheques: uitvoeringsbesluit”, Fiscoloog 2002, afl. 844, 6. 

art. 14521-14523  
WIB92 

Er bestaat een belastingvermindering voor privékosten betaald voor prestaties te verrichten door een 
werknemer in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen ({xe "PWA"}PWA). Deze 
vermindering werd aangevuld met een vermindering voor prestaties die worden betaald met diensten-
cheques2030. De modaliteiten van deze dienstencheques werden vastgelegd bij koninklijk besluit van 
9 januari, 5 februari en 31 maart 20042031

De vermindering voor de PWA-cheque werd t.e.m. aanslagjaar 2012 berekend tegen een bijzondere 
gemiddelde aanslagvoet. Door de wet houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 
2012 (BS 20 december 2012) werd dit vervangen door een vermindering aan het vast tarief van 30 %. 

. Een dienstencheque is een betaalmiddel waarmee een na-
tuurlijke persoon zijn aandeel betaalt in de prijs van buurtwerken die hij heeft laten uitvoeren door een 
daartoe erkende onderneming. De dienstencheques mogen uitsluitend worden gebruikt voor thuishulp 
van huishoudelijke aard. De gewesten kunnen het doel van deze dienstencheque vooralsnog verrui-
men. 

De aankoop van een {xe "Dienstencheque"}dienstencheque geeft recht op een belastingvermindering 
van 30 %. 

art. 145/21 lid  1 WIB92 

De uitgaven komen slechts voor belastingvermindering in aanmerking: 
– ten belope van de nominale waarde van {xe "PWA"}PWA-cheques of dienstencheques die op 

naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij in de loop van het belastbaar tijdperk bij 
de uitgever heeft aangekocht, verminderd met de nominale waarde van die PWA-cheques of dien-
stencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk aan de uitgever zijn terugbezorgd; 

art. 6310 

KB/WIB92 
– op voorwaarde dat de belastingplichtige een attest kan voorleggen, uitgereikt door de uitgever van 

de PWA-cheques (art. 6310 KB/WIB92) of dienstencheques. 

Uitgaven aan dienstencheques en PWA-cheques komen in aanmerking voor belastingvermindering tot 
een bepaald maximum. Tot in 2013 was dit 1 810 EUR per jaar. Vanaf 1 juli 2013 wordt het belas-
tingvoordeel voor dienstencheques en PWA-cheques van 1 810 EUR2032 per jaar verminderd tot 
920 EUR (art. 145/21 lid 1 WIB 92)2033,2034,2035

                                                           
2030Programmawet 22 december 2003, BS 31 december 2003. 

. Er is geen overgangsregeling wat betekent dat voor 
aanslagjaar 2014 gekeken moet worden naar de datum waarop de cheques werden gekocht. Voor 
uitgaven van vóór 1 juli 2013 blijft het oude grensbedrag van toepassing. Uitgaven vanaf 1 juli 2013 
vallen onder de nieuwe beperking. Wie vóór 1 juli 2013 al voor meer dan het nieuwe maximum (maar 
minder dan het oude maximum) dienstencheques heeft gekocht, kan dat volledige bedrag in aanmer-

 
2031

 
2032Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 650,00 00 EUR, en voor aj. 2014: 2 720,00 EUR. 
 
2033Wet van 30 juli 2013 houde nde  diverse  be palingen, BS 1 augus tus  2013. 
 
2034Ge ïndexeerd bedrag voor aj 2014: 1 380,00 EUR. 
 
2035Vr. nr. 1108 DETIEGE 7 november 1997, Vr. & Antw. Kamer 1997-1998, 7 november 1997, nr. 109, 16703 en Bull.Be l., afl. 783, 1290. 
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king laten komen voor de belastingvermindering. Als deze belastingplichtige vanaf 1 juli 2013 nog 
cheques bij aankoopt, zullen deze geen recht meer geven op de belastingvermindering (het nieuw 
geldende maximum werd immers al overschreden). 
Indien een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt het totale bedrag (al dan niet be-
grensd) aan betaalde vergoedingen evenredig omgedeeld tussen de echtgenoten of wettelijk samen-
wonenden op basis van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot. In die zin is het van geen belang 
wie de betaling heeft gedaan2036

art. 156bis WIB92 

. 

Voor belastingplichtigen die de belastingvermindering voor dienstencheques niet of niet volledig 
kunnen genieten, wordt het niet-genoten gedeelte sinds aanslagjaar 2009 omgezet in een terugbetaal-
baar belastingkrediet2037. Deze regeling geldt alleen ingeval het belastbare inkomen van de belasting-
plichtige niet hoger is dan 15 220,00 EUR (basisbedrag)2038. Het belastingkrediet geldt niet voor een 
belastingplichtige die beroepsinkomsten heeft die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aan-
merking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten ({xe "Progressievoor-
behoud"}progressievoorbehoud) (art. 156bis WIB92)2039

4. Vermindering voor {xe "Energiebesparende uitgaven"}energiebesparende uitgaven 

. 

1364 

Wetgeving – Wet 31 juli 2004 tot wijziging van artikel 14524 WIB92 teneinde het rationeel energiegebruik in woningen 
verder aan te moedigen, BS 23 augustus 2004. 

– Wet 27 april 2007 tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen, BS 10 mei 2007. 
– Economische herstelwet van 27 maart 2009, BS 7 april 2009. 
– KB 12 juli 2009, BS 31 juli 2009 en KB 12 juli 2009, BS 17 juli 2009. 
– Programmawet 28 december 2011, BS 30 december 2011. 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.331/554.678, 20 februari 2003, Bull.Bel., afl. 835, 610-631. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/554.678 (AOIF 2/2003), 20 februari 2003. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/554.678 (AOIF 2/2003), 1ste Add., 19 mei 2004. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/554.678 (AOIF 2/2003), 2de Add., 20 februari 2009. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 1/2010), 6 januari 2010. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 1/2010), 6 januari 2010, Add. 20 oktober 2010. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/605.768 (AOIF 49/2010), 2 juli 2010. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/605.643 (AAFisc 11/2011), 22 februari 20112040

– Circ. nr. Ci.RH.331/605.767 (AAFisc 26/2011), 16 mei 2011. 
. 

– Circ. nr. Ci.RH.331/608.458 (AAFisc 28/2011), 24 mei 2011. 

Bibliografie – HUGELIER, S., “De belastingvermindering en het belastingkrediet voor energiebesparende uitgaven: waar 
staan we en wat brengt de toekomst”, in MAES, L., DE CNIJF, H. en DE BROECK, L. (eds.), Fiscaal 
Praktijkboek 2010-2011 – Directe belastingen, Mechelen, Kluwer, 2010, 65-132. 

– HUGELIER, S., A green way of living – alles over energiebesparende uitgaven, passiefwoning, lage-
energiewoning, nulenergiewoning en groene lening, Mechelen, Kluwer, 2011, 183 p. 

 

– VAN DYCK, J., “De fiscale maatregelen in de ‘economische herstelwet’”, Fiscoloog 2009, afl. 1147, 8-12. 
– MARISCAL, B., “Les investissements économiseurs d’énergie comme instrument de relance économique”, 

C&FP 2009, afl. 8, 219-224. 

                                                           
2036Fiscoloog 2005, afl. 978, 6; Fiscoloog 2004, afl. 959, 4 en Fiscoloog 2005, afl. 984, 13. 
 
2037Circ. nr. Ci.RH.331/605.936 (AOIF 61/2010), 22 september 2010. 
 
2038Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 25 270,00 EUR, en voor aj. 2014: 25 990,00 EUR. 
 
2039Antwerpen 2 februari 2010, AFT 2011, afl. 2, 29.  
 
2040Voor een bespre king zie  ook: Fiscoloog 2011, afl. 1242, 5. 
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– DE ROO, F., “Energiebesparende uitgaven anno 2010: een stand van zaken”, Acc. & Fisc. 2010, afl. 17. 
– JANSSENS, K., “Energiebesparende investeringen: overzicht”, Fisc.Act. 2010, afl. 24, 7. 
– DE GREEF, L., “Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen: een stand van zaken”, AFT 

2011, afl. 4, 28-41. 
– SAS, T.,  “Belastingvermindering voor energiezuinige investeringen in een woning?”, MER 2012, afl. 2, 

96-105. 
– MARISCAL, B.,  “La réduction d’impôt pour les dépenses d’économie d’énergie a vécu”, Act.fisc. 2012, 

afl. 9, 1. 

art. 14524 WIB92 

Vanaf 2004 werd een belastingvermindering ingevoerd voor allerlei uitgaven die de belastingplichtige 
doet m.b.t. zijn {xe "Passiefhuis"}woning die een {xe "Energiebesparende uitgaven"}rationeler ener-
giegebruik tot gevolg hebben2041

Voor een overzicht van de evolutie en de modaliteiten van deze belastingvermindering, zie: Handboek voor Fiscaal recht 2008-
2009, randnr. 1364 e.v.. 

. De belastingvermindering wordt verleend in het jaar waarin de uit-
gaven werden betaald.  

Vanaf aanslagjaar 2013 worden de belastingverminderingen voor de meeste van deze uitgaven afge-
schaft, zij het met een overgangsregeling voor contracten afgesloten vóór 28 november 2011. 

Voor aanslagjaar 2012 kwamen de volgende uitgaven in aanmerking voor de vermindering: 

– uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie; 
– uitgaven voor de plaatsing van {xe "Zonnecelpanelen"}zonnecelpanelen; 
– uitgaven voor de plaatsing van alle andere {xe "Geothermische energie-opwekking"}geothermi-

sche energie-opwekking2042

– uitgaven voor dubbele beglazing; 
; 

– uitgaven voor isolatie van daken, en vanaf aj. 2010, van muren en vloeren; 
– uitgaven voor de plaatsing van een warmteregeling van een installatie van centrale verwarming 

door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijd-inschakeling; 
– uitgaven voor een {xe "Energieaudit"}energieaudit van de woning; 
– interesten van zgn. groene leningen (zie randnr. 1364,03). 

Voor aanslagjaar 2013 e.v. komen in aanmerking voor de vermindering: 
– de hierboven vermelde uitgaven op voorwaarde dat de overeenkomst met betrekking tot de ener-

giebesparende uitgaven werd afgesloten vóór 28 november 2011 (de datum van de bekendmaking 
van de afschaffing van de belastingvermindering); 

– uitgaven voor isolatie van daken. 

Sinds aanslagjaar 2011 was vereist dat de investeringen worden uitgevoerd aan een woning van min-
stens vijf jaar oud. Enkel de uitgaven voor de installatie van een systeem van waterverwarming door 
middel van zonne-energie, voor de plaatsing van zonnecelpanelen en voor de plaatsing van alle andere 
geothermische energie-opwekking konden ook bij nieuwe woningen recht geven op een belastingver-
mindering. 

Enkel investeringen aan een ‘woning’ komen in aanmerking2043. Het is niet vereist dat de woning zelf 
wordt betrokken. Het feit dat er studentenkamers in de woning aanwezig zijn, is geen beletsel voor de 
belastingvermindering2044

                                                           
2041Ingevoegd bij art. 33 A wet 10 augus tus  2001, BS 20 september 2001. 

. 

 
2042Art. 16 programm awet 5 augus tus  2003, BS 7 augus tus  2003. Noteer dat de  programmawet spreekt over een categorie  ‘3bis ’. 
 
2043He t begrip ‘woning’ wordt toe ge licht in Circ. nr. Ci.RH.331/554.678 (AOIF 2/2003), 2 februari 2003. 
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In het kader van artikel 14524, § 1 tot § 3, 14525 en 14531 WIB92, en andere gelijkaardige bepalingen 
die zullen worden genomen in de toekomst, omvat het begrip ‘{xe "Eigenaar (begrip)"}eigenaar’ 
eveneens de ‘blote eigenaar’2045. In geval van gezamenlijke aanslag, wordt de vermindering tussen de 
partners omgedeeld ofwel op basis van het belastbaar inkomen, ofwel op basis van het kadastraal 
inkomen2046

Dit houdt in dat voor mede-eigenaars waarvoor een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, 
rekening wordt gehouden met de respectievelijke belastbare inkomsten, terwijl bij mede-eigenaars die 
niet onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke aanslag,  de verdeling zoals voorheen gebeurt op 
basis van het aandeel van elke eigenaar in het geheel

. 

2047

Als de woning eigendom is van meerdere mede-eigenaars, dan moet, volgens de letter van de wet, 
elke eigenaar apart kunnen aantonen dat hij of zij betaald heeft. Voor gehuwden en wettelijk samen-
wonenden aanvaardt de administratie dat beiden recht hebben op een belastingvermindering, ook als 
het factuur maar op naam van één van de echtgenoten staat of nog, als de betaling gedaan is door 
slechts één van de mede-eigenaars

. 

2048

Als er geen gemeenschappelijke aanslag is, dan kan de betaling best gebeuren vanaf een gemeen-
schappelijke rekening waarbij elke mede-eigenaar betaalt in functie van zijn aandeel in de woning.  
Als het factuur door slechts één van de eigenaars wordt betaald, dan heeft de mede-eigenaar die niet 
heeft betaald, geen recht op een belastingvermindering, ook niet wanneer de eigenaars onderling de 
situatie regulariseren

.   

2049

Wanneer één belastingplichtige één uitgave doet voor rationeler energieverbruik in meerdere wonin-
gen, dan kan hij genieten van de belastingvermindering voor elk van deze woningen. 

. 

De voorwaarde dat de werken uitgevoerd moeten worden door een {xe "Geregistreerde aannemer"}ge-
registreerde aannemer, werd geschrapt door de wet van 7 november 20112050

Om recht te hebben op de belastingvermindering moet het factuur bepaalde vermeldingen bevat-
ten

.  

2051

Voor uitgaven die reeds als beroepskosten in aftrek werden genomen of waarvoor een investeringsaf-
trek werd bekomen, kan geen belastingvermindering worden verkregen. 

.  

Tot aanslagjaar 2012 bedroeg de belastingvermindering 40 % van het geïnvesteerde bedrag, met een 
absoluut maximum van 2 000,00 EUR2052. Dit bedrag werd verhoogd met 600,00 EUR2053

                                                                                                                                                                     
2044Voorafg.Bes liss . nr. 900.387, 17 novembe r 2009. 

 voor zover 

 
2045Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 1/2010), 6 januari 2010 e n add. 20 oktober 2010. 
 
2046Circ. nr. Ci.RH.331/608.458 (AAFisc 28/2011), 24 mei 2011. 
 
2047Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 01/2010), 6 januari 2010. 
 
2048Circ. nr. Ci.RH.331/569.666 (AOIF 16/2005), 14 mei 2005. 
 
2049Vr. nr. 396 SMEYERS 8 oktober 2008, Vr. & Antw. Kamer 2008-2009, nr. 042, 11271-11273. 
 
2050He t systeem van de  ‘gere gis treerde  aannemer’ in de  zin van artikel 401 WIB92 we rd opgeheven door de  w et van 7 november 2011 hou-

dende  fiscale  en diverse  bepalingen, BS 10 november 2011. 
 
2051Circ. nr. Ci.RH.331/608.458 (AAFisc 28/2011), 24 mei 2011, Koninklijk bes luit van 11 januari 2013 tot wijziging van koninklijk bes luit van 

21 juni 2010 tot vas ts te lling van de  voorwaarden waaraan de  werken in verband met energiebesparende  uitgaven moeten voldoen 
om in aanmerking te  komen voor de  intres tbonificatie  voor leningovere enkomsten bes temd voor de  financie ring van deze  uitgaven, 
BS 29 januari 2013. 

 
2052Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 930,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 010,00 EUR. 
 
2053Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 880,00 EUR, en voor aj. 2014: 900,00 EUR (enkel voor de  toepass ing van overgedragen vermindering 

voor uitgaven voor de  plaats ing van zonne ce lpane len). 
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deze verhoging uitsluitend betrekking heeft op de uitgaven voor de installatie van een systeem van 
waterverwarming door middel van zonne-energie of de plaatsing van (fotovoltaïsche) zonnepanelen. 
Sinds aanslagjaar 2012 geldt de verhoging niet meer voor {xe "Zonneboiler"}zonneboilers. 

Zoals gezegd, geven vanaf aanslagjaar 2013 enkel nog uitgaven voor isolatie van daken recht op een 
belastingvermindering.  De belastingvermindering bedraagt nog slechts 30 % (i.p.v. 40 %). 

art. 63/1 § 3 
KB/WIB92 

Indien het totaal van de belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen voor een be-
paald jaar hoger is dan de voormelde wettelijke grens, kon het overschot worden overgedragen op de 
drie belastbare tijdperken volgend op dat waarin de uitgaven werkelijk werden gedaan. Deze moge-
lijkheid werd vanaf aanslagjaar 2013 afgeschaft, maar enkel voor de toekomst.  Voor de reeds overge-
dragen saldi blijft de overdraagbaarheid verder bestaan. 
De vermindering mag per belastbaar tijdperk nooit hoger zijn dan de voormelde wettelijke grens. 
Deze spreiding in de tijd van de belastingverminderingen geldt enkel voor uitgaven die betrekking 
hebben op een woning waarvan de ingebruikname ten minste vijf jaar voorafgaat aan de aanvang van 
de werken2054,2055. Artikel 631 § 3 KB/WIB922056

5. Belastingvermindering en interestbonificatie voor interesten die betrekking hebben op{xe 
"Groene lening"} leningovereenkomsten ter financiering van energiebesparende uitgaven 

 regelt de samenloop van deze overgedragen belas-
tingvermindering met de belastingverminderingen voor uitgaven van het jaar zelf. 

1364,03 
art. 14524 § 3 WIB92 

Wetgeving – Economische herstelwet 27 maart 2009, BS 7 april 2009. 
– KB 12 juli 2009, BS 31 juli 2009 en KB 12 juli 2009, BS 17 juli 2009. 

Diverse – FAQ en brochure gepubliceerd in september 2009, op de website van www.minfin.fgov.be 
(http://www.minfin.fgov.be/portail2/nl/themes/dwelling/energysaving/index.htm). 

Bibliografie – HUGELIER, S., A green way of living – alles over energiebesparende uitgaven, passiefwoning, lage-
energiewoning, nulenergiewoning en groene lening, Mechelen, Kluwer, 2011, 183 p. 

– X, “Prêt vert et déduction pour habitation propre et unique: incompatibles?”, LFB 2011, afl. 130, 8. 

Voor leningen aangegaan tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 om energiebesparende investe-
ringen te doen (‘groene leningen’) kent de overheid een interestbonificatie van 1,5 % toe indien de 
lening werd gesloten door een natuurlijke persoon en indien die (uitsluitend) bestemd is om uitgaven 
te doen waarvoor die natuurlijke persoon recht heeft op de belastingvermindering voor energiebespa-
rende investeringen. Een KB van 12 juli 20092057

                                                                                                                                                                     
 

 omvat de voorwaarden waaraan een lening moet 

2054He t Vlaams Gewes t heeft (via he t bes luit van de  Vlaamse  Regering van 9 mei 2008, BS 10 juni 2008 en he t Vlaams minis te riee l bes luit van 
6 juni 2008, BS 11 juni 2008, ed. 2) een rege ling ingevoerd waarbij de  be las tingplichtige  die  de  be las tingvermindering nie t volledig 
kon genie ten omdat hij te  weinig be las ting be taalde , een premie  kon krijgen te r compensatie  van de  verloren gegane  be las tingver-
mindering. Omwille  van de  invoering van he t be las tingkre die t op fe deraal niveau w erden deze  premies  te ruggeschroefd (B.Vl.Reg. 
5 februari 2010, BS 23 februari 2010). 

 
2055De  voorwaarde  dat de  woning mins te ns  vijf jaar vóór de  aanvang van de  werkzaamheden in gebruik genomen moe s t zijn, werd aanvanke lijk 

s treng beoordee ld door de  adminis tratie  (berekening van dag tot dag). In antwoord op een parlementaire  vraag lie t de  minis te r we-
ten dat een berekening van jaar tot jaar e igenlijk ook wel kan vols taan (naar analogie  van de  berekening van de  te rmijn van vijf jaar 
voor de  toepass ing van he t verlaagd btw-tarie f van 6 %  voor verbouwingen: Vr. nr. 421 WOUTERS 16 juni 2011, Vr. & Antw. Kamer 
2011-2012, nr. 45, 3, Fisc.Act. 2011, afl. 40, 1). 

 
2056Ingevoegd door KB 8 februari 2010, BS 12 februari 2010. 
 
2057BS 31 juli 2009. 



 364  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluw er 

voldoen om als een groene lening te kwalificeren. De overheid komt o.m. alleen financieel tussen als 
het ontleende bedrag minstens 1 250,00 EUR en hoogstens 15 000,00 EUR bedraagt. De bedragen 
gelden per woning, per kredietnemer en per kalenderjaar. Het saldo van de interesten van de groene 
leningen geeft recht op de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven2058

De belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven is sinds aanslagjaar 2011 in principe niet 
mogelijk voor nieuwe woningen (met uitzondering van investeringen m.b.t. het gebruik van zonne-
energie). De {xe "Interestbonificatie (groene lening)"}interestbonificatie blijft echter wel mogelijk 
voor groene leningen afgesloten voor een nieuwe woning. 

. 

Vanaf aanslagjaar 2010 geldt als algemene regel dat de belastingvermindering voor energiebesparende 
investeringen omgedeeld wordt in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten 
opzichte van de som van de belastbare inkomsten van beide echtgenoten. 

De maatregel werd niet verlengd en het tarief van de belastingvermindering werd verlaagd van 40 % 
naar 30 %2059

6. Belastingvermindering voor passiefhuizen, een nul- of lage energiewoning 

. 

1364,06 
art. 14524 § 2 WIB92 

art. 6311  
KB/WIB92 

Bibliografie – HUGELIER, S., A green way of living – alles over energiebesparende uitgaven, passiefwoning, lage-
energiewoning, nulenergiewoning en groene lening, Mechelen, Kluwer, 2011, 183 p. 

Vanaf aanslagjaar 2008 hadden natuurlijke personen die als (blote) eigenaar, bezitter, erfpachter of 
opstalhouder investeren in het bouwen of in nieuwe staat verwerven van een passiefhuis, een nul- of 
lage-energiewoning of nog in het vernieuwen van een onroerend goed om het te verbouwen tot een 
dergelijke woning, recht op een belastingvermindering.  
De belastingvermindering werd afgeschaft vanaf aanslagjaar 20132060

                                                                                                                                                                     
 

. Voor wie de belastinverminde-
ring al geniet, verandert er niets. Ook voor woningen waarvoor ten laatste op 31 december 2011 een 
certificaat werd uitgereikt, is er nog een belastingvermindering mogelijk. Bijkomend voorzag een 
overgangsregeling (artikel 535 WIB92) dat certificaten die werden afgeleverd tussen 1 januari 2011 
en 29 februari 2012 geacht werden te zijn uitgereikt op 31 december 2011. Maar het Grondwettelijk 
Hof oordeelde dat deze overgangsregeling onvoldoende was en onevenredige gevolgen creëerde voor 
belastingplichtigen die door omstandigheden onafhankelijk van hun wil (zoals vertraging op de 
bouwwerf te wijten aan de aannemer of gewoon door overmacht) het certificaat niet tijdig zouden 
krijgen. Het Hof besluit dat de overgangsregeling ongrondwettelijk was “in zoverre het de belasting-
plichtigen die zich vóór de bekendmaking van de bestreden wet contractueel hebben verbonden tot het 
verwerven van een woning of tot het uitvoeren van de in artikel 145/24, § 2, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992 bedoelde werkzaamheden, volledig uitsluit van het voordeel van de over-

2058He t KB van 12 juli 2009 (BS 17 juli 2009, ed. 2) rege lt een aantal aspecten van de  inte res tbonificatie  en de  be las tingvermindering voor 
energiebesparende  inves te ringen. 

 
2059Over de  verplichte  vermeldingen op he t factuur zie : KB 11 januari 2013 tot wijziging van koninklijk bes luit van 21 juni 2010 tot vas ts te lling 

van de  voorwaarden waaraan de  werken in verband met energiebes parende  uitgaven moeten voldoen om in aanme rking te  komen 
voor de  intres tbonificatie  voor leningovere enkomsten bes te md voor de  financie ring van deze  uitgaven, BS 29 januari 2013. 

 
2060Art. 41 A 4° wet 28 december 2011 houdende  diverse  be palingen, BS 30 decem ber 2011. 
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gangsmaatregel die het instelt”. De wet werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 
30 december 20112061

De aflevering van een fiscaal certificaat is een gewestelijke materie geworden sinds 2012
. 

2062

1364,07 

. 

Met ‘{xe "Lage-energiewoning"}lage-energiewoning’ wordt een woning bedoeld die is gelegen in een 
lidstaat van de Europese Economische Ruimte waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming 
en koeling beperkt blijft tot 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.  

Met een ‘{xe "Passiefhuis"}passiefhuis’ wordt een woning bedoeld gelegen in een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte die voldoet aan bepaalde criteria inzake energieverbruik voor ver-
warming en koeling en inzake luchtdichtheid. 

Met ‘{xe "Nulenergiewoning"}nulenergiewoning’ wordt een woning bedoeld gelegen in een lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte die voldoet aan dezelfde voorwaarden als een passiefwoning 
maar waarin bovendien de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt 
gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 

De belastingvermindering bedraagt : 
– voor een lage-energiewoning: 300,00 EUR2063

– voor een passiefhuis: 600,00 EUR
; 

2064

– voor een nulenergiewoning: 1 200,00 EUR
; 

2065

Deze belastingvermindering geldt “per belastbaar tijdperk en per woning” en kan tot tien opeenvol-
gende belastbare tijdperken worden toegekend

. 

2066

7. Vermindering voor uitgaven voor {xe "Positief grootstedelijk beleid (venieuwing 
woningen)"}vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid 

. 

1364,10 
art. 14525 WIB92 
Er wordt een belastingvermindering verleend voor de uitgaven die tijdens het belastbaar tijdperk wer-
kelijk zijn betaald voor de vernieuwing van een woning gelegen in een zone voor positief grootstede-
lijk beleid en waarvan de belastingplichtige (blote) eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of 
vruchtgebruiker is. 

                                                           
2061GwH 8 mei 2013, nr. 62/2013. 
 
2062Vr nr. 19329 WOUTERS 17 juli 2013, Be knopt Vers lag, Kam ercommiss ie  Financiën en Begroting, COM 812, 17-18. 
 
2063Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 440,00 EUR, en voor aj. 2014: 450,00 EUR (volgens  de  le tte r van de  wet kan de  verminde ring nie t meer 

van toepass ing zijn in aans lagjaar 2014, m aar door de  bes lis s ing van he t Grondwette lijke Hof van 8 mei 2013 heers t onduide lijkhe id). 
 
2064Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 880,00 EUR, en voor aj. 2014: 900,00 EUR (volgens  de  le tte r van de  wet kan de  verminde ring nie t meer 

van toepass ing zijn in aans lagjaar 2014, m aar door de  bes lis s ing van he t Grondwette lijke Hof van 8 mei 2013 heers t onduide lijkhe id). 
 
2065Ge ïndexeerd be drag voor aj. 2013: 1 760,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 810,00 EUR (volgens  de  le tte r van de  wet kan de  vermindering nie t 

meer van toepass ing zijn in aans lagjaar 2014, maar door de  bes lis s ing van he t Grondwette lijke Hof van 8 mei 2013 heers t onduide-
lijkhe id). 

 
2066Bij KB van 19 december 2007 (BS 27 de cember 2007) zijn voor he t kale nderjaar 2007 twee  ins te llingen e rkend: de  ‘VZW Pass ie fhuis -

Platform’ en de  ‘Plate -forme Mais on Pas s ive ASBL’. De  ‘kwalite itsverklaring pass ie fhuis ’ en de  ‘déclaration de  qualité  de  maison 
pass ive’ die  deze  ins te llingen tijdens  he t voorbije  jaar hebbe n uitgere ikt, merkt he t KB uitdrukkelijk aan als  een ge ldig certificaat. 
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Een zone voor positief grootstedelijk beleid is een gemeente of een afgebakend deel van een gemeente 
waar het woon- en leefklimaat moet worden verbeterd door specifieke maatregelen. De zones voor 
positief grootstedelijk beleid worden na een wetenschappelijke studie voor een periode van zes jaar 
door de Koning vastgelegd2067,2068 (met name voor de kalenderjaren 2003 tot 2008). Ze werden onder-
tussen verlengd tot kalenderjaar 20112069

Voor kleinstedelijke gebieden geldt de belastingvermindering niet, ook al zijn er verwaarloosde buur-
ten. Volgens de minister is er geen discriminatie, omdat de selectie van de probleemzones gebaseerd 
is op twee uitvoerige wetenschappelijke studies uit 2000 van twee universiteiten, een Nederlandse en 
een Franstalige, en waarbij het volstond dat een buurt in één van de twee studies als probleemzone 
aangewezen werd, om opgenomen te worden op de lijst (KB 4 juni 2003). De onderzoeken, en dus 
ook de uiteindelijke lijst van probleemzones, werden echter wel beperkt tot de 17 grootste Belgische 
‘stadsgewesten’, op basis van de volkstelling van 1991. 

. 

Momenteel zijn er zo 638 achtergestelde buurten geselecteerd (een ‘buurt’ heeft minstens 100 inwo-
ners) in 26 Vlaamse steden en 33 Waalse steden, plus 17 zones in Brussel. 

De belastingvermindering wordt verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
a. op het ogenblik van de uitvoering van de werken is de desbetreffende woning de enige woning van 

de belastingplichtige (eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of blote eige-
naar2070

b. de woning is bij de aanvang van de werken minstens 15 jaar in gebruik genomen; 
); 

c. de totale kostprijs van de werken bedraagt minimum 2 500,00 EUR inclusief btw2071

d. de voorwaarde dat de werken worden verricht door een geregistreerde aannemer is niet langer van 
toepassing (na opheffing van art. 401 WIB92)

; 

2072

De programmawet van 9 juli 2004 voorziet in de mogelijkheid om het basisbedrag bij KB te verhogen 
tot 1 000,00 EUR per woning (niet geïndexeerd)

. 

2074

Tot aanslagjaar 2012 was de omdeling van de belastingvermindering over de echtgenoten gebaseerd 
op het aandeel van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen. Vanaf aanslagjaar 2013 geldt als regel 
dat de omdeling gebeurt op basis van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot

. 

2075

                                                           
2067Art. 110 A programmawet 8 april 2003, BS 17 april 2003, inwerkingtreding vanaf aj. 2004 (cf. art. 112 lid 1). 

. 

 
2068KB 4 juni 2003, BS 20 juni 2003, e rr. BS 21 november 2003. 
 
2069KB 18 december 2009, BS 30 decembe r 2009. 
 
2070Err. 5 maart 2010 bij Circ. nr. Ci.RH.331/563.457 (AOIF 17/2005), 15 april 2007. 
 
2071Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 3 660,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 760,00 EUR. 
 
2072Wet 7 november 2011 houdende  fiscale  e n diverse  bepalingen, BS 10 november 2011. 
 
2073Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 730,00 EUR, en voor aj. 2014: 750,00 EUR. 
 
2074Programmawet 9 juli 2004, BS 15 juli 2004 tot wijziging van art. 110 programmawet 8 april 2003, BS 17 april 2003. 
 
2075Wet 13 december 2012 houdende  fiscale  en financië le  bepalingen, BS 20 december 2012. 
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8. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het {xe 
"Kringloopfonds"}Kringloopfonds en {xe "Startersfonds"}Startersfonds  

1364,20 
art. 14526- 14527 WIB92 

Circulaires – Circ. nr. AFZ/2003-0515, 8 januari 2004. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/569.666 (AOIF 16/2005), 14 april 2004. 

Wanneer men zich inschrijft op obligaties met een looptijd van 60 maanden die door het Kringloop-
fonds2076 of het Startersfonds2077

Indien men de belastingvermindering wil genieten, moet aan de volgende voorwaarden worden vol-
daan: 

 op naam worden uitgegeven, wordt een belastingvermindering ver-
leend voor de sommen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn gestort voor de verwerving ervan. 

a. de obligaties moeten gedurende de gehele looptijd in het bezit van de inschrijver blijven (uitge-
zonderd bij overlijden); 

b. indien de obligaties binnen de 60 maanden na de inschrijving worden vervreemd, vervalt voor de 
nieuwe bezitter het recht op een belastingvermindering; 

d. de inschrijver houdt ter beschikking van de administratie: de verklaring waarvan sprake in arti-
kel 14526, § 3, respectievelijk artikel 14527, § 3 WIB92. 

De belastingvermindering bedraagt 5 % van de werkelijk gedane betalingen, met een maximum van 
210,00 EUR2078

Een belastingvermeerdering is voorzien indien de inschrijver de obligaties vervreemdt voor het ver-
strijken van de volledige periode. 

 per belastbaar tijdperk. Iedere belastingplichtige heeft persoonlijk recht op deze be-
lastingvermindering op basis van de obligaties die op zijn persoonlijke naam zijn uitgegeven. 

9. Vermindering voor de verwerving van obligaties uitgegeven door het {xe "Fonds Reductie Globale 
Energiekost"}Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost 

1364,25 
art. 14529 WIB92 
Wanneer men zich inschrijft op obligaties met een looptijd van 60 maanden die door het Fonds ter 
Reductie van de Globale Energiekost op naam worden uitgegeven, wordt een belastingvermindering 
verleend voor de sommen die tijdens het belastbaar tijdperk zijn gestort voor de verwerving ervan2079

Indien men wil genieten van deze belastingvermindering, moet aan de volgende voorwaarden worden 
voldaan: 

. 

a. de obligaties moeten gedurende de gehele looptijd in het bezit van de inschrijver blijven (uitge-
zonderd bij overlijden); 

                                                           
2076Art. 113 program mawet 8 april 2003, BS 17 april 2003. 
 
2077Art. 116 program mawet 8 april 2003, BS 17 april 2003. 
 
2078Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 310,00 EUR, en voor aj. 2014: 320,00 EUR. 
 
2079Art. 156 wet 27 december 2005, BS 30 de cember 2005. 
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b. indien de obligaties binnen de 60 maanden na de inschrijving worden vervreemd, vervalt voor de 
nieuwe bezitter het recht op een belastingvermindering; 

d. de inschrijver voegt bij zijn aangifte in de personenbelasting de verklaring waarvan sprake in arti-
kel 14529, § 3 WIB92. 

Een belastingvermeerdering is voorzien indien de inschrijver de obligaties vervreemdt voor het ver-
strijken van de volledige periode. 

10. Vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 
115 gram CO2 per kilometer of van een dieselvoertuig uitgerust met een {xe 
"Roetfilter"}roetfilter{xe "CO2-uitstoot"} 

1364,30 

De belastingvermindering werd nog slechts toegekend voor voertuigen verworven uiterlijk op 30 juni 
2007 (aj. 2008). 
Voor een overzicht, zie: Handboek voor Fiscaal Recht 2009-2010, randnr. 1364,35. 

11. Vermindering voor uitgaven met het oog op de verwerving van een {xe "Elektrisch 
voertuig"}elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een {xe "Oplaadpunt elektrisch 
voertuig"}oplaadpunt voor elektrische voertuigen 

1364,35 
art. 14528 WIB92 
art. 6313 

-KB/WIB92 

Wetgeving – Wet fiscale en diverse bepalingen, 22 december 2009, BS 31 december 2009, zoals gewijzigd door pro-
grammawet 23 december 2009, BS 30 december 2009. 

– KB 8 maart 2010, BS 12 maart 2010. 

Vanaf inkomstenjaar 2010 geniet de belastingplichtige die een elektrisch voertuig in nieuwe staat 
verwerft, een belastingvermindering die opgeëist kan worden via de aangifte. 

Deze belastingvermindering bedraagt 15 % van de aanschaffingswaarde met een maximum van: 
– voor vierwielers (geen personenwagen): 3 280,00 EUR2081

– voor motorfietsen en driewielers: 2 000,00 EUR
; 

2082

                                                           
2080Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 310,00 EUR, en voor aj. 2014: 320,00 EUR. 

. 

 
2081Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 4 800,00 EUR, en voor aj. 2014: 4 940,00 EUR. 
 
2082Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 930,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 010,00 EUR. 
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Voor 2010 tot 2012 bedraagt de belastingvermindering evenwel 30 % (met een maximum van 
6 500,00 EUR2083

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, is vereist dat het voertuig uitsluitend wordt 
aangedreven door een elektrische motor, geschikt is voor het vervoer van ten minste twee personen, 
en voor de besturing ervan het bezit van een Belgisch rijbewijs geldig voor voertuigen van categorie A 
of B of een gelijkwaardig Europees of buitenlands rijbewijs vereist is. 

) voor de aanschaffing van een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een 
minibus. Voor aanslagjaar 2014 werd de maatregel niet verlengd. 

Volgens de minister van Financiën geldt de belastingvermindering niet voor de categorie lichte vier-
wielers die maximum 45 km per uur rijden, waarvoor een rijbewijs A3 nodig is. Dergelijke voertuigen 
moeten niet bij de Directie voor Inschrijving van de Voertuigen voorlopig worden ingeschreven. Arti-
kel 6313 KB/WIB92 bepaalt echter dat onder de notie ‘verwerving in nieuwe staat’ moet worden ver-
staan “het voertuig dat nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een inschrijving in België of in het 
buitenland op de datum die is vermeld op de aankoopfactuur van het voertuig”. Deze laatste voor-
waarde impliceert volgens de minister dat de maatregel uitsluitend voertuigen beoogt die moeten 
worden ingeschreven. Voertuigen waarvoor geen verplichting tot inschrijving geldt, vallen bijgevolg 
buiten het toepassingsgebied van de beoogde belastingvermindering2084

1364,38 

. 

Bijkomend werd ook een belastingvermindering verleend voor uitgaven die werkelijk zijn betaald in 
2010 tot 2012 met het oog op de installatie van een aan de buitenkant van een woning geplaatst op-
laadpunt voor elektrische voertuigen.  
Deze belastingvermindering bedraagt 40 % van de werkelijk gedane uitgaven met een maximum van 
180,00 EUR2085

art. 63/1 en 69 § 1 2° e WIB92 

. De belastingvermindering is niet mogelijk wanneer de uitgave ook in aanmerking als 
beroepskost, voor investeringsaftrek of in combinatie met andere belastingverminderingen en aftrek-
ken (104 8°, 14524, 14525, 14530 en 14531 WIB92). De maatregel werd niet verlengd voor aanslagjaar 
2014. 

Ook de beroepsmatige investering in een oplaadpunt voor elektrische voertuigen voor bijkomende 
incentives komt in aanmerking: dergelijke investeringen kunnen op twee jaar worden afgeschreven 
(art. 63/1 WIB92) en ze genieten van een verhoogde investeringsaftrek (+ 10 procentpunten – art. 69 
§ 1 2° e WIB92). Het betreft hier evenwel een tijdelijke maatregel: de investeringen moeten zijn ge-
daan in de belastbare tijdperken 2010, 2011 of 2012. 

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor de 
uitgaven evenredig omgedeeld in functie van het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten 
opzichte van de som van de belastbare inkomsten van de beide echtgenoten2086

                                                           
2083Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 9 510,00 EUR. 

.  

 
2084Mond.Vr. RUTTEN Kamer, Commiss ie  voor de  Financiën, COM 289, 6 juli 2011, 17. 
 
2085Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 260,00 EUR. 
 
2086Wet 13 december 2012 houdende  fiscale  en financië le  bepalingen, BS 20 december 2012. 
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12. Vermindering voor uitgaven gedaan voor {xe "Vernieuwingswerken 
(hypotheeklening)"}vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen 

1364,40 
art. 14530 WIB92 
art. 6314 

KB/WIB92 

Vanaf aanslagjaar 2008 wordt een belastingvermindering verleend voor bepaalde uitgaven die tijdens 
het belastbaar tijdperk werkelijk zijn betaald voor de vernieuwing van een woning gelegen in België 
waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is. De 
administratie is van mening dat deze belastingvermindering niet geldt voor de blote eigenaar2087. De 
bijkomende vereiste dat de belastingplichtige de huurwoning via een sociaal verhuurkantoor verhuurt, 
waarborgt dat laatstgenoemde de woning tegen een redelijke huurprijs in huur heeft gegeven. Opdat 
de belastingvermindering zou worden toegekend moet de woning op het ogenblik van de aanvang van 
de werken sedert ten minste vijftien jaar in gebruik genomen zijn. Bovendien moet de totale kostprijs 
van de werken, inclusief btw, ten minste 7 500,00 EUR2088 bedragen. De belastingvermindering zelf 
bedraagt 45 % van de werkelijk gedane uitgaven en wordt gespreid over een periode van negen op-
eenvolgende belastbare tijdperken. De jaarlijkse vermindering van 5 % van de werkelijk gedane uit-
gaven werd door de wetgever beperkt tot een jaarlijks maximum van 750,00 EUR2089. Tot aanslagjaar 
2012 was de omdeling van de belastingvermindering over de echtgenoten gebaseerd op het aandeel 
van elke echtgenoot in het kadastraal inkomen. Vanaf aanslagjaar 2013 gebeurt de omdeling op basis 
van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot2090

Uitgesloten van de vermindering zijn de uitgaven die als werkelijke beroepskosten zijn genomen, die 
recht geven op een investeringsaftrek, die in aanmerking komen voor de belastingvermindering met 
betrekking tot de kosten van restauratie van beschermde monumenten (art. 14536 WIB92), voor de 
belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (art. 14524 WIB92) of voor de belasting-
vermindering in verband met uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor 
positief grootstedelijk beleid (art. 14525 WIB92). 

.  

13. Vermindering voor uitgaven ter {xe "Beveiliging woningen"}beveiliging van woningen tegen 
inbraak of brand 

1364,80 
art. 14531 WIB92 
Art. 6315-6318 

 KB/WIB92 

Wetgeving  – Art. 15 programmawet (I) 27 december 2006, BS 28 december 2006, ed. 3 (invoering belastingverminde-
ring voor bepaalde uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand). 

– Art. 55 programmawet 8 juni 2008, BS 16 juni 2008, ed. 2 (verhoogt het oorspronkelijk vastgestelde bedrag 
van de vermindering). 

                                                           
2087Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 1/2010), 6 januari 2010, add. 20 oktober 2010. 
 
2088Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 10 980,00 EUR, en voor aj. 2014: 11 290,00 EUR. 
 
2089Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 100,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 130,00 EUR. 
 
2090Wet van 13 dece mber 2012 houdende  fis cale  en financië le  bepalingen, BS 20 dece mber 2012. 
 



nr.   371 

Kluw er – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

– KB 25 februari 2007 tot wijziging van het KB/WIB92 op het vlak van de belastingvermindering voor uit-
gaven voor beveiliging van een privéwoning tegen inbraak of brand, BS 2 maart 2007, ed. 4 (bepaalt de 
aard van de uitgaven die recht kunnen geven op deze belastingvermindering evenals de toepassingsmodali-
teiten van deze vermindering). 

– Art. 6 KB 6 april 2010 tot wijziging van sommige bepalingen van het KB/WIB92, BS 13 april 2010 (laat 
onder voorwaarden toe dat beroep wordt gedaan op aannemers gevestigd in een andere lidstaat van de Eu-
ropese Unie en breidt de maatregel uit tot gepantserde poorten). 

Circulaires  – Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 1/2010), 6 januari 2010. 
– Circ. nr. Ci.RH.241/587.093 (AAFisc 38/2011), 20 juli 2011. 

Bibliografie  – DE GREEF, L., “Beveiliging woningen: de grote circulaire”, Fisc.Act. 2011, afl. 42, 5. 

Vanaf aanslagjaar 2008 kan de belastingplichtige die investeert in de beveiliging van zijn woning 
tegen inbraak of brand genieten van een fiscaal voordeel in de vorm van een belastingvermindering. 

Artikel 6315 en 6316 KB/WIB92 geven een overzicht van de uitgaven waarvoor een vermindering kan 
worden genoten. Het gaat o.m. om inbraakwerend glas, gepantserde deuren, alarmsystemen en be-
paalde blustoestellen en inbraakwerende deuren. 

Onder ‘woning’ moet worden verstaan een gebouw (of een deel van een gebouw), zoals inzonderheid 
een eengezinswoning, een appartement, een studio, dat wegens zijn aard normaliter is bestemd voor 
bewoning door een of meerdere personen. 
Een gebouw waarin een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend, maar waarvan blijkt dat het nog steeds 
kan worden beschouwd als een gebouw dat door zijn aard normaal bestemd is om te worden bewoond, 
wordt beschouwd als een woning. 
Het is niet vereist dat de belastingplichtige de woning zelf betrekt. De woning mag dus worden ver-
huurd aan een derde – ongeacht of deze laatste ze gebruikt voor privé- of beroepsdoeleinden – voor 
zover het onroerend goed (of een deel van het onroerend goed) de aard van een woning blijft behou-
den. 

De belastingvermindering wordt verleend aan de belastingplichtige die bepaalde uitgaven verricht 
voor de beveiliging tegen inbraak of brand van een woning waarvan hij eigenaar, bezitter, erfpachter, 
opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is. De administratie aanvaardt echter dat ook de blote eige-
naar de belastingvermindering kan genieten2091

De vermindering is enkel van toepassing op natuurlijke personen
. 

2092

Als de partner die gehuwd is onder het wettelijk stelsel geen eigendomsrechten bezit, maar de gezins-
woning bewoont met zijn echtgenoot die de enige eigenaar is van de woning die werd aangekocht 
vóór het huwelijk, kan deze partner niet aangemerkt worden als bezitter. 

. 

De uitgaven die recht geven op de vermindering moeten normalerwijze niet door de huurder worden 
gedragen. Huurder en eigenaar kunnen wel overeenkomen dat de huurder de uitvoering van bepaalde 
werken voor zijn rekening neemt, bijvoorbeeld in ruil voor een vermindering van de huur of de ver-
bintenis van de eigenaar om de kostprijs van de werken geheel of gedeeltelijk aan de huurder terug te 
betalen. In dit geval past het om de vermindering aan de ene of de andere toe te kennen in de mate dat 
zij de kostprijs van de werken werkelijk hebben gedragen, ofwel door het betalen van de factuur, 
ofwel door de terugbetaling aan de huurder, ofwel door de huur te verminderen en de bewijsstukken 
ervan voor te leggen. 
De belastingplichtige moet eigenaar of huurder zijn van de woning. Voor een bestaande woning wordt 
deze voorwaarde beoordeeld op het ogenblik van het afsluiten van het aannemingscontract. Voor een 
woning in oprichting moet de belastingplichtige op het tijdstip van de beveiligingswerken eigenaar (of 

                                                           
2091Circ. nr. Ci.RH.331/601.038 (AOIF 1/2010), 6 januari 2010. 
 
2092J . VAN DYCK, “Beveiligingen particulie ren: vallen bedrijfs le iders  uit de  boot?” , Fiscoloog 2011, afl. 1259, 10. 
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opstalhouder, …) zijn van het onroerend goed. Wanneer een bouwpromotor zijn woningen slechts na 
de volledige afwerking aan derden verkoopt, is die bouwpromotor eigenaar op het ogenblik waarop de 
beveiligingswerken worden gedaan. De kopers van de woningen die op het ogenblik waarop de bevei-
ligingswerken werden gedaan nog geen eigenaar waren, kunnen geen aanspraak maken op de belas-
tingvermindering. 
In geval van verschillende eigenaars, wordt de belastingvermindering onder die eigenaars verdeeld in 
verhouding tot hun eigendomsaandeel. 
Wanneer de belastingplichtige die de uitgaven draagt slechts voor een gedeelte eigenaar is van de 
woning, wordt de belastingvermindering berekend op de uitgaven die hij zelf gedragen heeft en pro-
portioneel verminderd tot zijn eigendomsaandeel in de woning. 
Als de woning eigendom is van gehuwde belastingplichtigen, die gezamenlijk worden belast, is het 
feit dat de betaling werd gedaan door de ene of de andere echtgenoot zonder belang. Het feit dat de 
factuur op naam van de ene of de andere echtgenoot (of beiden) is opgesteld, is eveneens zonder be-
lang. Als de mede-eigenaars echter niet onderworpen zijn aan een gemeenschappelijke aanslag, kan 
men maar een belastingvermindering krijgen voor de sommen die men zelf werkelijk heeft betaald2093

De eigenaar van verschillende woningen kan de belastingvermindering verkrijgen voor elk van deze 
woningen, indien alle voorwaarden zijn voldaan. In het geval dat een eigenaar een appartementsge-
bouw bezit, kan de belastingvermindering hem toegekend worden voor elk van de afzonderlijke 
woongelegenheden die dit gebouw bevat. 

. 

Om de belastingvermindering te kunnen genieten, moet de belastingplichtige de facturen en het beta-
lingsbewijs van de bedragen die voorkomen op die facturen bewaren. Het factuur moet bepaalde ver-
meldingen bevatten en indien het gaat om de plaatsing van een camerasysteem moet een attest bijge-
houden worden dat bewijst dat het systeem werd aangegeven bij de commissie voor de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer. 

De uitgaven voor de beveiliging van woningen zijn uitgesloten van de belastingvermindering in de 
mate dat ze in aanmerking worden genomen voor het bekomen van: 
– aftrek als beroepskosten;  
– investeringsaftrek (art. 69 WIB92);  
– belastingvermindering voor uitgaven voor onderhoud en restauratie van beschermde gebouwen 

(art. 14536 WIB92); 
– belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven (art. 14524 WIB92);  
– belastingvermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor 

positief grootstedelijk beleid (art. 14525 WIB92);  
– belastingvermindering voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven wonin-

gen (art. 14530 WIB92).  

De belastingvermindering bedroeg 50 % van de uitgaven, inclusief btw, die werkelijk betaald zijn 
tijdens het belastbaar tijdperk. Voor uitgaven die werkelijk zijn betaald vanaf 1 januari 2012, wordt 
dat teruggebracht tot 30 %. 
Het totaal van de belastingvermindering mag per belastbaar tijdperk en per woning niet meer bedragen 
dan 500,00 EUR2094

De belastingvermindering wordt verleend voor de uitgaven (gefactureerde bedragen btw inbegrepen) 
die effectief door de belastingplichtige zijn betaald tijdens het belastbaar tijdperk en dit onafhankelijk 

. 

                                                           
2093F. PIRET, “Réduction d’impôt pour frais  de  ‘sécurisation’ e t impos itions  isolées” , LFB 2012, afl. 164, 15. 
 
2094Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 730,00 EUR, en voor aj. 2014: 750,00 EUR. Tot en met aj. 2009 gold een maximum van 130,00 EUR (te  

indexeren). 
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van het ogenblik van uitvoering van de werken. Er is niet bepaald dat de bedoelde werken niet mogen 
worden gespreid in de tijd. 
Als de werken nog niet zijn uitgevoerd op het ogenblik van de indiening van de aangifte in de inkom-
stenbelasting, mag de belastingplichtige voor het voorschot dat hij voor de uitvoering van deze wer-
ken betaalde, nog geen belastingvermindering in zijn belastingaangifte aanvragen. Hij kan evenwel – 
binnen de termijnen voorzien in het WIB92 – een rechtzetting 

/WIB92 en bijlage IIter van het KB/WIB92 werd opgesteld en afgele-
verd. 

De belastingplichtige moet het bedrag van de belastingvermindering waarop hij recht heeft zelf bere-
kenen, om het te vermelden in zijn belastingaangifte. Indien de vermindering bij gebrek aan voldoen-
de belasting niet volledig kan worden verleend, is het saldo noch terugbetaalbaar, noch verrekenbaar 
in een ander aanslagjaar. Het saldo kan evenmin worden overgedragen naar de andere echtgenoot. Er 
is geen belastingkrediet voorzien voor deze maatregel. 

Bij een gemeenschappelijke aanslag van echtgenoten of wettelijk samenwonenden, moet de omdeling 
van de belastingvermindering vanaf aanslagjaar 2012 gebeuren in functie van het belastbaar inkomen 
van elk van de partners ten opzichte van de som van hun belastbare inkomsten en niet langer in functie 
van ieders aandeel in het kadastraal inkomen. Bij huurders was dat al de wettelijke regel. 

14. Vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds 

1364,90 
art. 14532 WIB92 

art. 6314 

KB/WIB92 

Wetgeving  – Art. 4 wet 1 juni 2008 houdende de invoering van een belastingvermindering voor aandelen in ontwikke-
lingsfondsen voor micro-financiering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voor-
waarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds, BS 4 juli 2008. 

– Art. 2  wet 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 31 december 2009) (van toepas-
sing op de vanaf 1 januari 2010 gestorte sommen). 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/611.310 (AAFisc. 46/2011), 11 oktober 2011. 

Artikel 14532 WIB92 werd ingevoerd door de wet van 1 juni 2008 houdende de invoering van een 
belastingvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikke-
lingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelings-
fonds2095.  De wet werd echter nooit in de praktijk omgezet bij gebrek aan uitvoeringsbesluiten. De 
bepaling werd vervangen door de wet van 21 december 20092096

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, is vereist dat de belastingplichtige aandelen van 
een erkend ontwikkelingsfonds op naam verwerft. Enkel nieuwe aandelen in volle eigendom komen in 
aanmerking.  Aandelen verworven van derden via aankoop, schenking, erfenis, … komen niet in aan-
merking.  Aandelen in mede-eigendom komen evenmin in aanmerking. 

.  In uitvoering van deze nieuwe wet 
werden eind 2011 drie organisaties als ontwikkelingsfonds erkend.  

                                                           
2095BS 4 juli 2008. 
 
2096BS 31 december 2009. 
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De belastingvermindering wordt enkel verleend aan natuurlijke personen. Wanneer een gemeenschap-
pelijke aanslag wordt gevestigd, heeft elke echtgenoot recht op de vermindering voor de aandelen die 
op zijn of haar persoonlijke naam zijn uitgegeven.  

Onder ‘ontwikkelingsfondsen’ worden organisaties begrepen die financiële middelen in de vorm van 
kredieten, waarborgen of participaties ter beschikking willen stellen van microfinancieringsinstellin-
gen in ontwikkelingslanden. De vermindering wordt slechts toegekend voor de sommen die tijdens het 
belastbaar tijdperk gestort zijn voor de verwerving van de bedoelde aandelen, op voorwaarde dat de 
inschrijver op 31 december van het betreffende jaar nog steeds in het bezit is van de aandelen.  

Het gestorte bedrag is minimaal 250,00 EUR (basisbedrag)2097

De belastingvermindering bedraagt 5 % van de werkelijk gedane betalingen die voor de vermindering 
in aanmerking komen, met een maximum van 210,00 EUR (basisbedrag)

, per jaar en per ontwikkelingsfonds 
afzonderlijk. Een belastingplichtige die in de loop van één jaar tweemaal 250,00 EUR stort aan twee 
verschillende ontwikkelingsfondsen, heeft dus recht op tweemaal de belastingvermindering. Een be-
lastingplichtige mag het bedrag in meerdere schijven storten in de loop van het jaar. 

2098

De belastingplichtige moet de aandelen, behalve bij overlijden, gedurende ten minste 60 maanden 
ononderbroken in zijn bezit houden.  Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van de verwerving 
van de aandelen (i.e. de datum waarop de gestorte sommen werden bestemd voor de volstorting van 
de aandelen).  

  per belastbaar tijdperk 
(art. 14532 § 1 lid 4 WIB92).  

In geval van vervreemding van aandelen tijdens één van de jaren volgend op het jaar van de verwer-
ving en vóór het einde van de periode van 60 maanden, wordt de belasting met betrekking tot de in-
komsten van dat jaar vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan zoveel maal één zestigste van de 
werkelijk verkregen vermindering voor die aandelen, als er volle maanden overblijven tot het einde 
van de periode van 60 maanden. 

15. Vermindering voor giften  

1364,91 
art. 14533 WIB92 

Wetgeving – Wet 1 augustus 1985, BS 6 augustus 1985 (politieke partijen). De erkenningbesluiten: KB 22 februari 1993, 
BS 11 maart 1993; KB 18 januari 1993, BS 6 februari 1993; KB 30 september 1993, BS 29 oktober 1993; 
KB 1 juni 1993, BS 22 juni 1993 en KB 24 mei 2005, BS 2 juni 2005. 

– KB 6 juni 1991, BS 3 september 1991 (giften aan musea). 
– KB 29 oktober 1998 tot wijziging van het KB/WIB92, BS 17 november 1998. 
– KB 29 oktober 1998, BS 17 november 1998, Fisc.Koer. 1998, 24, Fiskoloog 1998, afl. 655, 4 en afl. 685, 7 

(voorwaarden en procedures voor erkenning). 
– Wet 1 maart 1999, BS 14 april 1999. 
– KB 16 oktober 2000, BS 9 november 2000, Fiscoloog, afl. 776, 8; KB van 4 maart 2001, BS 14 maart 2001. 
– Wet 21 juli 2001 tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat 

en tot wijziging van de regeling voor de aangifte van kunstwerken ter betaling van successierechten, BS 
5 juli 2001. 

– KB 26 augustus 2003 houdende aanvullende regels betreffende de inbetalinggeving van kunstwerken ter 
voldoening van de successierechten, tot vaststelling van de nadere regels betreffende de betaling en de te-
ruggave van de schattingskosten bedoeld in artikel 83-3 van het Wetboek der Successierechten en in arti-
kel 111, vijfde lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en tot vaststelling van de datum van 

                                                           
2097Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 370,00 EUR, en voor aj. 2014: 380,00 EUR. 
 
2098Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 310,00 EUR, en voor aj. 2014: 320,00 EUR. 
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inwerkingtreding van elk van de artikelen van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de gevolgen voor 
de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van 
kunstwerken ter betaling van successierechten, BS 10 september 2003. 

– KB 12 juli 2005 tot wijziging van het KB/WIB92, BS 2 juni 2005. 
– Wet 27 december 2005, BS 30 december 2005. 
– Wet 22 december 2008, BS 29 december 2008, ed. 4. 
– Wet 22 december 2009, BS 31 december 2009, ed. 2. 
– KB 21 februari 2011, BS 25 februari 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1240, 14 (met ingang van 1 januari 2011). 
– Wet 13 december 2012 houdende houdende fiscale en financiële bepalingen 2012, BS 20 december 2012. 

Parl.Vr. – Vr. nr. 12 VAN WINKEL, Vr. & Antw. Kamer 1988, 278. 
– Vr. nr. 266 OLIVIER 3 mei 1989, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 4 juli 1989, 5383. 
– Vr. nr. 460 SLEECKX 23 februari 1990, Vr. & Antw. Kamer 1989-1990, 10 april 1990, 8346, Bull.Bel., afl. 

696, 2057. 
– Vr. nr. 785 VANHORENBEEK 13 juni 1991, Vr. & Antw. Kamer 1990-1991, 23 juli 1991, 14226, 

Bull.Bel., afl. 711, 2982. 
– Vr. nr. 257 BARZIN 1 juli 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 6 augustus 1991, 1825. 
– Vr. nr. 335 GRIMBERGHS 23 december 1992, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 23 december 1992, 3954, 

Bull.Bel., afl. 727, 1307. 
– Vr. nr. 281 VERMEIREN 17 februari 1993, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 30 maart 1993, 2320, Bull.Bel., 

afl. 728, 1719. 
– Vr. nr. 519 DUA 20 april 1993, Vr. & Antw. Kamer 1992-1993, 28 juni 1993, 6035. 
– Vr. nr. 460 BOUGARD 22 juli 1993, Vr. & Antw. Senaat 1992-1993, 14 september 1993, 3768, Bull.Bel., 

afl. 733, 3547. 
– Vr. nr. 894 VERREYCKEN 3 maart 1998, Vr. & Antw. Senaat 1997-1998, nr. 1-72, 3767. 

Rechtspraak – Luik 9 oktober 1998, FJF, No. 99/43, Bull.Bel., afl. 731, 2846. 

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc 37/2013), 9 oktober 2013. 

Bibliografie – VALENTIN, P., “Het ondernemingsmecenaat. Enkele fiscale aspecten in Europa en in België”, AFT 1989, 
12-17. 

– X, “Kunstwerken: giften en successierechten”, Fiscoloog 2003, afl. 904, 6. 

De wet houdende houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (BS 20 december 
2012)2099

De giften in geld aan erkende instellingen (bedoeld in art. 104 3° tot 5° WIB92) geven onder bepaalde 
voorwaarden recht op een belastingvermindering van 45 %. De uitvoeringsbepalingen zijn opgenomen 
onder artikelen 57-60/3 KB/WIB92

 heeft de aftrek van giften in geld of in de vorm van kunstwerken omgezet in een belasting-
vermindering aan 45 %. De belastingvermindering is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013. 

2100

Opdat giften recht zouden geven op een belastingvermindering, is vereist dat de werkzaamheden van 
deze instellingen in principe nationaal zijn

. 

2101. Naar aanleiding van het arrest {xe "Persche 
(HvJ)"}Persche van het Hof van Justitie2102 werd de wetgeving verder aangepast zodat giften voortaan 
ook kwalificeren als ze worden gedaan aan instellingen in de EER (liefdadigheidsinstellingen, culture-
le instellingen, enz.) die op een ‘vergelijkbare wijze’ in die andere lidstaat zijn erkend2103

Kunnen worden erkend om kwalificerende giften te ontvangen: 

. 

– de instellingen voor wetenschappelijk onderzoek{xe "Onderwijs- en wetenschappelijke instellin-
gen"}; 

                                                           
2099Art. 24 van de  we t houdende  fiscale  en financië le  bepalinge n van 13 december 2012, BS 20 december 2012. 
 
2100Voor een lijs t van de  e rkende  ins te llingen: http://fiscus .fgov.be /inte rfaoifnl/giften/ins te llingen/N.pdf. 
 
2101Vr. nr. 140 15 oktober 2002, Vr. & Antw. Kamer 2002-2003, 17727, besproken in Fis coloog 2003, afl. 887, 12. 
 
2102HvJ  27 januari 2009, zaak C-318/07, Pers che , FJF, No. 2009/161, JDE 2009, afl. 157, 89, SEW 2009, afl. 3, 121, TFR 2009, afl. 364, 575, 

noot A. HUYGHE en H. PUTMAN. 
 
2103B. MARISCAL, “ Libéralités : poursuite  de  la mise  en conformité  avec le  Traité  européen” , Act.fisc. 2010, afl. 20, 3. 
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– de instellingen die oorlogsslachtoffers bijstaan; 
– de instellingen die mindervaliden, bejaarden, beschermde minderjarigen of behoeftigen bijstaan; 
– de instellingen voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden; 
– de culturele instellingen{xe "Culturele instellingen (gift)"}; 
– de instellingen opgericht voor hulpverlening aan slachtoffers van rampen die de toepassing recht-

vaardigen van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan 
private goederen door natuurrampen; 

– de instellingen die zich toeleggen op het natuurbehoud of de bescherming van het leefmilieu; 
– de instellingen die hulp verlenen aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen; 
– de instellingen die het behoud of de zorg voor monumenten en landschappen tot doel hebben; 
– de instellingen die duurzame ontwikkeling tot doel hebben. 

{xe "Giften aan politieke partijen"}Giften aan politieke partijen en daarmee verwante instellingen zijn 
niet toegelaten2104,2105

Culturele instellingen die in een andere lidstaat van de EER gevestigd zijn, kunnen sinds de inwer-
kingtreding van de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I)

. 

2106

De minister is niet verplicht een instelling te erkennen, zelfs als die aan de erkenningsvoorwaarden 
voldoet. Een rechtbank heeft geen rechtsmacht om de weigeringsbeslissing te vernietigen

 ook door de Ko-
ning worden erkend als instelling waaraan kwalificerende giften kunnen worden gedaan. Vereist is dat 
het invloedsgebied van de instelling minstens een “deelstaat of een gewest van de betrokken (lid)staat 
of het gehele land bestrijkt” (aangepast art. 104 3° d WIB92). De aanpassing geldt voor de giften die 
werkelijk zijn betaald vanaf 1 januari 2008. 

2107

14533 § 1 WIB92 

. 

De ondergrens van het bedrag dat als gift voor belastingvermindering in aanmerking komt, bedraagt 
40,00 EUR2108

De bovengrens van het bedrag dat als gift in aanmerking komt voor belastingvermindering, bedraagt 
10 % van het totale netto-inkomen en mag in geen geval hoger zijn dan 250 000,00 EUR

, op voorwaarde dat een kwijtschrift, uitgaande van de begiftigde, kan worden voorge-
legd. 

2109

Als gevolg van de decumulatie gelden deze grenzen in principe per belastingplichtige. Niettemin 
voorziet de administratie in een uitzondering door de ondergrens voor beide echtgenoten samen te 
beoordelen. 

. 

14533 § 2 WIB92 
De Koning bepaalt de verplichtingen en formaliteiten die de begiftigden moeten vervullen alvorens 
kwalificerende giften te kunnen ontvangen2110

14533 § 4 WIB92 

. 

                                                           
2104Wet 4 juli 1989, BS 20 juli 1989, zoals  ge wijzigd door de  wet 18 juni 1993, BS 7 augus tus  1993, e rr. BS 27 oktober 1993. Cf. Luik 29 m ei 

1996, JDF 1997, 120, noot J .P. NEMERY DE BELLEVAUX. 
 
2105Luik 20 februari 2002, www.m onKEY.be , Rechtspraak, nr. L 02/20. 
 
2106BS 29 december 2008. 
 
2107Rb. Brusse l 8 november 2002, Fiscoloog 2003, afl. 877, 11. 
 
2108Voor giften vanaf inkomstenjaar 2011 (aj. 2012) – voordien bedroeg de  ondergre ns  30,00 EUR. 
 
2109Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 365 950,00 EUR, en voor aj. 2014: 376 350,00 EUR. 
 
2110Bericht, BS 14 de cember 2000. 
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Artikel 145/33, § 4 WIB92 voorziet in een belastingvermindering voor giften in de vorm van {xe 
"Kunstwerk (gift)"}kunstwerken. Er wordt niet meer vereist dat het kunstwerk van internationale faam 
is. Het is voldoende dat het kunstwerk behoort tot het roerend cultureel erfgoed van het land of dat het 
internationale faam geniet. 
Een bijzondere commissie bedoeld in artikel 834 W. Succ. geeft de minister van Financiën een bin-
dend advies over: 
– de vraag of de aangeboden kunstwerken tot het roerend cultureel erfgoed van het land behoren of 

internationale faam genieten; 
– de ontvankelijkheid van de schenking; 
– de geldwaarde van het aangeboden kunstwerk. 

De kosten van de schatting worden voorgeschoten door de belastingplichtige en worden terugbetaald 
van zodra de gift een feit is. 
Het KB van 26 augustus 2003 legt de procedure vast voor de indiening van de schattingsaanvraag, het 
onderzoek van de kunstwerken, de procedure inzake inkomstenbelastingen en de regeling inzake het 
voorschieten van de schattingskosten2111

art. 14533 § 1, laatste lid WIB92 

. 

Indien een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de kwalificerende giften van beide 
belastingplichtigen samengeteld. Het totale bedrag aan kwalificerende giften wordt vervolgens door 
de administratie evenredig aangerekend op de totale netto-inkomens van beide belastingplichtigen2112. 
Het is van geen belang op naam van welke echtgenoot de attesten werden uitgereikt2113

16. Vermindering voor bezoldigingen aan een {xe "Huisbediende (bezoldiging)"}huisbediende      

. 

2114

1364,92 
art. 14534 WIB92 

      

De wet houdende houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (BS 20 december 
2012)2114 heeft de aftrek van bezoldigingen aan een huisbediende omgezet in een belastingverminde-
ring aan 30 %. De belastingvermindering is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013. 

De bezoldigingen betaald of toegekend aan één enkele huisbediende geven binnen de grenzen en 
onder de voorwaarden bepaald in artikel 14534 WIB922115 recht op een belastingver-mindering aan 
30 %. De bezoldigingen, inclusief sociale bijdragen, moeten ten minste 2 450,00 EUR2116

Het bedrag waarop belastingvermindering wordt verleend is gelijk aan 50 % van de werkelijk betaalde 
en toegekende bezoldigingen. Dit bedrag mag in een belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 
5 000,00 EUR

 per belast-
baar tijdperk bedragen. 

2117

                                                           
2111X, “Ruimere  aftrek voor kuns t schenken in PB. Success ie rechten be talen m et kuns t is  gem akkelijker s inds  10 september” , Fisc.Act. 2003, 

afl. 31, 5-7. 

. 

 
2112Wet houdende  fiscale  en financië le  bepalingen van 13 december 2012, BS 20 de ce mber 2012. 
 
2113Circ. nr. Ci.RH.243/569.664 (AOIF 14/2005), 14 april 2005. 
 
2114Art. 26 van de  we t houdende  houdende  fiscale  en financië le  bepalinge n van 13 de cember 2012, BS 20 december 2012. 
 
2115Circ. nr. Ci.RH.26/380.509, 15 april 1988, Bull.Be l., afl. 673, 936 en Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 3 april 1989, 5e afl. Hervormings wet 1988. 
 
2116Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 3 590,00 EUR, en voor aj. 2014: 3 690,00 EUR. 
 
2117Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 7 320,00 EUR, en voor aj. 2014: 7 530,00 EUR. 
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Indien een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering evenredig 
omgedeeld volgens het belastbaar inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de 
belastbare inkomsten van beiden. 
Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.26/402.436, 5 januari 1989, Bull.Bel., afl. 680, 320 (attest van de RSZ t.a.v. de aftrek van 

de bezoldiging van een huisbediende). 
– Circ. nr. Ci.RH.26/503.276, 8 juli 1998, Bull.Bel., afl. 785, 1740 (een periode van adminis-tratieve sanctie 

wordt niet langer meer gelijkgesteld met een periode van volledige werkloosheid, een periode van gevan-
genisstraf daarentegen moet voortaan wel beschouwd worden als een periode van volledige werkloosheid). 

– Circ. nr. Ci.RH.243/569.664 (AOIF 14/2005), 14 april 2005. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc 37/2013), 9 oktober 2013. 

17. {xe "Restauratie geklasseerde OG of landschappen"}Vermindering voorrestauratie van 
geklasseerde onroerende goederen of landschappen       2118

Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc 37/2013), 9 oktober 2013. 

          

1364,93 
art. 14536 WIB92 
art. 55  
KB/WIB92 

De wet houdende houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (BS 20 december 
2012)2118 heeft de aftrek van uitgaven voor de restauratie van geklasseerde onroerende goederen of 
landschappen omgezet in een belastingvermindering aan 30 %. De belastingvermindering is van toe-
passing vanaf aanslagjaar 2013. 

Geven recht op een belastingvermindering aan 30 %: de helft met een maximum van 
25 000,00 EUR2119 van het niet door subsidies gedekte gedeelte van de uitgaven werkelijk tijdens het 
belastbaar tijdperk gedaan door de eigenaar van niet in huur gegeven gebouwde onroerende goederen, 
delen van gebouwde onroerende goederen of landschappen die geklasseerd zijn overeenkomstig de 
wetgeving op het behoud van monumenten en landschappen, met het oog op het onderhoud en de 
restauratie ervan, voor zover deze onroerende goederen, delen van onroerende goederen of landschap-
pen, toegankelijk zijn voor het publiek. De Koning regelt de uitvoering van deze bepaling en bepaalt 
onder meer wat moet worden verstaan onder toegankelijk zijn voor het publiek (art. 55 KB/WIB92). 
De circulaire van 27 november 19862120 bevat een algemene commentaar ter zake2121

De aard van de kosten wordt beoordeeld overeenkomstig artikel 55, § 1, 1° KB/WIB92 en het is de 
bevoegde minister van het gewest waar het onroerend goed gelegen is, die zich uitspreekt over de aard 
van de kosten. 

. 

Indien een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering evenredig 
omgedeeld volgens het belastbaar inkomen van elk van de echtgenoten ten opzichte van de som van 
de belastbare inkomsten van beiden. 
                                                           
2118Art. 30 wet houdende  13 de cember 2012, houdende  fiscale  en financië le  bepalingen BS 20 decembe r 2012. 
 
2119Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 36 600,00 EUR, en voor aj. 2014: 37 640,00 EUR. 
 
2120Circ. nr. Ci.RH.26/371.961, 27 novembe r 1986, Bull.Be l., afl. 657, 40. 
 
2121Circ. nr. Ci.RH.26/371.961, 25 februari 1988, Bull.Be l., afl. 671, 645 (addendum). 
 
2122Gent 5 juni 2012, Fiscoloog 2012, afl. 1314, 10. 
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18. Vermindering voor uitgaven voor kinderoppas{xe "Kinderopvang"}                   

1364,94 

Wetgeving – Wet 6 juli 2004, BS 5 augustus 2004. 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 27 september 1989, 13e aflevering Hervormingswet 1988, Bull.Bel., afl. 688, 
2343. 

– Circ. nr. Ci.RH.26/431.795, 18 september 1991, Bull.Bel., afl. 710, 2514 (inzake de aanvullende richtlijnen 
voor het invullen van het attest inzake kosten voor oppas van kinderen van minder dan drie jaar). 

– Circ. nr. Ci.RH.26/531.322, 9 juni 2000, Bull.Bel., afl. 806, 1384. 
– Circ. nr. Ci.RH.26/543.620, 14 september 2001, Bull.Bel., afl. 819, 2097. 
– Circ. nr. Ci.RH.241/569.821 (AOIF 12/2005), 4 april 2005. 
– Circ. nr. Ci.RH.26/577.313 (AOIF 31/2007), 20 september 2007. 
– Circ. nr. Ci.RH.26/597.041 (AOIF 27/2009), 12 mei 2009 (nieuw attest). 
– Circ. nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc 37/2013), 9 oktober 2013. 

Bericht – Bericht federale overheidsdienst Financiën aan de kleuter- en lagere scholen betreffende de aftrek van de 
uitgaven voor kinderopvang, BS 15 februari 2005. 

art. 14535 WIB92 

De wet houdende houdende fiscale en financiële bepalingen van 13 december 2012 (BS 20 december 
2012)2123

De uitgaven voor de oppas van één of meer afstammelingen ten laste of kinderen die men volledig of 
hoofdzakelijk ten laste heeft, en die de leeftijd van twaalf jaar niet bereikt hebben, geven recht op een 
belastingvermindering aan 45 %. 

 heeft de aftrek voor de uitgaven voor kinderoppas omgezet in een belastingvermindering aan 
45 % vanaf aanslagjaar 2013 (zie randnr. 1364,94). 

Het gaat hier om de uitgaven die betrekking hebben op het vergoeden van kinderoppas in de EER 
buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt en die moeten gedaan zijn voor 
kinderen die de leeftijd van twaalf jaar niet hebben bereikt. 
Men houdt dus enkel rekening met de werkelijke leeftijd van het kind op het moment van de opvang. 
Opdat de aftrek toepasselijk zou zijn, is vereist dat: 
1. de belastingplichtige beroepsinkomsten heeft als bedoeld in artikel 23 WIB92. Alle inkomsten die 

kunnen worden gerangschikt in één van de categorieën van in artikel 23 WIB92 vermelde inkom-
sten komen daarbij in aanmerking. Het is daarbij niet vereist dat werkelijk een beroepswerkzaam-
heid is uitgeoefend (bv. in geval van pensioenen of opzeggingsvergoedingen) of dat de beroeps-
werkzaamheid werd uitgeoefend gedurende het gehele belastbaar tijdperk. Het is verder voldoende 
dat een belastbaar bruto-beroepsinkomen werd genoten, ook al wordt dit opgeslorpt door bijvoor-
beeld beroepskosten. Wie uitsluitend onderhoudsuitkeringen heeft ontvangen, valt buiten de toe-
passing van deze aftrek. Onderhoudsuitkeringen betreffen immers diverse inkomsten en geen be-
roepsinkomsten zoals voorzien in artikel 23 WIB92; 

2. de uitgaven betaald zijn aan: 
– ofwel opvangvoorzieningen die erkend zijn, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door: 

a) hetzij ‘{xe "Kind en Gezin"}Kind en gezin’, het ‘{xe "Office de la naissance et de 
l’enfance"}Office de la naissance et de l’enfance’ of de Executieve van de Duitstalige Ge-
meenschap; 

b) hetzij lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen, andere dan 
de in a) vermelde besturen of van de gewesten; 

c) hetzij buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte; 

                                                           
2123Art. 28 wet 13 de cember 2012, houdende  houdende  fiscale  en financië le  bepalingen BS 20 decembe r 2012. 
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– ofwel zelfstandige opvanggezinnen of kinderdagverblijven die onder toezicht van de in eerste 
streepje a) of c) voormelde instellingen staan; 

– ofwel aan scholen gevestigd in de Europese Economische Ruimte of aan instellingen of op-
vangvoorzieningen die verbonden zijn met de school of de inrichtende macht. 

art. 61 
KB/WIB92 

Aan de Koning werd de bevoegdheid verleend om, bij een in de ministerraad overlegd besluit, een 
maximumbedrag te bepalen voor de aftrek, per oppasdag en per kind. Dit bedrag mag niet lager zijn 
dan 4,00 EUR. Het maximaal aftrekbare bedrag bedraagt momenteel 11,20 EUR (aj. 2012, 2013 en 
2014) per oppasdag en per kind2124

De aftrek voor kinderopvang kan niet worden gecumuleerd met het bijkomende bedrag dat van belas-
ting kan worden vrijgesteld voor ieder kind dat op 1 januari van het aanslagjaar de leeftijd van drie 
jaar niet heeft bereikt

. 

2125

Het toepassen van de aftrek voor kinderoppaskosten dan wel de verhoogde belastingvrije som voor 
kinderen jonger dan drie jaar betreft een keuze die niet geldt per gezin, maar per kind. 

. 

art. 104 7° WIB92 

Sinds aanslagjaar 2008 is de aftrek van uitgaven voor kinderoppas niet meer voorbehouden aan de 
belastingplichtige die de kinderen officieel fiscaal ten laste heeft. Artikel 104, 7° WIB92 voorziet dat 
voornoemde aftrek ook mogelijk is voor de belastingplichtige (co-ouder) die een kind niet ten laste 
heeft, maar voor wie de verdeling van de bijkomende vrijstelling wegens kinderlast is toegekend. 

De huidige wettelijke bepalingen sluiten de aftrek van de thuisopvang van zieke kinderen niet uit. De 
voorwaarde is wel dat de opvang gebeurt door instanties die onder toezicht staan van de bevoegde 
gemeenschapsinstellingen2126. Die voorwaarde vloeit natuurlijk voort uit de bevoegdheden van de 
gemeenschappen; enkel zij zijn bevoegd te bevestigen dat de kinderoppas voldoende kwaliteitswaar-
borgen biedt2127

Voor de interpretatie van het begrip ‘oppasdag’: Vr. nr. 1001 LETERME 5 augustus 1997, Bull.Bel., afl. 777, 2889, 
Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 98, 13228 en Fiskoloog 1997, afl. 632, 6. 

. 

Sinds 1 januari 2005 zijn de kosten voor opvang van kinderen tot 12 jaar aftrekbaar, met inbegrip van 
de vakantieactiviteiten onder de voorwaarde dat ze worden georganiseerd door (i) kleuter- en lagere 
scholen of erkende, gesubsidieerde of gecontroleerde instellingen en (ii) het gaat om een ‘algemene’ 
activiteit (o.m. scouts, chiro of gemeentespeelpleinen) of een ‘specifieke’ activiteit (bv. tennisstage, 
paardrijden). 

                                                           
2124KB 27 januari 2000, BS 3 februari 2000. 
 
2125Vr. nr. 843 HERMANS 8 april 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 90, 12357 en Bull.Be l., afl. 777, 2856 en afl. 781, 760. 
 
2126Vr. nr. A095 AVONTROODT 22 oktober 2002, Beknopt Vers lag, Kamercommiss ie  Financiën, COM 857, 7-8. 
 
2127Contra: Vr. nr. 309 PERDIEU 24 juli 1989, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 12 septe m ber 1989, 5988, Bull.Be l., afl. 692, 807. 
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In beide gevallen beloopt het maximaal aftrekbare bedrag 11,20 EUR per dag. Sportkampen genieten 
dus ook de aftrek2128

Sinds de circulaire van 20 september 2007 aanvaardt de administratie ook dat de kinderbijslag die 
rechtstreeks aan een (semi-)internaat wordt betaald, in aanmerking komt als een aftrekbare uitgave 
voor kinderoppas, waarvoor de instelling een attest mag uitreiken. 

. 

De aftrek voor uitgaven voor kinderopvang mag ook worden toegekend aan de belastingplichtige die 
inkomsten ontvangt die krachtens een dubbelbelastingverdrag vrijgesteld zijn in België. Volgens het 
hof van beroep van Antwerpen moet de werkstaat (in casu Nederland) de fiscale aftrekken die gekop-
peld zijn aan de persoonlijke situatie van de belastingplichtige toekennen aan de belastingplichtige die 
het gehele of nagenoeg het gehele inkomen in die werkstaat verwerft, terwijl er in de woonstaat (in 
casu België) geen inkomsten van belang zijn. Door de aftrek aan te rekenen op zowel de belastbare 
inkomsten van de ene echtgenoot als op de vrijgestelde inkomsten van de andere echtgenoot, heeft de 
Belgische administratie niet gehandeld in strijd met het Europees principe van vrij verkeer van perso-
nen2129

art. 113 § 1 4° WIB92 

. 

De betaalde uitgaven worden in principe bewezen aan de hand van een fiscaal attest (art. 113 § 1 4° 
WIB92)2130. Een circulaire voorziet een modelattest2131, maar dit is geen verplicht document2132

19. Vermindering voor {xe "Pensioen (belastingvermindering IB)"}pensioenen en 
vervangingsinkomsten 

. De 
uitgaven kunnen bv. ook worden aangetoond op basis van bankuittreksels. Bijkomend is niet meer 
vereist dat de documenten bij de aangifte worden gevoegd. 

1365 
Voor een beschrijving van de reglementering tot aanslagjaar 2006, zie: Handboek voor Fiscaal Recht 2009-2010, randnr. 1365. 

Wetgeving – Wet 23 december 2005 op het Generatiepact, BS 30 december 2005. 

Circulaire  – Circ. nr. Ci.RH.331/610.343 (AAFisc 40/2011), 22 augustus 2011. 

a. Werklooshe idsuitkeringen 

1365,01 
Onder ‘{xe "Werkloosheidsuitkering (begrip)"}werkloosheidsuitkeringen’ wordt verstaan, wet-
telijke en extrawettelijke uitkeringen van alle aard verkregen als volledig of gedeeltelijk herstel van 
een tijdelijke derving van bezoldigingen ten gevolge van volledige of gedeeltelijke onvrijwillige werk-
loosheid, met uitsluiting van de uitkeringen van dezelfde aard die begrepen zijn in de brugpensioenen, 
alsmede het inkomen verkregen voor prestaties geleverd in het kader van een {xe "PWA"}PWA-
                                                           
2128BS 27 september 2005. 
 
2129Antwerpen 2 februari 2010, FJF, No. 2012/47. 
 
2130Modelattes t in Circ. nr. Ci.RH.26/575.199 (AOIF 31/2006), 20 juli 2006. 
 
2131Circ. nr. Ci.RH.26/597.041 (AOIF 27/2009), 12 mei 2009. 
 
2132Mond.Vr. nr. 10248 T’SIJEN 15 februari 2006, Beknopt Vers lag, Kamercommis ie  Financieen, COM 858, 10-12; Mond.Vr. nr. 3-1081 DE 

ROECK 30 maart 2006, Hand. Senaat 2005-2006, nr. 3-157, 9-10; Vr. nr. 1236 VAN DEN BERGH 20 april 2006, Vr. & Antw . Kamer 
2005-2006, nr. 119, 23108; Circ. nr. Ci.RH.26/575.199 (AOIF 31/2006), 20 juli 2006, nr. 57 e .v. 
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arbeidsovereenkomst, voor het saldo dat overblijft na toepassing van de vrijstelling van 4,10 EUR 
per gepresteerd uur bepaald in artikel 38, § 1, lid 1, 13° WIB92. Er wordt een onderscheid gemaakt 
tussen werkloosheidsuitkeringen zonder anciënniteitstoeslag en werkloosheidsuitkeringen met anciën-
niteitstoeslag. 

De vermindering voor werkloosheidsuitkeringen wordt verkregen door het nettobedrag van de inkom-
sten van die categorie van inkomsten van de betrokken belastingplichtige te delen door het totale net-
to-inkomen van de belastingplichtige, en door het aldus bekomen resultaat te vermenigvuldigen met 
een bedrag dat gelijk is aan 1 344,57 EUR2133

Als het globaal belastbaar inkomen hoger is dan 14 900,00 EUR

. 
2134

b. Wette lijke  ziekte - en invalidite itsuitkeringen 

 wordt de vermindering geleidelijk 
afgebouwd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen werkloosheidsuitkeringen toegekend aan 
werklozen van jonger dan 58 jaar die een anciënniteitstoeslag bevatten en werkloosheidsuitkeringen 
met anciënniteitstoeslag toegekend aan werklozen van 58 jaar of ouder. 

1365,02 

{xe "Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen"}Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitke-
ringen zijn uitkeringen krachtens de wetgeving betreffende de verzekering tegen ziekte of invaliditeit. 
Ze worden hierna {xe "ZIV-uitkeringen"}ZIV-uitkeringen genoemd. 

De vermindering voor ZIV-uitkeringen die in principe van toepassing is, wordt verkregen door het 
nettobedrag van de inkomsten van die categorie van inkomsten te delen door het totale netto-inkomen 
van de belastingplichtige en door het aldus bekomen resultaat te vermenigvuldigen met 1 725,98 
EUR2135

Ook hier wordt vermindering geleidelijk afgebouwd als het globaal belastbaar inkomen hoger is dan 
14 900,00 EUR

.  

2136. Boven 29 800 EUR2137

c. Pens ioenen en andere  vervangings inkom sten 

 wordt de vermindering slechts tot één derde verleend. 

1365,03 

Vervangingsinkomsten zijn vergoedingen van alle aard, verkregen als volledig of gedeeltelijk herstel 
van een tijdelijke derving van winst, baten of bezoldigingen. 
Voorbeelden  
– de brugpensioenen (wettelijke werkloosheidsuitkeringen en aanvullende vergoedingen);  
– de aanvullende vergoedingen bedoeld in artikel 31bis WIB92 betaald door een gewezen werkgever ter uitvoering van een 

cao of een individuele overeenkomst met een clausule van doorbetaling bij werkhervatting;  
– de aanvullende vergoedingen beoogd in artikel 31bis WIB92, betaald door een gewezen werkgever ter uitvoering van een 

cao of een individuele overeenkomst zonder clausule van doorbetaling bij werkhervatting, voor zover de belastingplichtige, 
na zijn ontslag, het werk heeft hervat bij een nieuwe werkgever of als zelfstandige;  

                                                           
2133Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 968,18 EUR, en voor aj. 2014: 2 024,12 EUR. 
 
2134Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 21 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 22 430,00 EUR. 
 
2135Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 2 526,49 EUR, en voor aj. 2014: 2 598,29 EUR. 
 
2136Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 21 810,00 EUR, en voor aj. 2014: 22 430,00 EUR. 
 
2137Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 43 620,00 EUR, en voor aj. 2014: 44 860,00 EUR. 
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– de aanvullende ziekte- of invaliditeitsuitkeringen en de aanvullende uitkeringen bij beroepsziekte of arbeidsongeval;  
– enz.  

Onder ‘{xe "Pensioen (begrip)"}pensioenen’ moet worden verstaan: pensioenen, renten en als zodanig 
geldende toelagen als bedoeld in artikel 34 WIB92. 

Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, worden de verminderingen voor pensioe-
nen en vervangingsinkomsten en de ter zake voorziene begrenzingen overeenkomstig artikel 150 
WIB92, per belastingplichtige berekend. 

De vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten wordt verkregen door het netto-
bedrag van die inkomsten te vermenigvuldigen met 1 344,57 EUR2138

a) als de belastingplichtige een overlevingspensioen heeft verkregen: het totale netto-inkomen ver-
minderd met zijn activiteitsinkomsten; 

 en door het bekomen resultaat 
te delen door: 

b) als de belastingplichtige die de wettelijke pensioenleeftijd heeft bereikt, een wettelijk pensioen 
heeft verkregen dat 14 914,71 EUR (aj. 2013) overschrijdt2139

c) als de belastingplichtige een aanvullende brugpensioenvergoeding heeft verkregen: het totale net-
to-inkomen verminderd met het loon dat hij bij de nieuwe werkgever heeft verkregen of met het 
inkomen dat hij uit een nieuwe zelfstandige beroepsactiviteit heeft verkregen;  

: het totale netto- inkomen vermin-
derd met zijn activiteitsinkomsten; 

d) als de belastingplichtige een aanvullende vergoeding heeft verkregen, betaald door een gewezen 
werkgever ter uitvoering van een cao of een individuele overeenkomst met een clausule van door-
betaling bij werkhervatting: het totale netto-inkomen verminderd met het loon dat hij bij de nieuwe 
werkgever heeft verkregen of met het inkomen dat hij uit een nieuwe zelfstandige beroepsactiviteit 
heeft verkregen;  

e) in de andere gevallen: het totale netto-inkomen.  
Voor de hypothese waarbij het totale netto-inkomen van een belastingplichtige aan wie een huwelijksquotiënt wordt toegere-
kend, gedeeltelijk bestaat uit pensioenen en/of andere vervangingsinkomsten, zie: Circ. nr. Ci.RH.331/610.343 (AAFisc 
40/2011), 22 augustus 2011. 

De berekende verminderingen mogen nooit meer bedragen dan het gedeelte van de om te slane belas-
ting dat betrekking heeft op de inkomsten waarvoor die verminderingen zijn verleend. Als het totale 
netto-inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of vervangingsinkomsten wordt een bijkomende 
vermindering verleend. 

Historisch overzicht 

1365,15 

De wet op het generatiepact van 23 december 2005 heeft ter zake belangrijke wijzingen aangebracht 
aan de bestaande wetgeving. 
Sinds 1 januari 2004 werd er inzake {xe "Brugpensioenen"}brugpensioenen een onderscheid gemaakt 
tussen de brugpensioenen ‘oud stelsel’, de brugpensioenen ‘nieuw stelsel’ en de ‘andere brugpensioe-
nen’. Waar voorheen de belastingvermindering voor de brugpensioenen ‘nieuw stelsel’ (i.e. de brug-
pensioenen toegekend vanaf 1 april 2004) berekend werd op grond van het netto-inkomen van beide 

                                                           
2138Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 968,18 EUR, en voor aj. 2014: 2 024,12 EUR. 
 
2139Om vas t te  s te llen of de  be las tingplichtige  die  de  wette lijke pens ioenleeftijd bere ikt heeft, een wette lijk pens ioen he eft verkregen dat nie t 

meer bedraagt dan 14 914,71 EUR, moet he t brutobedrag van die  pens ioenen in aanmerking worden genomen, d.w.z. he t bedrag 
van de  wette lijke pens ioenen dat aangege ven is  door de  be las tingplichtige , vóór enigerle i aftrek. 

 



 384  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluw er 

echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen, werd deze voor andere categorieën afzonderlijk per 
persoon berekend. Brugpensioen wordt sinds 2012 aangeduid met de officiële term ‘{xe "Werkloos-
heid met bedrijfstoeslag"}werkloosheid met bedrijfstoeslag’. 
De wet op het generatiepact werkt deze mistoestand weg. Vanaf aanslagjaar 2006 wordt de belasting-
vermindering op basis van het netto-inkomen per echtgenoot berekend. 
Een andere aanpassing doorgevoerd door de wet op het generatiepact is een meer technische aanpas-
sing. Gezien brugpensioenen ‘oud stelsel’ op dit moment niet meer voorkomen, werd artikel 146, 2° 
WIB92 gewijzigd in die zin dat alle verwijzingen naar het brugpensioen ‘oud stelsel’ verdwenen zijn. 

Art. 31bis WIB92 
Een meer ingrijpende wijziging aangebracht door de wet op het generatiepact resulteert in een nieuwe 
regeling voor de aanvullingsvergoedingen bij brugpensioen en voor de ‘canada dry-regelingen’ of 
‘pseudo-brugpensioenen’2140

Tot en met aanslagjaar 2005 werden die vergoedingen zowel in de personenbelasting als in de be-
drijfsvoorheffing beschouwd als een ‘vervangingsinkomen’, waardoor ze hetzelfde fiscale regime 
ondergingen als een werkloosheidsuitkering. 

 (art. 31bis WIB92). 

Vanaf 1 januari 2006 krijgen ze die fiscale behandeling enkel als ze worden betaald aan een werkne-
mer van minstens 50 jaar en als de werkgever een verbintenis (cao of individuele overeenkomst) aan-
gaat om ze door te betalen tijdens periodes van werkhervatting bij een andere werkgever of tijdens de 
werkhervatting als zelfstandige. 
Tot 31 december 2007 was het voldoende dat in de verbintenis niet expliciet vermeld stond dat de 
betaling van de aanvullende vergoeding wordt onderbroken bij werkhervatting. Een circulaire van 
16 juli 2007 preciseert dat indien een overeenkomst enkel stipuleert dat een aanvullende vergoeding 
wordt toegekend bij een werkloosheidsuitkering, dit geen overeenkomst betreft die een expliciete 
‘clausule van niet-doorbetaling bij werkhervatting betreft’. De belastingvermindering blijft bijgevolg 
intact. Eist de overeenkomst daarentegen dat de werknemer bewijst dat hij werkloos is, dan gaat het 
wel om een expliciet verbod dat de belastingvermindering doet verloren gaan. Vanaf 1 januari 2008 
moet de cao of de individuele overeenkomst expliciet vermelden dat de aanvullende vergoeding bij 
werkhervatting als zelfstandige of als werknemer zal worden doorbetaald (art. 146 5° WIB92, dat de 
vergoedingen bedoeld in art. 31bis, lid 1, 2° WIB92 – bij gebrek aan werkhervatting bij een andere 
werkgever of bij gebrek aan werkhervatting als zelfstandige – uitsluit uit de categorie van de ‘andere 
vervangingsinkomsten’). 
Wanneer de werkgever de genoemde verbintenis niet aangaat, ondergaan de aanvullende vergoedin-
gen het fiscaal regime van bezoldigingen. Gaat de werkgever die verbintenis om de aanvullende ver-
goeding door te betalen tijdens periodes van werkhervatting bij een andere werkgever of tijdens werk-
hervatting als zelfstandige wel aan, dan zullen de aanvullende vergoedingen als een vervangingsin-
komen worden belast. 
Omdat de betrokken belastingplichtige in geval van het vinden van nieuw werk of het opstarten van 
een activiteit als zelfstandige mogelijk een vergoeding ontvangt van de oude werkgever bovenop het 
loon van zijn nieuw werk of de inkomsten uit zijn activiteit als zelfstandige, heeft de wet op het gene-
ratiepact een maatregel voorzien die er moet voor zorgen dat de belastingvermindering voor vervan-
gingsinkomens zoals van toepassing op de aanvullende vergoeding (zie hierboven) niet ongedaan zou 
worden gemaakt. De wet voorziet daarom dat – vanaf 1 januari 2006 – het nieuwe loon/inkomen uit-
gesloten wordt bij de berekening van de genoemde belastingvermindering. Dit heeft als resultaat dat 
de belastingvermindering volledig wordt berekend op het vervangingsinkomen en niet op het nieuwe 
loon/inkomen uit de zelfstandige activiteit. 

                                                           
2140De  zgn. ‘canada dry’-rege ling is  een rege ling waarbij de  werkge ver aan zijn onts lagen oudere  werknemer – die  geen recht heeft op een 

normaal brugpe ns ioenregime – ee n aanvullende  vergoe ding (in suppleme nt bij zijn werklooshe idsvergoeding) be taalt, dit met he t 
oog op he t behouden van zijn loonniveau van voor he t onts lag. 
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Vanaf aanslagjaar 2008 

1365,20 
art. 154 WIB92 
Krachtens artikel 154 WIB92 blijft het belastbaar inkomen dat uitsluitend bestaat uit vervangingsin-
komsten die de gestelde grenzen niet overschrijden, vrijgesteld van belastingen (weliswaar vanaf 
aanslagjaar 2008 ‘bijkomende belastingvermindering’ genaamd, bovenop de gewone belastingver-
mindering voor vervangingsinkomsten). Vanaf aanslagjaar 2008 werd in een geleidelijke afbouw van 
de belastingvrijstelling voorzien voor het geval de gestelde grenzen slechts licht overschreden worden 
(aanpassing art. 154 WIB92). Een lichte overschrijding van voornoemde grenzen leidt voortaan niet 
meer tot het wegvallen van de ‘bijkomende belastingvermindering’, aangezien de nieuwe afbouwrege-
ling ervoor zorgt dat de uiteindelijke belasting bij lichte overschrijding niet meer bedraagt dan het 
inkomen dat de begrenzing overschrijdt. Indien het belastbaar inkomen van een belastingplichtige 
uitsluitend uit vervangingsinkomsten bestaat, maar de gestelde grenzen licht overschreden worden, 
heeft dit enkel tot gevolg dat de ‘bijkomende vermindering’ progressief wordt afgebouwd. Het kan 
niet voldoende benadrukt worden dat deze regeling alleen toepasbaar is wanneer het belastbaar inko-
men van de belastingplichtige uitsluitend uit vervangingsinkomsten bestaat. Vanaf het ogenblik dat 
hijzelf (of zijn echtgenote of wettelijk samenwonende partner met wie hij samen wordt belast) naast 
zijn vervangingsinkomsten nog geniet van een ander soort belastbaar inkomen, vervalt de afbouwre-
geling volledig en kan de belastingplichtige met een hoge marginale belastingdruk geconfronteerd 
worden.  

Vanaf aanslagjaar 2009 

1365,25 
art. 147-152 WIB92 
Met ingang van aanslagjaar 2009 wordt van de overeenkomstig artikelen 147-152 WIB92 berekende 
vermindering een bedrag afgetrokken dat gelijk is aan 25 % van het verschil tussen het overeenkom-
stig artikel 131, lid 1, 1° of 2° WIB92 toegepaste bedrag van de belastingvrije som en het in artikel 
131, lid 1, 3° WIB92 vermelde bedrag, wanneer het belastbaar inkomen van de belastingplichtige 
uitsluitend bestaat uit: pensioenen of andere vervangingsinkomsten, ofwel werkloosheidsuitkeringen, 
ofwel wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen. In de andere gevallen wordt van de overeen-
komstig artikel 147-152 WIB92 berekende verminderingen een bedrag afgetrokken dat gelijk is aan 
25 % van het in het vorige lid vermelde verschil, vermenigvuldigd met de verhouding tussen respec-
tievelijk het bedrag van de pensioenen of andere vervangings-inkomsten, van de werkloosheidsuitke-
ringen of van de wettelijke ziekte- en invaliditeitsvergoedingen en het belastbaar inkomen van de 
belastingplichtige2141

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat het discriminerend is voor gehuwden dat de belastingverminde-
ring voor werkloosheidsuitkeringen per gezin en niet per persoon wordt berekend

.  

2142. De cumul was 
bewust ingevoerd om de werkloosheidsval te bestrijden. In afwachting van een wetswijziging, heeft 
de administratie het berekeningsprogramma voor de aangiften voor aanslagjaar 2009 aangepast en 
heeft ze zelf het initiatief genomen om de teveel betaalde belasting ingevolge een ongrondwettelijke 
berekening van de belastingvermindering te berekenen en terug te betalen. Alle aanslagen worden 
herzien vanaf aanslagjaar 20052143

                                                           
2141Art. 65 wet 8 juni 2008, BS 16 juni 2008. 

. 

 
2142J . WELLENS, “Arres t Grondwe tte lijk Hof is  budge ttaire  tijdbom – Ook decumul voor werklooshe idsuitkeringen” , Fisc.Act. 2009, afl. 13, 1-5. 
 
2143K. JANSSENS, “Fiscus  be taalt te rug – Decumul voor werklooshe idsvergoedingen” , Fisc.Act. 2009, afl. 16, 10-11. 
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Vanaf aanslagjaar 2010 

1365,50 
art. 150 WIB92 

De economische herstelwet paste artikel 150 WIB92 aan zodat vanaf aj. 2010 de berekening van de 
belastingvermindering per persoon gebeurt voor werkloosheidsuitkeringen ingevolge tijdelijke werk-
loosheid. 

20. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een {xe 
"Overwerktoeslag"}overwerktoeslag 

1365,70 
art. 154bis WIB92 

– hetzij onderworpen zijn aan de arbeidswet van 16 maart 1971 en tewerkgesteld zijn door een 
werkgever die onderworpen is aan de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids-
overeenkomsten en paritaire comités; 

– hetzij als contractuele of statutaire werknemers tewerkgesteld zijn door één van de volgende over-
heidsbedrijven: nv van publiekrecht Belgacom, {xe "Nv van publiek recht"}nv van publiek recht 
bpost2146

– gedurende het belastbaar tijdperk overwerk hebben gepresteerd dat recht geeft op een overwerk-
toeslag. 

, nv van publiekrecht NMBS-holding, nv van publiekrecht NMBS, nv van publiekrecht 
Infrabel; 

De belastingvermindering wordt beperkt tot 130 overwerkuren. Indien meer dan 130 uren als over-
werk zijn gepresteerd, wordt dat totaal slechts in aanmerking genomen ten belope van een deel dat 
wordt bepaald door de verhouding tussen, eensdeels, 130 uren en, anderdeels, het totaal van de uren 
die als overwerk zijn gepresteerd. Daarenboven wordt de vermindering verrekend via de bedrijfsvoor-
heffing, na de vermindering voor kinderen ten laste, voor andere gezinslasten en voor de bijdragen 
van extralegale pensioenen2147

                                                                                                                                                                     
 

. Met betrekking tot de vrijstelling van de doorstorting in hoofde van de 
werkgever voorziet de regeling uit de wet van 27 december 2006 dat de Koning het percentage van de 
vrijstelling kan verhogen tot maximaal 32,19 % of 41,25 % naargelang het geval. 

2144Wet 3 juli 2005 houdende  diverse  be palingen be tre ffe nde  he t sociaal overleg, BS 19 juli 2005, Fiscoloog 2005, afl. 989, 4 en Fiscoloog 
2005, afl. 982, 1- 3. 

 
2145Art. 16 programm awet (I) 27 december 2006, BS 28 dece mber 2006, Fiscoloog 2007, afl. 1076, 10. 
 
2146De  nv van publiek recht De  Pos t werd toegevoegd door artikel 13, 3° van de  economische  hers te lwet van 27 maart 2009, BS 7 april 2009. 

Deze  bepaling is  in we rking ge treden op 1 januari 2010. Door de  wet van 7 november 2011 houdende  fiscale  en diverse  be palingen, 
BS 10 november 2011, werd de  naam van De Pos t, overee nkomstig de  naamswijziging, overal in he t WIB92 in bpos t verande rd. 

 
2147KB 28 juni 2005 tot wijziging van he t KB/WIB92 op he t s tuk van de  bedrijfsvoorheffing, BS 4 juli 2005. 
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21. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland 

1366 
art. 156 WIB92 
Voor landen waar België geen dubbelbelastingverdrag mee heeft gesloten, zijn de inkomsten in begin-
sel onderworpen aan het normale tarief van de personenbelasting, zij het dat die belasting tot de helft 
wordt verminderd voor het gedeelte dat evenredig overeenstemt met (art. 156 WIB92): 
a. de inkomsten van in het {xe "Buitenlandse inkomsten (vermindering voor)"}buitenland gelegen 

onroerende goederen; 
b. de beroepsinkomsten die behaald2148 en belast werden in het buitenland; ‘belast’ betekent ‘een 

fiscaal stelsel ondergaan hebben’2149

 Wat het bewijs van de taxatievoorwaarde betreft: Brussel 8 december 1992
. 

2150

c. de drie eerste groepen van diverse inkomsten wanneer het gaat om: winsten of baten behaald en 
belast in het buitenland; prijzen, subsidies, renten en pensioenen lastens vreemde openbare instel-
lingen; uitkeringen tot onderhoud lastens niet-rijksinwoners

; 

2151

{xe "Globalisatie inkomen"}Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de 
vermindering sinds aanslagjaar 2005 per belastingplichtige op zijn totale netto-inkomen berekend. 

. 

art. 155 WIB92 
De inkomsten die zijn vrijgesteld krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbe-
le belasting, worden in rekening gebracht voor het bepalen van de belasting, maar de belasting wordt 
verminderd in evenredigheid met het gedeelte van de inkomsten die zijn vrijgesteld in het geheel van 
de inkomsten (dit is het principe van vrijstelling onder {xe "Progressievoorbehoud"}progressievoorbe-
houd) (art. 155 WIB92). 

Uitzondering moet evenwel worden gemaakt voor de bezoldigingen die zijn vrijgesteld ofwel op 
grond van wederkerigheid ingevolge een aantal bepalingen uit het WIB92, ofwel op grond van welbe-
paalde verdragen inzake diplomatiek en consulair verkeer of van bilaterale consulaire overeenkom-
sten. Dergelijke bezoldigingen zijn vrijgesteld, zonder dat ze in aanmerking moeten worden genomen 
bij het bepalen van het tarief dat van toepassing is op de andere inkomsten2152

Naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 december 1997 heeft de administra-
tie besloten om voor echtgenoten de vrijstelling onder {xe "Progressievoorbehoud"}progressievoorbe-
houd toe te passen rekening houdend met de principes van decumulatie van de inkomsten van beide 
echtgenoten. Met andere woorden ‘het geheel van de inkomsten’ zal voortaan geïnterpreteerd worden 
als de totale inkomsten van de echtgenoot die in het buitenland beroepsinkomsten ontvangt die in 
België zijn vrijgesteld met progressievoorbehoud

. 

2153. Echtgenoten hebben immers recht op een ‘gede-
cumuleerde’ berekening van de belastingvermindering voor beroepsinkomsten die bij verdrag zijn 
vrijgesteld. Het huwelijksquotiënt mag in dezelfde hypothese geen nadeel berokkenen2154

                                                           
2148Cass . 21 april 1964, Pas . I, 899 en Cass . 24 mei 1966, Pas . 1966, afl. 1, 1206. 

. In de prak-

 
2149Cass . 15 september 1970, Pas . 1971, I, 37; Antwerpen 17 november 1998, TFR 1999, afl. 166, 280, noot R. VAN DEN EECKHAUT; Antwer-

pen 8 december 1998, Fiscoloog 1999, afl. 693, 10; Antwerpen 29 juni 1999, Fiscoloog 1999, afl. 726, 10. 
 
2150Brusse l 8 decem ber 1992, FJF, No. 93/159. 
 
2151C.A. DILLEY, “Belgium: Taxation of Fore ign Source  Employme nt Income” , Tax Management Inte rnational Journal 1981, 8; Vr. nr. 266 DE 

CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat 1983-1984, 7 augus tus  1984, 1718. 
 
2152Vr. nr. 98 DUJARDIN 30 januari 1987, Vr. & Antw. Kamer 1986-1987, 17 maart 1987, 1681 en Bull.Be l., afl. 664, 2012. 
 
2153Arbitragehof 17 december 1997, AJT 1998-1999, 288, noot A. VERBIST. 
 
2154Antwerpen 5 september 2000, besproken in L. LAMY, Act.fisc. 2001, afl. 7, 3 en in Fiscoloog 2000, afl. 768, 3. 
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tijk werd dit principe nooit toegepast bij gebrek aan een circulaire die deze beginselen had moeten 
vastleggen2155

Sinds aanslagjaar 2005 wordt de vrijstelling of vermindering van buitenlandse inkomsten per belas-
tingplichtige berekend in functie van het individuele netto-inkomen. Tot en met aanslagjaar 2005 was 
het progressievoorbehoud zoals voorzien in artikel 155 WIB92 enkel van toepassing indien het buiten-
landse inkomsten betreft die “krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele 
belasting zijn vrijgesteld”. De lonen, uitbetaald aan personeelsleden van Eurocontrol vallen niet onder 
toepassing van deze bepaling vermits de Eurocontrol-overeenkomst niet beschouwd kan worden als 
een overeenkomst gericht op het voorkomen van dubbele belasting

. 

2156

Vanaf aanslagjaar 2006 geldt deze vrijstelling met progressievoorbehoud ook voor inkomsten die 
vrijgesteld zijn op basis van “andere internationale verdragen of akkoorden, voor zover zij een clau-
sule van progressievoorbehoud bevatten”

. 

2157

22. Vermindering voor een {xe "Winwinlening"}Winwinlening 

 (bv. de organieke overeenkomsten inzake internationale 
organisaties waarvan België deel uitmaakt, de zetelakkoorden die België met een reeks internationale 
organisaties heeft gesloten). Het toepassingsgebied is hiermee sterk verruimd. 

1366,40 

Wetgeving – Decr.Vl. 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening, BS 30 juni 2006. 
– B.Vl.Reg. 20 juli 2006 van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 be-

treffende de Winwinlening, BS 17 augustus 2006, ed 1. 

De Vlaamse overheid kent een belastingvermindering toe aan inwoners van het Vlaamse Gewest die 
een lening toekennen aan een kmo. 

De belastingvermindering wordt enkel gegeven aan natuurlijke personen, vennootschappen komen 
niet in aanmerking. De lening moet worden verleend aan een in Vlaanderen gevestigde kmo (inclusief 
ondernemingen werkzaam in de sociale economie). Om als een ‘in Vlaanderen gevestigde kmo’ te 
worden beschouwd, moet de voornaamste exploitatiezetel in Vlaanderen gevestigd zijn. Onder Euro-
pese druk werd het toepassingsgebied in 2013 uitgebreid tot alle kmo’ s met een exploitatiezetel in 
Vlaanderen2158

Voorwaarden voor de geldschieter zijn: 

. 

− de winwinlening toestaat buiten het kader van zijn handels- of beroepsactiviteiten; 
− geen werknemer is van de onderneming; 
− geen echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is, als de kredietnemer een zelfstandige is; 
− geen (echtgenoot van de) zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder is, als de kredietnemer een 

vennootschap is; 
− geen kredietnemer is bij een andere winwinlening. 

Voorwaarden met betrekking tot de lening zijn: 
− de lening bedraagt maximaal 200 000 EUR per kredietnemer en per kredietgever maximaal 50 

000 EUR; 
                                                           
2155Mond.Vr. ARENS 11 januari 1999, Beknopt vers lag, Kamercommiss ie  Financiën, 1998-1999, C 706-6. 
 
2156Cass . 2 januari 1997 (Kais in/Belgische  Staat), Fisc.Act. 1997, afl. 12, 3; Antwerpen 6 april 1999, FJF, No. 99/191. 
 
2157Art. 155 lid 2 WIB92; art. 175 wet 27 dece mber 2005, BS 30 decembe r 2005. 
 
2158Decr.Vl. 12 juli 2013 tot wijziging van he t decree t van 6 februari 2004 be tre ffende  een waarborgrege ling voor kle ine , midde lgrote  en grote  

ondernemingen en tot wijziging van he t decree t van 19 me i 2006 be tre ffende  de  Winwinlening, BS 4 september 2013. 
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− de lening moet acht jaar lopen; 
− de lening is een achtergestelde lening; 
− er zijn verschillende aflossingsmogelijkheden (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks, 

jaarlijks of eenmalig na acht jaar); 
− er is ook een eenmalige vervroegde terugbetaling van het resterend leningsaldo mogelijk bijvoor-

beeld bij overlijden van de kredietnemer, stopzetting van de zaak, faillissement; 
− de lening mag uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden worden aangewend. 

De belastingvermindering bedraagt jaarlijks 2,5 %, met een maximum van 1 250,00 EUR. 

Als de kredietnemer de achtergestelde lening uiteindelijk niet kan terugbetalen, krijgt de geldschieter 
eenmalig een belastingvermindering van 30 % van het niet-terugbetaalde bedrag. 

§ 3. BELASTINGKREDIET 

1. Algemeen 

1366,40 

Circulaire – Circ. nr. AFZ/99-0976, 8 juni 2000, Bull.Bel., afl. 806, 1362. 

Bibliografie – HAUSTRAETE, J., “Het belastingkrediet anno 1996”, AFT 1996, afl. 4-5, 135-152. 
– MAES, L., “De vermindering van de fiscale druk op arbeidsinkomen”, AFT 2001, speciale uitgave, 4-17. 

1366,50 
Sinds de hervorming van de personenbelasting door de wet van 10 augustus 2001 onderscheiden we in 
de personenbelasting meerdere vormen van belastingkrediet: 
– het belastingkrediet voor belastingplichtigen – natuurlijke personen (art. 289bis § 1 WIB92); 
– het belastingkrediet ingevoerd voor lage activiteitsinkomens (art. 289ter WIB92); 
– de werkbonus (art. 289ter/1 WIB92) 
– het belastingkrediet voor kinderen ten laste (art. 134 § 3 WIB92) (zie randnr. 1356); 
– het ARKimedes-belastingkrediet; 
– het belastingkrediet voor isolatiewerken; 
– het belastingkrediet voor {xe "Dienstencheque"}dienstencheques2159

– het belastingkrediet {xe "Start2surf@home"}Start2surf@home. 
; 

2. {xe "Belastingkrediet belastingplichtigen – natuurlijke personen"}Belastingkrediet voor 
belastingplichtigen-natuurlijke personen 

1366,52 
art. 289bis WIB92 
Ter aanmoediging van zelffinanciering werd een ‘belastingkrediet’ ingevoerd. Dit wordt berekend op 
de aangroei van de ‘eigen middelen’ van handelaars, nijveraars, landbouwers en beoefenaars van vrije 
beroepen. 

                                                           
2159Circ. nr. Ci.RH.331/605.936 (AOIF 61/2010), 22 september 2010. 
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De aangroei van de ‘eigen middelen’ wordt als volgt beoordeeld. Voor het betrokken belastbaar tijd-
perk en voor de drie daaraan voorafgaande belastbare tijdperken berekent men het positieve verschil 
tussen: 
– enerzijds de fiscale waarde van de vaste activa (art. 41 WIB92); 
– anderzijds het bedrag van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar 

gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheden die winst of baten opbrengen (dit im-
pliceert dat men rekening moet houden met het geheel van de schulden voor alle werkzaamheden 
samen)2160

Het met de personenbelasting te verrekenen belastingkrediet bedraagt maximaal 10 % van die aan-
groei en kan per jaar maximaal 3 750,00 EUR bedragen. Een eventueel niet-verrekenbaar saldo kan op 
de personenbelasting van de volgende drie aanslagjaren worden overgedragen. 

. 

De toekenning van het belastingkrediet is onderworpen aan de voorwaarde dat de belastingplichtige 
bij zijn belastingaangifte een attest toevoegt, waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn 
bijdragen voor de sociale zekerheid. Het model van attest werd vastgelegd bij ministerieel besluit van 
17 maart 19972161

Belastingplichtigen die geen boekhouding voeren of die een vereenvoudigde boekhouding voeren 
zonder activa- en passivarekeningen, kunnen, voor de berekening van het beoogde belastingkrediet, 
enkel die vaste activa in aanmerking nemen waarvoor fiscaal afschrijvingen of waardeverminderingen 
zijn aangenomen. Zo vallen gronden buiten het toepassingsveld van het belastingkrediet omdat zij niet 
voor afschrijving in aanmerking komen. 

. 

{xe "Landbouwforfait"}Landbouwers die opteren voor de forfaitaire taxatie binnen het landbouwfor-
fait, komen eveneens in aanmerking voor de toekenning van het belastingkrediet2162

De grenzen en toepassingsvoorwaarden worden per belastingplichtige beoordeeld. Bovendien is niet 
voorzien in de mogelijkheid tot overheveling van het belastingkrediet tussen partners. 

. 

Niet-inwoners die gedurende het volledige belastbaar tijdperk een tehuis hebben gehad in België of 
die voldoen aan de 75 %-regel, hebben vanaf aanslagjaar 2013 recht op een belastingkrediet gelijk aan 
10 % van de stijging van hun eigen middelen, indien zij winsten en/of baten ontvangen. Het maximale 
belastingkrediet bedraagt ook voor hen 3 750,00 EUR2163

3. {xe "Belastingkrediet lage activiteitsinkomsten"}Belastingkrediet{xe "Werkloosheidsval"} voor 
lage activiteitsinkomsten 

. 

1366,55 
art. 289ter WIB92 

Om te voorkomen dat de belastingplichtige ontmoedigd zou worden om te gaan werken wanneer zijn 
inkomen dicht bij de netto vervangingsinkomsten aanleunt, heeft de wetgever een belastingkrediet 
voor lage inkomens uit arbeid ingevoerd (art. 289ter WIB92). 
Het belastingkrediet wordt enkel verleend voor inkomsten uit arbeid (zowel loontrekkenden als zelf-
standigen komen in aanmerking), maar wordt niet verleend aan de belastingplichtige die winst of 
baten heeft verkregen die zijn vastgesteld volgens forfaitaire grondslagen van aanslag. 

                                                           
2160X, “Globale  beoorde ling van baten en wins ten” , Fiscoloog 2000, afl. 759, 7. 
 
2161BS 22 april 1997. 
 
2162Vr. nr. 554 LETERME 10 januari 2001, Vr. & Antw. Kamer 2000-2001, nr. 80, 9064. 
 
2163Wet 17 juni 2013 houdende  fiscale  en financië le  bepalingen en bepalingen be tre ffe nde  de  duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013. 
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Deze regeling werd gewijzigd door de programmawet van 27 december 2004, met ingang van aan-
slagjaar 20052164

1. de pensioenen en renten en als zodanig geldende toelagen; 

. Voor de berekening van het belastingkrediet worden de netto beroepsinkomsten wel 
eerst nog verminderd met: 

2. de bezoldigingen van werknemers (art. 30 1° WIB92), alsook van vennootschapsmandatarissen als 
bedoeld in artikel 32, lid 1, 1° WIB92 die zijn tewerkgesteld in dienstverband; 

3. de vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van in-
komsten; 

4. de beroepsinkomsten die overeenkomstig artikel 171 WIB92 afzonderlijk worden belast; 
5. de winst of baten uit een zelfstandig bijberoep. 

Verder wordt het belastingkrediet berekend per belastingplichtige, dus ook bij gehuwden, maar voor 
de toepassing van het huwelijksquotiënt of de toekenning van een meewerkinkomen. Vanaf aanslag-
jaar 2005 geldt deze regeling ook voor de wettelijk samenwonenden. 

Het belastingkrediet kan maar worden toegekend wanneer het totale netto-inkomen van de belasting-
plichtige niet meer bedraagt dan 14 140,00 EUR2165

Het belastingkrediet wordt berekend in functie van het beroepsinkomen. De berekening van het 
maximum belastingkrediet ziet er als volgt uit: 

. 

Beroepsinkomen Belastingkrediet 

op de schijf van 0 EUR tot 3 260,00 EUR 
(aj. 2013: 4 770,00 EUR, aj. 2014: 4 910,00 EUR) 

0 

op de schijf van 3 260,00 EUR (aj. 2013: 4 770,00 EUR,  
aj. 2014: 4 910,00 EUR) tot 4 350,00 EUR 

(aj. 2013: 6 370,00 EUR, aj. 2014: 6 550,00 EUR) 

progressief stijgend tot 440,00 EUR 
(aj. 2013: 640,00 EUR, 
aj 2014: 660,00 EUR) 

op de schijf van 4 350,00 EUR (aj. 2013: 6 370,00 EUR,  
aj. 2014: 6 550,00 EUR) tot 10 880,00 EUR 

(aj. 2013: 15 930,00 EUR, aj. 2014: 16 380,00 EUR) 

440,00 EUR 
(aj. 2013: 640,00 EUR 
aj 2014: 660,00 EUR) 

op de schijf van 10 880,00 EUR (aj. 2013: 15 930,00 EUR,  
aj. 2014: 16 380,00 EUR) tot 14 140,00 EUR 

(aj. 2013: 20 700,00 EUR, aj. 2014: 21 290,00 EUR) 

Degressief dalend tot 0 

op de schijf boven 14 140,00 EUR 
(aj. 2013: 20 700,00 EUR, aj. 2014: 21 290,00 EUR) 

0 

 

Wanneer het beroepsinkomen slechts gedeeltelijk uit activiteitsinkomsten bestaat, wordt het bekomen 
belastingkrediet verminderd in verhouding tot het aandeel van de activiteitsinkomsten ten aanzien van 
het geheel van de beroepsinkomsten. 

Wanneer het totale netto-inkomen meer bedraagt dan 10 880,00 EUR2166

Het administratie voor lage beroepsinkomsten is volledig verrekenbaar en terugbetaalbaar. 

 wordt een speciale bereke-
ning toegepast (art. 289ter § 2 voorlaatste lid WIB92). 

                                                           
2164Art. 140 program mawet 27 december 2004, BS 31 decem ber 2004. 
 
2165Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 20 700,00 EUR, en voor aj. 2014: 21 290,00 EUR. 
 
2166Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 15 930,00 EUR, en voor aj. 2014: 16 380,00 EUR. 
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De administratie heeft een circulaire gepubliceerd met verschillende interessante preciseringen over 
het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten2167

Sinds aanslagjaar 2013 is het belastingkrediet voor belastingplichtigen met een laag activiteitsinko-
men (andere dan werknemers en bedrijfsleiders in dienstverband die geen statutaire ambtenaren zijn) 
van toepassing voor niet-inwoners op voorwaarde dat ze: 

. 

a) gedurende het volledige belastbaar tijdperk een tehuis hebben gehad in België; of 
b) die belastbare inkomsten hebben behaald of verkregen die ten minste 75 % bedragen van het ge-

heel van hun binnen- en buitenlandse beroepsinkomsten2168

Art. 289ter § 2 lid 5 WIB92 

. 

Vanaf aanslagjaar 2014 moet voor werknemers die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst 
arbeid verrichten in de overheidssector het bedrag van 440,00 EUR hierboven vervangen worden door 
485,00 EUR (art. 289ter § 2 lid 5 WIB92). 

4. Belastingkrediet op de {xe "Werkbonus"}werkbonus 

1366,58 
art. 289ter/1 WIB92 

In het kader van interprofessioneel akkoord 2011-2012 werd voorzien om voor de werknemers met 
een laag loon het nettoloon met 120,00 EUR op jaarbasis op te trekken. Om deze nettoverhoging van 
maximum 120,00 EUR te realiseren, werd in 20112169

Tot aanslagjaar 2013 was het belastingkrediet gelijk aan 5,7 % van de korting op de werknemersbij-
drage sociale zekerheid, met een maximum van 85 EUR

 een belastingkrediet ingevoerd dat wordt ver-
leend aan werknemers (met inbegrip van de bedrijfsleiders in vast dienstverband) die onderworpen 
zijn aan de volledige sociale bijdragen). 

2170

Vanaf aanslagjaar 2014 wordt het belastingkrediet verhoogd van 5,7 % tot 8,95 % van het bedrag van 
de werkbonus

 per belastbaar tijdperk. 

2171. Het maximumbedrag wordt verhoogd tot 130 EUR2172

5. {xe "ARKimedes belastingkrediet"}ARKimedes-belastingkrediet 

. 

1366,60 

Wetgeving – Decr.Vl. 19 december 2003 betreffende het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen, BS 17 februari 
2004. 

– B.Vl.Reg. 3 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 19 december 2003 betreffende het ac-
tiveren van risicokapitaal in Vlaanderen, BS 30 december 2004. 

                                                           
2167Circ. nr. Ci.RH.331/593.293 (AOIF 39/2008), 22 oktober 2008. 
 
2168Wet 17 juni 2013 houdende  fiscale  en financië le  bepalingen en bepalingen be tre ffe nde  de  duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013. 
 
2169Wet 19 juni 2011 tot wijziging van he t We tboek van de  inkomstenbe las tingen 1992 wat de  werkbonus  en de  opzeggingsvergoeding be tre ft, 

BS 28 juni 2011. 
 
2170Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 130,00 EUR. 
 
2171Wet 17 juni 2013 houdende  fiscale  en financië le  bepalingen en bepalingen be tre ffe nde  de  duurzame ontwikkeling, BS 28 juni 2013. 
 
2172Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2014: 200,00 EUR 
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1366,65 
art. 31 Decr.Vl.  

19/12/2003 
Aan belastingplichtigen die aan de personenbelasting zijn onderworpen, wordt een belastingkrediet 
verleend van 8,75 % per aanslagjaar (of 35 % over de periode van vier jaar) op de bedragen die door 
hen werden besteed aan de inschrijving op aandelen of rechten van deelneming in ‘ARKimedes-
fondsen’. Per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige wordt bovendien maximaal rekening ge-
houden met 2 500,00 EUR aan bestedingen. Het opzet van deze operatie is kmo’s een nieuw soort 
risicokapitaal aan te bieden. Voorwaarden tot toepassing van dit belastingkrediet: 
– het belastingkrediet wordt uitsluitend toegekend aan belastingplichtigen die per 1 januari van het 

aanslagjaar inwoner zijn van het Vlaams Gewest; 

Het belastingkrediet wordt verleend voor de vier opeenvolgende aanslagjaren, te beginnen met het 
aanslagjaar waarin de besteding is gebeurd. De formaliteiten voor de aanvraag van het krediet worden 
geregeld in een besluit van de Vlaamse regering2173

Indien men de verworven rechten van deelneming of de aandelen toch zou vervreemden, dan verliest 
men zijn recht op het belastingkrediet. Belastingkredieten die zijn toegekend in voorgaande aanslagja-
ren blijven wel behouden. 

. 

De ARKimedesregeling is goedgekeurd door de Europese Commissie2174

Het verzoek is gedaan in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in een in-
breukprocedure). 

. In een persbericht van 
27 februari 2012 liet de Europese Commissie echter weten dat het feit dat het belastingkrediet “alleen 
wordt verleend als de investeerders in het Vlaamse Gewest wonen”, onverenigbaar is met het VWEU 
en het EER-verdrag, omdat zij een belemmering vormt voor het vrije verkeer van werknemers en 
zelfstandigen, dat bij het EU-recht is gegarandeerd (art. 45 en 49 VWEU en 28 en 31 EER). Deze 
bepalingen staan ook op gespannen voet met de rechtspraak van het Hof van Justitie dat belasting-
plichtigen die fiscaal inwoner zijn van een andere lidstaat van de EU of de EER maar hun inkomen 
geheel of vrijwel uitsluitend in België verwerven, dezelfde belastingvoordelen moeten genieten als 
inwoners van België (HvJ 14 februari 1995, C-279/93, Schumacker), aldus de Commissie. 

1366,66 

De CIW heeft ook de mogelijkheid om aandelen uit te geven die ook 
recht geven op een belastingvermindering van 8,75 %, eveneens op vier jaar en eveneens op een 
maximaal bedrag van 2 500,00 EUR2175

                                                           
2173Art. 39 B.Vl.Reg. 3 decembe r 2004, BS 30 december 2004. 

. 

 
2174Pb.C. 30 novem ber 2007, afl. 288.  
 
2175B.W.Reg. 23 april 2009 houdende  uitvoering van he t decre e t van 3 april 2009 houdende  oprichting van de  “Caisse  d' Inves tissement de  

Wallonie”  (Inves te ringskas  voor Wallonië ) en tot invoering van een vermindering van de  personenbe las ting bij inschrijving op aande-
len of obligaties  van de  kas , BS 4 mei 2009. 
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6. {xe "Belastingkrediet isolatiewerken"}Belastingkrediet voor isolatiewerken 

1366,67 
art. 156bis WIB92 

Deze maatregel, die liep tot het belastbaar tijdperk 2012, werd niet verlengd. 

Hoewel de wetgever toestaat dat de overgedragen vermindering wordt omgezet in belastingkrediet2176, 
stelt de minister dat isolatiewerken die in jaar x zijn betaald, alleen voor het daaropvolgend aanslag-
jaar (x+1) in aanmerking worden genomen voor de omzetting in een belastingkrediet2177

7. {xe "Start2surf@home"}Start2surf@home{xe "Internet voor iedereen "} 

.   

1366,68 

Wetgeving – Wet 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen, BS 19 mei 2009. 
– KB 12 juli 2009, BS 4 september 2009. 

De belastingplichtige die tot 31 december 20102178

Het pakket moet voldoen aan minimale technische vereisten en moet ook bepaalde software bevatten. 
De prijs moet gaan van maximaal 349,00 EUR voor een desktopconfiguratie tot maximaal 499,00 
EUR voor een laptop (prijzen excl. btw). 

 een ‘internet voor iedereen-pakket’ kocht, kan daar 
een belastingkrediet voor krijgen. 

Het belastingkrediet bedraagt 21 % van de aankoopprijs exclusief btw. 

Start2surf@home kan niet gecombineerd worden met een aftrek als beroepskost, noch met de pc-
privéregeling. 

§ 4. VOORAFBETALINGEN 

1. {xe "Bonificatie (voorafbetalingen)"}Bonificatie wegens {xe "Voorafbetaling"}voorafbetaling van 
belasting 

1367 

Circulaire – Circ. 8 februari 1983, Bull.Bel., afl. 615, 675. 

Bibliografie – DHAEYER, B., “Voorafbetalingen, de beste investeringen van het jaar?”, AFT 1989, 55-56. 

art. 175-177 WIB92 

                                                           
2176Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52-1788/1, 10-11. 
 
2177Mond.Vr. nr. 13759 TERWINGEN 17 juni 2009, Criv 52, COM 598, 12. 
 
2178Oorspronkelijk moes t de  aankoop verricht zijn voor 30 april 2010 maar de  te rmijn werd verlengd tot 31 december 2010 door de  wet van 

30 april 2010 tot wijziging van de  w et van 6 mei 2009 houdende  divers e  bepalingen wat he t verder s tim uleren van computerbezit 
be tre ft, BS 11 mei 2010. 
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Het systeem van de ‘bonificaties’ (art. 175-177 WIB92) strekt ertoe een voordeel te verlenen aan hen 
die hun belasting vroeger betalen dan zij moeten, en zelfs aan hen, van wie de voorafbetalingen groter 
zijn dan de bedragen bedoeld in artikel 159 WIB92. 
Het bonificatiesysteem kan worden aangewend door al diegenen die inkomsten hebben waarop arti-
kel 157 WIB92 niet van toepassing is. De belastingvermindering bedraagt in aanslagjaar 2014 1,5 %, 
1,25 %, 1 % en 0,75 % naargelang de voorafbetaling plaatsvindt uiterlijk op 10 april, 10 juli, 
10 oktober en 20 december van het jaar vóór dat waarvoor het aanslagjaar wordt genoemd2179

2. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende {xe "Ontoereikende 
voorafbetaling"}voorafbetalingen gedaan werden 

. 

a. Principe  

1368 

Bibliografie – HAUSTRAETE, J., “Voorafbetalingen en tarieven inzake personenbelasting”, AFT 1983, afl. 9bis, 48 p. 
– STRAKA, K., “Discriminerende voorafbetalingen”, AFT 1987, afl. 11 (editoriaal). 

– Voorafbetalingen aanslagjaar: officiële berichten, Co. 88.71/66.985. 

1368,20 

Bij gebrek aan voldoende voorafbetalingen wordt de belasting vermeerderd. Aangezien die vermeer-
dering geen aftrekbare bedrijfslast vormt, is zij een zeer zware financiële last. 
De voorafbetaling is geen verplichting en de vermeerdering is geen sanctie, maar enkel een soort 
interest; zij is echter juridisch geen interest en ook geen eerste aanslag, daar zij deel uitmaakt van de 
definitieve aanslag2180

art. 157 en 218 WIB92 

. 

De voorafbetalingen zijn m.a.w. alleen voorschotten die in mindering worden gebracht van een later 
vast te stellen belasting op het globaal inkomen van een natuurlijke persoon of een vennootschap; in 
zoverre zij meer bedragen dan die belasting, moeten zij aan de belastingplichtige terugbetaald worden 
(art. 157 en 218 WIB92)2181

Het systeem van de voorafbetalingen brengt met zich mee dat wie voorafbetaalt, zelf het bedrag kiest 
dat hij stort, en dus de mogelijkheid om exact rekening te houden met alle fiscale voordelen die ver-

. 

                                                           
2179Indien deze  dag op een zate rdag, zondag of fees tdag valt, w ordt de  uite rs te  datum van be taling uitge s te ld tot de  eers tvolgende  werkdag. 
 
2180Gent 9 maart 1978, JT 1980, 426. 
 
2181Cass . 8 december 1997, FJ F, No. 98/362. 
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bonden zijn aan zijn persoonlijke situatie, en om ervoor te zorgen dat hij niet ‘te veel’ voorafbetaalt. 
Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat in dat onderscheid geen discriminatie schuilt2182

b. Bedoelde  inkom sten 

. 

1369 
art. 157 1° WIB92 
De voorafbetaling is slechts voorzien voor de belasting die betrekking heeft op winst, baten van vrije 
beroepers en de bezoldiging van bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten (art. 157 1° WIB92). 

c. Bedragen die  nie t vermeerderd mogen worden 

1370 
art. 158 WIB92 
– Het gedeelte van de belasting dat werkelijk werd gestort bij wijze van bedrijfsvoorheffing (bv. wat 

de bedrijfsleiders van vennootschappen betreft). 
– Het gedeelte van de belasting dat overeenstemt met de bedragen afgetrokken, hetzij als belasting-

krediet, hetzij als roerende of onroerende voorheffing of als forfaitair gedeelte van buitenlandse 
belasting (art. 158 WIB92). 

d. Berekening van de  voorafbe taling 

1371 
De wetgever heeft verondersteld (juris et de jure) dat de belasting normaal moet worden betaald op 
10 oktober van het jaar dat volgt op het inkomstenjaar. Omdat de voorafbetalingen moeten geschieden 
in de loop van het inkomstenjaar, in vier schijven, respectievelijk op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 
20 december, heeft het gebrek aan voorafbetaling of de onvoldoende voorafbetaling tot gevolg dat een 
vermeerdering zal toegepast worden die rekening houdt met een interest voor de periode tussen de 
datum waarop de voorafbetaling had moeten geschieden en 10 oktober van het erop volgende jaar. Dat 
is het principe van het stelsel. 

art. 158 e.v. WIB92 
art. 64-72  
KB/WIB92 
Het eigenlijke mechanisme wordt beschreven in artikel 158 e.v. WIB92 en in artikel 64 tot 72 
KB/WIB92. 
De wetgever veronderstelt dat de gemeente in elk geval een aanvullende belasting van 6 % oplegt: daarom is het uitgangspunt 
voor de berekening van de voorafbetaling gelijk aan 106 % van de staatsbelasting (art. 165 WIB92). 

Ingeval geen voorafbetaling wordt gedaan, wordt de belasting voor aanslagjaar 2012 tot 2014 ver-
hoogd met 2,25 %. Om aan deze vermeerdering te ontsnappen, zal de belastingplichtige de op zijn 
inkomsten verschuldigde belasting moeten voorafbetalen. De verminderingspercentages van 3 %, 
2,50 %, 2 % en 1,50 % gelden respectievelijk voor het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal. 
– In alle gevallen waarin natuurlijke personen geen of onvoldoende voorafbetalingen hebben gedaan, worden de debet- en 

kredietinteresten slechts voor 90 % van hun bedrag in aanmerking genomen. 
– Geen vermeerdering is verschuldigd wanneer zij lager is dan ofwel 1 % van de belasting waarop zij is berekend, ofwel 

25,00 EUR (art. 163 WIB92) (aj. 2013 en aj. 2014: 40,00 EUR). 

                                                           
2182Arbitragehof 15 oktober 2002, nr. 146/2002, BS 10 februari 2003, Fisc.Act. 2003, afl.  6, 5; J . VAN DYCK, “B.V. versus  voorafbe talingen: 

geen discriminatie ” , Fiscoloog 2002, afl. 866, 1-2. 
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– De Koning mag een hogere of lagere basisrentevoet van vermeerdering vaststellen; er wordt dan geen vermeerdering 
toegepast op de bedragen die aldus gestort worden binnen de maand na de bekendmaking van het koninklijk besluit in het 
Staatsblad (art. 162 WIB92). 

– Het systeem dat wij hebben uiteengezet, veronderstelt dat de belastingplichtige zijn beroep heeft uitgeoefend gedurende 
heel het burgerlijk jaar en dat zijn boekjaar eveneens overeenstemt met dat burgerlijk jaar. 

– Artikel 66 KB/WIB92 geeft de periodes van de voorafbetalingen aan voor de gevallen waarin de boekhouding wordt ge-
houden anders dan per burgerlijk jaar evenals voor de gevallen waarin de activiteit wordt begonnen of stopgezet in de loop 
van het burgerlijk jaar. Een circulaire van 6 september 19852183

– De vermeerdering is niet van toepassing op de inkomsten van loontrekkenden en gepensioneerden die door de methode van 
tekenen en indiciën bekend geraakt zijn (randnr. 1724)

 regelt de toestand met betrekking tot de voorafbetalingen 
gedaan tijdens het inkomstenjaar waarin de belastingplichtige definitief het land heeft verlaten. 

2184

– De belastingvermeerdering is wel van toepassing op winsten, bezoldigingen en baten die blijken uit een krachtens arti-
kel 341 WIB vastgesteld indiciair tekort

. 

2185

1371,50 art. 164 WIB92 

. 

De jonge {xe "Eerste vestiging zelfstandige"}zelfstandige die zich voor de eerste maal als zelfstandige 
vestigt, is geen vermeerdering verschuldigd voor de winsten, bezoldigingen of baten behaald geduren-
de de eerste drie jaar. Het jaar waarin de werkzaamheid aanvangt, wordt als een volledig jaar aanzien 
(art. 164 WIB92)2186

De bewijslast van deze eerste vestiging rust op de belastingplichtige
. 

2187

Wat betreft de ratio legis van de vereiste dat het moet gaan om een nieuw opgerichte vennootschap, in het geval een persoon 
voor de eerste maal een zelfstandig beroep als zaakvoerder of bestuurder gaat uitoefenen

. 

2188

In artikel 164 WIB92 hebben de termen ‘personen die zich voor de eerste maal vestigen in een zelfstandig beroep’ betrekking 
op jongere personen die zich als nieuwe zelfstandigen voor eigen rekening vestigen en die in nieuw opgerichte ondernemingen 
voor de eerste maal een bestuurdersfunctie of een daarmee gelijkgestelde functie opnemen, waardoor zij aan het sociaal statuut 
van zelfstandigen onderworpen zijn

. 

2189

                                                           
2183Circ. nr. Ci.RH.331/366.673, 6 september 1985, Bull.Be l., afl. 643, 2253. 

. 

 
2184Vr. nr. 135 PEETERS 12 april 1983, Vr. & Antw. Senaat 1982-1983, 12 april 1983, 1010. 
 
2185Cass . 4 mei 2000, FJF, No. 2000/161 e n TFR, afl. 184, 637, noot H. SYMOENS. 
 
2186Circ. nr. Ci.RH.331/334.352, 30 novem ber 1982, Bull.Be l., afl. 613, 70. Wat de  geregle menteerde  beroepen be tre ft, zie : Circ. 

nr. Ci.RH.331/347.033, 31 januari 1984, Bull.Be l., afl. 626, 702 en Vr. nr. 188 VAN IN, Vr. & Antw. Senaat 1985-1986, 13 m ei 1986, 
1018; X, “Belas tingvermeerdering wege ns  nie t of onvoldoende  voorafbe talinge n: vrijs te llingsrege ling voor be ginnende  ze lfs tandi-
gen” , Fisc.Koer. 1998, 62; L. COLLON, “ Versements  anticipés : suppress ion de  la limite  des  35 ans” , C&FP 1998, afl. 3, 57; X, “De  
rege ls  voor aans lagjaar 1999” , Fiskoloog 1998, afl. 655, 3 en afl. 686, 8; P. VAN MELKEBEKE, “Beginnende  ze lfs tandigen en vooraf-
be talingen” , Notariaat 1998, afl. 5, 3. 

 
2187Antwerpen 17 fe bruari 1998, FJF, No. 98/136. 
 
2188Vr. nr. 9 DE CLIPPELE, Vr. & Antw. Senaat 1988, 19 april 1988, 48. Zie  ook Cass . 2 maart 1990, FJF, No. 90/147. Contra: Luik 15 januari 

1997, FJF, No. 97/73, Fisc.Koer. 1997, 195. 
 
2189Cass . 2 maart 1990, RW 1990-91, 468, FJF, No. 90/147, Bull.Be l., afl. 774, Fisc.Koer. 1990, 354. Zie  ook Antwerpen 23 maart 1993, FJF, 

No. 93/215; Antwerpen 18 oktober 1993, FJF, No. 94/210. 
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Een {xe "Advocaat-stagiair (eerste vestiging)"}advocaat-stagiair die in zijn belastingaangifte als be-
roep invult ‘advocaat-stagiair’ en als eerste datum van vestiging de datum van zijn toetreding tot het 
sociaal statuut van zelfstandigen, heeft hierdoor niet ondubbelzinnig te kennen gegeven dat hij voor 
die jaren wenst de vrijstelling van de belastingvermeerdering voor jonge zelfstandigen te genieten. Hij 
behoudt het recht te vorderen dat deze vrijstelling ingaat op de dag dat hij op het tableau van de advo-
caten wordt ingeschreven2190

De vrijstelling geldt niet voor personen die voor de eerste maal een mandaat van {xe "Parlementslid 
(eerste mandaat)"}parlementslid uitoefenen

. 

2191

e . Formalite iten 

. 

1372 
art. 67  
KB/WIB92 
De voorafbetalingen worden krachtens artikel 67 KB/WIB92 slechts dan geldig gedaan wanneer beta-
lingsformulieren gebruikt worden die de administratie aflevert en wanneer de betalingen verricht 
worden op de postcheque rekening nr. 679-2002340-66 of IBAN: BE 6792 0023 4066 en BIC PCMQ 
BEBB van ‘Belastingenvoorafbetalingen Brussel’ voor natuurlijke personen en nr. 679-2002330-56 of 
IBAN: BE 20 6792 0023 3056 en BIC PCMQ BEBB voor rechtspersonen van ‘{xe "Dienst Voorafbe-
talingen"}Dienst der Voorafbetalingen’. 
De belastingplichtige moet het jaarlijkse ontvangstbewijs bij zijn jaarlijkse aangifte voegen. De Dienst 
van de Voorafbetalingen betaalt de storting voor het geheel of voor een deel terug of draagt ze over 
naar de volgende belastbare periode (zonder enig interestvoordeel) als de belastingplichtige daarom 
verzoekt, ten laatste op het einde van de tweede maand die volgt op de belastbare periode waarop de 
voorafbetalingen betrekking hadden. De belastingplichtige beschikt evenwel steeds over een mini-
mumtermijn van één maand, te rekenen vanaf de verzending van het ontvangstbewijs. 

f. {xe  "Voorafbe taling meewerkende  echtgenoot"}Voorafbe talingen voor meewerkende  
echtgenoten vanaf aanslagjaar 2005 

1372,30 

Bericht – Bericht AOIF inzake de voorafbetalingen van meewerkende echtgenoten, BS 7 april 2005. 

In het verlengde van de volledige {xe "Decumul"}decumul moet iedere echtgenoot of wettelijk sa-
menwonende de belasting op zijn inkomsten zelf voorafbetalen. Dit geldt zowel voor het stelsel van 
de vermeerdering als voor het stelsel van de bonificatie. Iedere belastingplichtige zal dus ten persoon-
lijken titel voorafbetalingen moeten doen rekening houdend met zijn of haar persoonlijke inkomsten. 
Het deel van het inkomen dat door de ene echtgenoot wordt toegekend als huwelijksquotiënt aan de 
andere echtgenoot, blijft beroepsinkomsten uitmaken voor de belastingplichtige die dit deel van zijn 
inkomen toekent. Dat heeft tot gevolg dat hij die het huwelijksquotiënt toekent ook op dat deel ten 
persoonlijken titel voorafbetalingen moet verrichten2192

                                                           
2190Gent 18 september 1990, FJ F, No. 91/9. Contra: Luik 22 januari 1992, JLMB 1992, 355, noot J .P. BOURS. Zie  over de  inte rpre tatie  van dit 

begrip eveneens : Luik 28 novem ber 1990, Bull.Be l., afl. 716, 1400 (advocaat s tagiair en voorafbe talingen); Antwerpen 11 december 
1995, FJF, No. 96/94. I.v.m. een gene esheer-specialis t: Bergen 19 februari 1993, FJ F, No. 93/214, Fisc.Koer. 1993, 485. 

. 

 
2191Gent 28 november 1996, Fis koloog 1997, afl. 597, 12. 
 
2192X, “Elke echtgenoot moet ze lf zijn e igen voorafbe talingen doen” , Fiscoloog 2004, afl. 929, 8; L. MAES, “Gedecumuleerde  vas ts te lling PB 

voor he t aans lagjaar 2005” , Fiscoloog 2004, afl. 959, 7. 
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Daarnaast kan onder het klassieke stelsel van het meewerkinkomen, het overschot aan voorafbetalin-
gen betaald door de geholpen echtgenoot worden overgeheveld naar de helpende echtgenoot. In de 
praktijk volstaat het dus dat de geholpen echtgenoot de voorafbetalingen voor zijn of haar rekening 
neemt, rekening houdend met het geheel der inkomsten. Onder dit klassieke stelsel van het meewerk-
inkomen begrijpt men de helpende echtgenoten die geen eigen volwaardig sociaal statuut genieten 
(i.e. ‘ministatuut’). 
Omdat het de bedoeling is dat iedere echtgenoot voorafbetalingen doet ten persoonlijken titel, werd bij 
de programmawet van 27 december 2004 aan alle helpende echtgenoten die niet uit hoofde van een 
afzonderlijke beroepswerkzaamheid een eigen volwaardig sociaal statuut genieten, de verplichting 
opgelegd om zulks te doen, uiterlijk per 30 juni 2005 (i.e. ‘maxistatuut’)2193

De meewerkende echtgenoten die zich vrijwillig dan wel verplicht vanaf 1 juli 2005 een volwaardig 
sociaal statuut hebben aangemeten, kunnen de vermeerdering in geval van geen of ontoereikende 
voorafbetalingen alleen vermijden door ten persoonlijken titel deze voorafbetalingen te betalen

. 

2194

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing voor de wettelijk samenwonende die zijn partner helpt. 
. 

Hoofdstuk II 

1373 
art. 171 WIB92 

Sommige inkomsten worden afzonderlijk belast zonder rekening te houden met de andere inkomsten 
(art. 171 WIB92). 
Nochtans is de afzonderlijke aanslagvoet een maximum. De gewone aanslagvoet blijft van toepassing 
indien de afzonderlijk berekende belasting, vermeerderd met de belasting die betrekking heeft op de 
andere inkomsten, hoger is dan die welke bekomen wordt door toepassing van de gewone aanslagvoet 
op het geheel van de inkomsten. 
Wat het langetermijnsparen betreft, wordt verwezen naar het deel van de ‘met zegel gelijkgestelde 
taksen’. 
Circulaire – Circ. nr. Ci.RH.332/466.292, 29 mei 1995, Bull.Bel., afl. 751, 1810 (inzake afzonderlijke taxatie van de 

roerende inkomsten en de diverse inkomsten van roerende aard). 

Afdeling I. 
Aanslagpercentage van 33 % 

1374 
art. 171 1° WIB92 

Het tarief van 33 % is van toepassing op is van toepassing op: 
a. de diverse inkomsten van artikel 90, 1° WIB92 zijnde winsten uit prestaties, verrichtingen of {xe 

"Speculatie"}speculaties (zie randnr. 1293,50 e.v.); 
b. de diverse inkomsten van artikel 90, 8° WIB92 zijnde de meerwaarden op in België gelegen onge-

bouwde onroerende goederen, verwezenlijkt binnen vijf jaar na hun verkrijging (zie rand-
nr. 1313){xe "Onroerende goederen – Meerwaarde"}; 

                                                           
2193Programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
 
2194Bericht AOIF inzake de  voorafbe talingen van meewerkende  e chtgenoten, BS 5 juli 2005, Fiscoloog 2005, afl. 977, 1-3 en Fiscoloog 2005, 

afl. 981, 4-5. 
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c. de {xe "Stopzettingsmeerwaarden"}stopzettingmeerwaarden en compensatievergoedingen die 
voldoen aan de ‘4×4-regel’ (zie randnr. 1389). Onder bepaalde omstandigheden zal het aanslag-
percentage van 16,5 % van toepassing zijn2195

d. kapitalen en afkoopwaarden die een belastbaar {xe "Pensioen (aanslagpercentage)"}pensioen vor-
men in zover zij door persoonlijke bijdragen zijn gevormd en niet worden vereffend onder fiscaal 
gunstige omstandigheden (zie randnr. 1377 voor de opsomming van deze gunstige omstandighe-
den); 

; 

e. afkoopwaarden van {xe "Levensverzekering (afzonderlijke aanslag)"}levensverzekeringscontrac-
ten gevormd door persoonlijke bijdragen die niet in fiscaal gunstige omstandigheden worden ver-
effend (zie randnr. 1375 voor de opsomming van deze gunstige omstandigheden); 

f. de in het kader van {xe "Pensioensparen"}pensioensparen gevormde spaartegoeden, kapitalen en 
afkoopwaarden, wanneer zij niet worden uitgekeerd naar aanleiding van de pensionering op nor-
male datum of in één van de vijf jaren die aan de normale datum voorafgaan of naar aanleiding 
van de brugpensionering, of het overlijden; 

g. de kapitalen geldend als pensioen wanneer die kapitalen, gevormd zonder voorafgaande stortingen, 
door de werkgever of de onderneming worden uitgekeerd aan een begunstigde die geen bedrijfs-
leider is, die het statuut van zelfstandige heeft en die is bedoeld in artikel 3, § 1, lid 4 KB nr. 38 
van 27 juli 1967, ten vroegste naar aanleiding van zijn pensionering op de normale datum of in één 
van de vijf jaren die aan die datum voorafgaan of naar aanleiding van het overlijden van de per-
soon van wie hij de rechtverkrijgende is; 

h. voor inkomsten toegekend vanaf 1 januari 2008 (aj. 2009): de beroepsinkomsten die worden be-
taald of toegekend aan {xe "Sportbeoefenaar"}sportbeoefenaars die de leeftijd van 26 jaar hebben 
bereikt (op 1 januari van het aanslagjaar) en die de sportieve activiteit die de ‘beroepsinkomsten’ 
oplevert, nog slechts als een nevenactiviteit beoefenen. De sportbeoefenaar moet daarnaast nog 
een andere beroepsactiviteit hebben (dan die van sportbeoefenaar, scheidsrechter, opleider, trainer 
of begeleider) die hem hogere beroepsinkomsten oplevert dan de beroepsinkomsten uit zijn spor-
tieve activiteit. De meting gebeurt op het niveau van het ‘brutobelastbaar’ inkomen. Dezelfde rege-
ling inzake sportieve ‘nevenactiviteiten’ is van toepassing op de beroepsinkomsten die betaald of 
toegekend worden aan scheidsrechters “uit hoofde van hun activiteiten als scheidsrechter tijdens 
sportwedstrijden”. En ook ten aanzien van de beroepsinkomsten die betaald of toegekend worden 
aan “opleiders, trainers en begeleiders, uit hoofde van hun opleidende, omkaderende of ondersteu-
nende activiteit ten behoeve van de sportbeoefenaars”2196

i. de diverse inkomsten van artikel 90, 12° WIB92, nl.  persoonlijke vergoedingen uit de exploitatie 
van een uitvinding die door een universiteit, een hogeschool, het  ‘Federaal Fonds voor Weten-
schappelijk Onderzoek - Fonds fédéral de la Recherche scientifique – FFWO/FFRS’ , het  ‘Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen – FWO’, het ‘Fonds de la Recherche scientifique 
- FNRS – FRS-FNRS’ of een overeenkomstig artikel 2753, § 1, lid 2 WIB92 erkende wetenschap-
pelijke instelling op grond van een door die universiteit, hogeschool of wetenschappelijke instel-
ling uitgevaardigd valorisatiereglement, worden betaald of toegekend aan onderzoekers (sinds 
aj. 2008). 

; 

j. diverse inkomsten van artikel 90, 9°, eerste gedachtestreepje WIB92, nl. meerwaarden op aandelen 
verwezenlijkt bij de overdracht onder bezwarende titel buiten het uitoefenen van een beroepswerk-
zaamheid die niet beschouwd kan worden als een normale verrichting van beheer van privévermo-
gen. 

                                                           
2195Brusse l 11 juni 1999, AFT 1999, afl. 10, 360. 
 
2196Art. 2 wet 4 m ei 2007, BS 15 mei 2007; J . VAN DYCK, “Volledig nieuw be las tings te lse l voor beroeps inkomsten sportbe oefenaars” , Fisco-

loog 2007, afl. 1065, 1. 
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1374,50 
Art. 171 1° e) WIB92 

De wet van 11 november 2013 houdende diverse wijzigingen tot invoering van een nieuwe sociale en 
fiscale regeling voor de {xe "Gelegenheidsarbeiders horeca"}gelegenheidsarbeiders in de horeca voert 
een afzonderlijk  tarief in de personenbelasting in voor bepaalde lonen in de horeca2197

De voorwaarden worden bepaald in nieuw artikel 171, 1°, e) WIB92: 

. De verdere 
uitwerking gebeurde in het KB van 12 november 2013 inzake de tewerkstelling van gelegenheids-
werknemers in de horeca. 

– voor prestaties geleverd tijdens maximaal 50 dagen per jaar; 
– betaald of toegekend aan gelegenheidswerknemers die worden tewerkgesteld bij een werkgever 

die ressorteert onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf of onder het paritair comité voor de 
uitzendarbeid indien de gebruiker ressorteert onder het paritair comité voor het Hotelbedrijf; 

– een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk van maximaal 
twee opeenvolgende dagen; 

– de sociale bijdragen worden berekend op een uur- of dagforfait zoals bepaald in artikel 31ter, lid 2 
van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

Afdeling II. 
Aanslagpercentage van 10 % 

1375 

Bibliografie – VEREYCKEN, L. en VAN EESBEECK, P., “Pensioenhervorming: nieuwe voorwaarden 16,5 % en 10 %-
tarief”, Fiscoloog 2003, afl. 900, 1-5. 

1375,20 
art. 171 2° WIB92 

Dit tarief is van toepassing op: 
a. kapitalen en afkoopwaarden die als belastbare {xe "Pensioen (aanslagpercentage)"}pensioenen 

worden aangemerkt en aan de begunstigde worden uitgekeerd naar aanleiding van zijn pensione-
ring of vanaf de leeftijd van 60 jaar, of naar aanleiding van het overlijden van de persoon die niet 
aan het omzettingstelsel werden onderworpen en in zover het gaat om: 
– kapitalen gevormd door persoonlijke bijdragen; 
– (voor kapitalen uitgekeerd vanaf 1 januari 2006) kapitalen die door werkgeversbijdragen of 

bijdragen van de onderneming zijn gevormd en ten vroegste bij het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd worden uitgekeerd aan de begunstigde die minstens tot aan die leeftijd effec-
tief actief is gebleven2198 of worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd en de overledene tot die leeftijd effectief actief is gebleven (gecursiveerd deel 
vanaf aj. 2010)2199,2200

                                                           
2197BS 27 november 2013, in w erking ge tre de n op 1 oktober 2013. 

; 

 
2198Ingevoerd door art. 102 van de  wet op he t Generatiepact van 23 december 2005 (BS 30 december 2005), met he t oog op he t invoeren van 

maatrege len die  he t langer werken moeten s timuleren. Wat exact moet worden vers taan onder e ffectie f actie f gebleven zijn, is  re -
de lijk onduide lijk: P. ROELS, “Pens ioenkapitalen worden guns tiger be las t als  men lang genoeg blijft werken” , Life  & Benefits  2006, 
afl. 1, 6-9. 

 
2199Wet 22 december 2008 houdende  divers e  bepalingen (I), BS 29 december 2008 en Circ. nr. Ci.RH.241/589.840 (AOIF 19/2009), 22 april 

2009. 
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b. kapitalen en afkoopwaarden van de {xe "Levensverzekering (afzonderlijke aanslag)"}levensverze-
keringscontracten bedoeld in artikel 1451, 2° WIB92 en artikel 104, 9° WIB92 indien die kapitalen 
worden vereffend bij overlijden van de verzekerde of bij het normale verstrijken van het contract, 
of indien die afkoopwaarden worden vereffend in één van de vijf jaren die aan het normale ver-
strijken van het contract voorafgaan, voor zover die kapitalen en afkoopwaarden niet dienen voor 
de wedersamenstelling of het waarborgen van een hypothecaire lening. Hierin zijn eveneens be-
grepen de kapitalen en afkoopwaarden die worden toegekend aan een werknemer of aan een niet 
regelmatig bezoldigde bedrijfsleider en die voortvloeien uit een individuele aanvullende pensioen-
toezegging wanneer: 
– voor die werknemer gedurende de looptijd van die individuele aanvullende pensioentoezegging 

in de onderneming geen collectieve aanvullende pensioentoezegging bestaat of heeft bestaan; 
– die bedrijfsleider gedurende de looptijd van die individuele aanvullende pensioentoezegging 

tijdens geen enkel belastbaar tijdperk regelmatig bezoldigd is; 
c. uitkeringen in het kader van het {xe "Pensioensparen (uitkeringen)"}pensioensparen, wanneer zij 

aan de rechthebbende worden uitgekeerd naar aanleiding van zijn pensionering op de normale da-
tum of in één van de vijf jaren die aan die datum voorafgaan, naar aanleiding van zijn brugpensio-
nering of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is; 

d. de uitkeringen (liquidatiebonussen) die worden aangemerkt als dividenden krachtens artikel 187 en 
209 WIB92. Deze bepaling wordt opgeheven met ingang van 1 oktober 2014, de roerende voor-
heffing op liquidatieboni stijgt dan naar 25 %2201,2202

e. dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste 
op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de 
mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze 
opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014

; 

2203

 Volgens de administratie kan de kapitaalverhoging ook geschieden onder de vorm van een inbreng 
in natura. 

. Wie 
onder deze omstandigheden een dividend uitkeert (en het meteen in kapitaal omzet) zal bij latere 
verdeling van het maatschappelijk kapitaal geen belasting meer hoeven te betalen vermits de inge-
brachte sommen als maatschappelijk kapitaal beschouwd zullen worden. Er moeten echter enkele 
bijkomende voorwaarden nageleefd worden. Er is onder meer vereist dat de dividendpolitiek van 
de vennootschap niet drastisch wijzigt ten aanzien van de vijf voorgaande jaren. Bovendien mag er 
geen kapitaalvermindering doorgevoerd worden binnen de acht jaar (en voor kleine vennootschap-
pen binnen de vier jaar) na de incorporatie van de reserves. Vindt er binnen die periode toch een 
kapitaalvermindering plaats, dan wordt die in eerste instantie aangerekend op dit nieuwe maat-
schappelijke kapitaal en moet alsnog een bijkomende heffing betaald worden. Die bijkomende hef-
fing is afhankelijk van het aantal jaren dat verstreken is tussen de kapitaalverhoging en de kapi-
taalvermindering. 

                                                                                                                                                                     
2200Op 18 decem ber 2012 s te lde  he t hof van beroep van Antw erpen de  volgende  pre judicië le  vraag aan he t Grondwette lijk Hof: “Schendt 

artike l 171 WIB/92 in same nhang ge lezen met artikel 130 WIB/92 de  artikelen 10 e n 11 van de  Grondwet in zoverre  pe ns ioe nen die  
uitgekeerd worden door de  be taling van e en eenmalig kapitaal afzonderlijk be las t w orden tegen een aans lagvoet van 16,5 %  te rwijl 
pens ioenen die  uitgekee rd worden in maande lijkse  renten progress ie f be las t worde n?”  Rolnummer 5549 (NL). De  datum van de  te -
rechtzitting is  gepland op 29 oktober 2013. 

 
2201Programmawet 28 juni 2013, BS 1 juli 2013. 
 
2202Op 9 oktober 2013 werd bij he t Grondwe tte lijk Hof een beroep tot vernie tiging ingediend van artikel 3, 5 en 7 programmaw et 28 juni 2013 

(wijziging art. 171 en 269 WIB92) (rolnr. 5725 (NL)). 
 
2203Programmawet 28 juni 2013, BS 1 juli 2013, Circ. nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013), 1 oktober 2013. 
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Afdeling III. 
Aanslagpercentage {xe "Roerende goederen – Inkomsten"}van {xe "Onroerende 
goederen – Onderverhuur"}15 % 

1376 
art. 171 2°bis WIB92 
art. 171 3° ter tot art. 171 3° quinquies 
Dit tarief is van toepassing op: 
a. inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van {xe "Auteursrechten"}auteursrechten 

(art. 17§ 1 5° WIB92); 
b. de vergoeding voor ontbrekende coupon als bedoeld in artikel 90, 11° WIB92 als deze vergoeding 

betrekking heeft op effecten die zelf ook aan dit tarief onderworpen zijn; 
c. dividenden die worden uitgekeerd door een {xe "Vastgoedbevak"}vastgoedbevak (wet 3 augustus 

2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles) in zoverre 
tenminste 80 % van het vastgoed in de zin van artikel 2, 20° van het KB van 7 december 2010 met 
betrekking tot vastgoedbevaks, rechtstreeks door deze beleggingsvennootschap belegd is in onroe-
rende goederen die in een lidstaat van de EER zijn gelegen en uitsluitend als woning aangewend 
worden of bestemd zijn. De voorziene voorwaarde van 80 % wordt teruggebracht tot 60 %. voor 
de inkomsten die worden toegekend of betaalbaar gesteld in 2013 en 2014, wanneer de dividenden 
uitgekeerd worden door een vennootschap die genoot van de totale verzaking van de inning van de 
roerende voorheffing als bedoeld in artikel 106, § 8, van het KB/WIB 92 zoals de maatregel be-
stond op 31 december 2012; 

d. de inkomsten uit spaardeposito’s (art. 21 5° WIB92), in zoverre zij meer bedragen dan 
1 250,00 EUR (basisbedrag)2204

e. dividenden die voldoen aan de voorwaarden voor een verlaagd tarief RV als omschreven in arti-
kel 269 § 2. Die voorwaarden zijn: 

. 

– de dividenden komen voort uit een inbreng gedaan vanaf 1 juli 2013; 
– ze worden uitgekeerd door een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 W.Venn. voor het 

aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan; 
– die dividenden komen voort uit nieuwe aandelen op naam; 
– de aandelen zijn verworven met nieuwe inbrengen in geld; 
– de aandelen stonden ononderbroken op naam van en werden ononderbroken in volle eigendom 

gehouden door de belastingplichtige vanaf de kapitaalinbreng (hierop zijn wel enkele uitzonde-
ringen in het kader van erfopvolging of schenking tussen echtgenoten of in rechte lijn); 

– de dividenden worden pas verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boek-
jaar of volgende na dat van de inbreng; 

– de kapitaalverhoging wordt volstort; 
– de nieuwe aandelen zijn geen preferente aandelen. 

 De regeling is niet combineerbaar met het verlaagd tarief RV van 10 % dat van toepassing is op de 
uitkering naar aanleiding van de gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk kapitaal 

 Het tarief van 15 % is van toepassing als de dividenden worden verleend of toegekend uit de 
winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng. Indien ze al in het 
tweede boekjaar na dat van de inbreng worden toegekend, bedraagt het tarief 20 %. 

 De vennootschappen zonder minimaal maatschappelijk kapitaal worden uitgesloten van het voor-
deel van de maatregel, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het maatschappelijk kapitaal 
van die vennootschap minstens gelijk is aan het minimaal maatschappelijk kapitaal van een bvba, 
als bedoeld in artikel 214, § 1 W.Venn. 

                                                           
2204Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 1 830,00 EUR, en voor aj. 2014: 1 880,00 EUR. 
 



 404  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluw er 

 Een kapitaalvermindering die plaatsvindt vanaf 1 mei 2013 wordt afgetrokken van latere kapitaal-
verhogingen. Een kapitaalvermindering na een kapitaalverhoging die in aanmerking komt voor dit 
verlaagd tarief wordt bij voorrang afgetrokken van de kwalificerende kapitaalverhoging2205

Afdeling IV. 

. 

Aanslagpercentage {xe "Roerende goederen – Inkomsten"}van {xe "Onroerende 
goederen – Onderverhuur"}21 % 

1376,25 
art. 171 2°ter WIB92 

Dit tarief was in aanslagjaar 2013 van toepassing op bepaalde interesten, dividenden en uitkeringen 
die als dividenden werden geherkwalificeerd. De bepaling werd weer opgeheven door de program-
mawet van 27 december 20122206

Voor een uitgebreide bespreking, zie: Handboek voor Fiscaal Recht 2012-2013, randnr. 1376,25 

. Met die programmawet werd het standaardtarief voor interesten en 
dividenden meteen ook verhoogd tot 25 %. 

Afdeling V. 
Aanslagpercentage van 25 %{xe "Roerende goederen – Inkomsten"} 

1376,50 
art. 171 3° WIB92 
Aan het afzonderlijk aanslagpercentage van 25 % zijn onderworpen: 
a) alle inkomsten van roerende goederen (interesten en dividenden) waarvoor geen ander afzonderlijk 

tarief is voorzien; 
b) ook de in artikel 90, 5° tot 7° WIB92 bedoelde diverse inkomsten vallen onder dit tarief. (de on-

derverhuring of de overdracht van huur van al dan niet gemeubileerde onroerende goederen, de 
concessie van het recht om een plaats die van nature onroerend is en niet gelegen is binnen de om-
heining van een sportinrichting te gebruiken om er plakbrieven of andere reclamedragers te plaat-
sen, loten van effecten van leningen, de verhuring van jacht-, vis- en vogelvangstrecht); 

c) de vergoeding voor ontbrekende coupon als bedoeld in artikel 90,11° WIB92 is onderworpen aan 
het tarief van 25 % als deze vergoeding betrekking heeft op effecten die zelf ook aan dit tarief on-
derworpen zijn; 

d) ten slotte zijn ook liquidatieboni vanaf 1 oktober 2014 onderworpen aan het tarief van 25 % tenzij 
de belastingplichtige gebruik heeft gemaakt van de overgangsregeling van artikel 537 WIB92 (zie 
randnr. 1375,20). 

Afdeling VI. 
Aanslagpercentage van 18 % 

1376,60 
art. 171 2° quater WIB92 

                                                           
2205Op 9 oktober 2013 werd bij he t Grondwe tte lijk Hof een he t beroep tot vernie tiging ingediend van artikel 3, 5 en 7 program mawet 28 juni 

2013 (wijziging art. 171 en 269 WIB 92) (rolnr. 5725 (NL)). 
 
2206BS 31 december 2012. 
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Dit tarief is van toepassing op kapitalen en afkoopwaarden die inkomsten vormen zoals bedoeld in 
artikel 34, § 1, 2°, lid 1, a tot c WIB92, wanneer ze niet belastbaar zijn overeenkomstig artikel 169, 
§ 1 WIB92, en voor zover ze werden gevormd door werkgeversbijdragen en ze aan de begunstigde 
worden uitgekeerd bij leven op de leeftijd van 61 jaar. Dit nieuwe tarief is van toepassing op kapitalen 
en afkoopwaarden uitgekeerd vanaf 1 juli 20132207

Afdeling VII. 

. 

Aanslagpercentage van 20 % 

1376,70 
art. 171 3° bis en 171 3° sexies WIB92 
Dit tarief is van toepassing op: 
a. dividenden die voldoen aan de voorwaarden voor een verlaagd tarief RV als omschreven in arti-

kel 269, § 2 WIB92 (zie randnr. 1376). Het tarief van 15 % is van toepassing als de dividenden 
worden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat 
van de inbreng. Indien ze al in het tweede boekjaar na dat van de inbreng worden toegekend, be-
draagt het tarief 20 %; 

b. kapitalen en afkoopwaarden die inkomsten vormen zoals bedoeld in artikel 34, § 1, 2°, lid 1, a tot c 
WIB92, wanneer ze niet belastbaar zijn overeenkomstig artikel 169, § 1 WIB92, en voor zover ze 
werden gevormd door werkgeversbijdragen en ze aan de begunstigde worden uitgekeerd bij leven 
op de leeftijd van 60 jaar of naar aanleiding van zijn pensionering vóór het bereiken van de leeftijd 
van 61 jaar2208

Afdeling VIII. 

. 

Aanslagpercentage van 16,5 % 

1377 
Dit tarief is van toepassing op: 

art. 171 4° WIB92 
a. de verwezenlijkte meerwaarden op materiële of financiële vaste activa die sedert meer dan vijf 

jaar2209

b. de vastgestelde of verkregen {xe "Stopzettingmeerwaarden (taxatie)"}stopzettingmeerwaarden op 
immateriële vaste activa naar aanleiding van de stopzetting van de werkzaamheid van een onder-

 voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en waarvoor het stelsel 
van {xe "Gespreide taxatie"}gespreide taxatie niet is toegepast (art. 47 WIB92) en op andere aan-
delen die sedert meer dan vijf jaar zijn verworven. De vereiste dat deze activa sedert meer dan 
vijf jaar in de uitoefening van de beroepswerkzaamheid gebruikt zijn, is niet van toepassing wan-
neer de meerwaarden worden verwezenlijkt naar aanleiding van de volledige en definitieve stop-
zetting van de beroepswerkzaamheid of van één of meer takken daarvan; 

                                                           
2207Zie  evenwel C. HENDRICKX, “Pens ioenkapitaal bij uitkering à 60 en 61 jaar hoger be las t: nog nie t meteen van toepas s ing” , Fisc.Act. 2013, 

afl. 27, 6-7 en P. VAN EESBEECK en L. VERREYCKEN, “Aanvullend pens ioen: nog 16,5 %  op 60 en 61 jaar bij ‘pens ionering’” , Fis -
coloog 2013, afl. 1308, 15. 

 
2208Zie  evenwel C. HENDRICKX, “Pens ioenkapitaal bij uitkering à 60 en 61 jaar hoger be las t: nog nie t meteen van toepas s ing” , Fisc.Act. 2013, 

afl. 27, 6-7 en P. VAN EESBEECK en L. VERREYCKEN, “Aanvullend pens ioen: nog 16,5 %  op 60 en 61 jaar bij ‘pens ionering’” , Fis -
coloog 2013, afl. 1308, 15. 

 
2209Luik 28 april 1998, Fiskoloog 1998, afl. 663, 12 (de  periode  van vijf jaar neemt e en aanvang op he t ogenblik van de  levering van he t materi-

ee l vas t actie f). 
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nemer of een uitoefenaar van een vrij beroep en de compensatievergoedingen die naar aanleiding 
van deze handeling van de ondernemer of de uitoefenaar van een vrij beroep zijn verkregen2210

 Voorwaarde is wel dat de stopzetting of de handeling naar aanleiding waarvan de vergoeding 
wordt ontvangen, niet plaatsvindt vóór de leeftijd van 60 jaar, tenzij bij overlijden of naar aanlei-
ding van een gedwongen stopzetting

. 

2211

 Voor een administratieve commentaar inzake de stopzettingmeerwaarden (zowel wat het 16,5 %- 
als het 33 %-tarief betreft): circulaire van 11 oktober 1993

. 

2212

 Deze aanslagvoet is bovendien onderworpen aan de voorwaarde dat de verkregen of vastgestelde 
meerwaarden niet meer bedragen dan de belastbare nettowinst of -baten die in de vier jaar vóór de 
stopzetting of vermindering van werkzaamheid zijn verkregen. Wanneer het aantal jaren dat het 
jaar van de stopzetting voorafgaat minder dan vier bedraagt, wordt de in aanmerking te nemen re-
ferentiewinst bepaald door (de positieve en negatieve) resultaten van het jaar van stopzetting met 
voorafgaande jaren (ten hoogste vier) samen te tellen

. 

2213 of door het gemiddelde van de voorgaan-
de jaren te nemen en te vermenigvuldigen met vier2214

 Casuïstiek 

. 

– Wanneer een zelfstandige zijn beroepswerkzaamheid stopzet en zijn bedrijf omzet in een bvba, zonder inbreng van zijn 
bedrijfsgebouw dat hij aan de vennootschap verhuurt, is de meerwaarde die bij de latere verkoop van het gebouw wordt 
gerealiseerd een in artikel 28, 1° WIB92 bedoelde stopzettingmeerwaarde2215

– Een door de belastingplichtige in het jaar 1981 ontvangen som voor de verkoop in het jaar 1978 van zijn verzekerings-
portefeuille, moet worden belast aan het tarief van 16,5 %, ook al heeft de belastingplichtige, die zich bij het invullen 
van zijn fiscale aangifte liet bijstaan door een ambtenaar van de fiscus, de ontvangen som aangegeven als een bedrijfs-
winst in de zin van artikel 23, § 1, 1° WIB92

. 

2216

– De vergoeding die een belastingplichtige ontvangt voor de schade veroorzaakt door een vennootschap wegens het niet 
overnemen door deze laatste van het personeel en de cliënteel van een exploitatiezetel van de betrokkene, in weerwil 
van contractuele afspraken, is afzonderlijk belastbaar tegen het tarief van 16,5 %

. 

2217

– Wat betreft het belastingstelsel van de in onteigeningsvergoedingen begrepen forfaitaire compensatie van normaal ver-
hoopte winsten of baten

. 

2218

– In verband met de kantoorwisseling door kantoorhouders van financiële instellingen
. 

2219

– De som die een zelfstandig bankagent ontvangt wanneer hij zijn activiteit overdraagt naar een vennootschap met de-
zelfde activiteit is geen stopzettingsmeerwaarde in de zin zoals hier bedoeld en is belastbaar tegen 33 %

. 

2220

– Voor de kwalificatie van de vergoeding ter compensatie van een vermindering van de beroepswerkzaamheid is de da-
tum waarop het recht op die vergoeding is ontstaan en een zeker karakter heeft verworven bepalend, en niet de datum 
van de daadwerkelijke uitbetaling ervan

. 

2221

                                                           
2210Rb. Namen 3 se ptember 2003, Fiscoloog 2003, afl. 912, 5 (de  vergoeding die  e en be las tingplichtige  ontvangt om over te  s tappen van he t 

s tatuut van ze lfs tandig bankagent naar dat van vennoot van de  vennootschap die  he t bankagentschap voortaan zal exploite ren, is  
volgens  de  rechtbank een compensatievergoeding die  be las tbaar is  tegen 33 %  (er was  immers  geen gedwonge n hande ling)). 

. 

 
2211Een sche iding tussen echtgenoten is  gee n gedwongen hande ling en kan aldus  ge en aanle iding geven tot de  taxatie  tegen 16,5 % : Gent 

11 juni 2002, Fis coloog 2002, afl. 858, 10. 
 
2212Circ. nr. Ci.D.19/444.905 (20e afl.),11 oktober 1993, Bull.Be l., afl. 732, 3135. 
 
2213Vr. nr. 178 BELOT 22 april 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 1487, Bull.Be l., afl. 711, 2967. 
 
2214Cass . 9 april 2001, FJF, No. 2001/192; Brusse l 11 juni 1999, FJF, No. 2000/134. 
 
2215Vr. 9 mei 1989, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 4693; Gent 19 september 1989, Bull.Be l., afl. 711, 2920 en Vr. nr. 199 DE CLIPPELE 14 mei 

1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 1492. 
 
2216Brusse l 21 juni 1988, Fisc.Koer. 1989, 279. 
 
2217Brusse l 24 oktober 1989, FJ F, No. 90/33. 
 
2218Circ. nr. Ci.RH.249/378.338, 16 december 1988, Bull.Be l., afl. 680, 297. 
 
2219Vr. nr. 253 CAPOEN 27 juni 1991, Vr. & Antw. Senaat 1990-1991, 27 juni 1991, 1760 en Bull.Be l., afl. 713, 651. 
 
2220Rb. Namen 3 se ptember 2003, Fiscoloog 2003, afl. 912, 5. 
 
2221Antwerpen 25 juni 1996, AFT 1997, afl. 1, 39, noot J . BAETEN. 
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– In verband met de stopzetting van een apotheek en het apotheek-KB van 13 april 1977 wat betreft het bedrag dat in 
hoofde van de overlater als stopzettingsmeerwaarde moet worden belast2222

 Artikel 171, 4°, b WIB92 omschrijft het begrip ‘gedwongen definitieve stopzetting of gedwongen 
handeling’ als een stopzetting of handeling die voortvloeit uit een schadegeval, een onteigening, 
een opeising in eigendom of een andere gelijkaardige gebeurtenis, alsook een handicap als bedoeld 
in artikel 135, 1° WIB92 (zie hiervoor randnr. 1359). 

. 

Casuïstiek 
– Dergelijke gedwongen stopzetting of handeling zal ook geacht worden zich te hebben voorgedaan bij overlijden van de 

meewerkende echtgenoot of het kind dat onmisbaar is voor die werkzaamheid. 
– Een ‘andere gelijkaardige gebeurtenis’ impliceert volgens diezelfde uitleg een gebeurtenis die buiten de wil van de be-

trokkene om tot stand komt. Een echtscheiding kan dus niet tot een gedwongen stopzetting leiden2224

– Een belastingplichtige die tegelijkertijd werknemer en zelfstandige is, wordt wegens een herstructurering op brugpen-
sioen gesteld. Om zijn recht op brugpensioen niet te verliezen, is hij verplicht ook zijn activiteit als zelfstandige te be-
eindigen. Dit is een keuze van de belastingplichtige en geen gebeurtenis buiten zijn wil om

. 

2225. De administratie oor-
deelde op gelijkaardige wijze voor de erkende boekhouders die krachtens hun deontologische regels geen nevenactivi-
teiten mogen uitvoeren en bijgevolg hetzij hun nevenactiviteit of boekhoudactiviteit moeten stopzetten waarbij geen 
sprake kan zijn van een gedwongen stopzetting om zodoende te kunnen genieten van de afzonderlijke belasting van 
16,5 % op de gerealiseerde stopzettingsmeerwaarden2226

– Een belastingplichtige is zelfstandige agent van een bank. Naar aanleiding van een herstructurering van de bank moet 
de belastingplichtige zijn activiteit stoppen. De rechtbank erkent dat het om een eenzijdige verbreking van het contract 
gaat maar is van mening dat het ook om een prerogatief gaat dat was opgenomen in de lastgevingsovereenkomst. Door 
het feit dat de mogelijkheid voor één van de partijen om het contract eenzijdig te beëindigen, opgenomen is in het con-
tract, kan de stopzetting niet het karakter krijgen van een schadegeval

. 

2227

– Er moet een oorzakelijk verband bestaan tussen de vermindering van activiteit en de ontvangen vergoeding
. 

2228

c. de {xe "Prijzen en subsidies"}prijzen en subsidies die belastbaar zijn als diverse inkomsten (rand-
nr. 1304); 

. 

d. de meerwaarden op ongebouwde {xe "Onroerende goederen – Meerwaarde"}onroerende goederen 
die belastbaar zijn als diverse inkomsten (randnr. 1313) en verwezenlijkt zijn meer dan vijf jaar en 
binnen de acht jaar na de verkrijging, evenals de meerwaarden op gebouwde onroerende goederen 
die belastbaar zijn als diverse inkomsten en verwezenlijkt werden binnen de vijf jaar na de verkrij-
ging. Als een terrein wordt gekocht en er binnen de vijf jaar met een bouw wordt aangevangen, 
dan is de meerwaarde ook belastbaar als het gebouw binnen de vijf jaar na de eerste ingebruikna-
me wordt verkocht. 

e. de {xe "Roerende goederen – Meerwaarde"}meerwaarden op aanmerkelijk belang deelnemingen 
die belastbaar zijn als diverse inkomsten; 

                                                           
2222Gent 6 april 2005, Fisc.Act. 2005, afl. 14, 6. 
 
2223Luik 30 november 2011, RGCF 2012, afl. 6, 450. 
 
2224Gent 11 juni 2002, Fiscoloog 2002, afl. 858, 10. 
 
2225Vr. nr. 753 GEHLEN 20 oktober 1993, Vr. & Antw. Kamer 1993-1994, 8110. 
 
2226Fiscoloog 2004, afl. 927, 4; Circ. nr. Ci.RH.332/560.286 (AOIF 6/2004), 23 januari 2004. 
 
2227Rb. Luik 4 juni 2012, FJF, No. 2013/77, zie  ook Luik 7 dece mber 2011, FJF, No. 2013/76. 
 
2228Cass . 12 april 1973, Pas . 1973, I, 781. 
 



 408  nr.  

 Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 – Kluw er 

f. kapitalen en afkoopwaarden die belastbare pensioenen vormen, wanneer ze niet aan het omzet-
tingsstelsel onderworpen zijn, en ze aan de begunstigde worden uitgekeerd naar aanleiding van 
zijn pensionering of vanaf de leeftijd van 62 jaar, of naar aanleiding van het overlijden van de per-
soon van wie hij de rechtverkrijgende is2229

– kapitalen of afkoopwaarden die gevormd zijn door persoonlijke bijdragen ingehouden door de 
werkgever op het loon; 

, met uitzondering van: 

– kapitalen en afkoopwaarden die krachtens een individuele aanvullende pensioentoezegging 
worden toegekend ofwel aan een werknemer wanneer er gedurende de looptijd van die indivi-
duele aanvullende pensioentoezegging in de onderneming geen collectieve aanvullende pensi-
oentoezegging bestaat die beantwoordt aan de WAP, ofwel aan een bedrijfsleider die, geduren-
de de looptijd van die individuele aanvullende pensioentoezegging, geen bezoldigingen heeft 
gekregen die regelmatig en ten minste om de maand werden toegekend; 

– (voor kapitalen uitgekeerd vanaf 1 januari 2006) kapitalen die door werkgeversbijdragen of 
bijdragen van de onderneming zijn gevormd en die ten vroegste bij het bereiken van de wette-
lijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd aan de begunstigde die minstens tot aan die leeftijd ef-
fectief actief is gebleven2230

g. kapitalen geldend als pensioenen wanneer die kapitalen door de onderneming worden uitgekeerd 
aan een bedrijfsleider van de eerste categorie die het statuut van zelfstandige heeft, ten vroegste 
naar aanleiding van zijn pensionering op de normale datum of in één van de vijf jaren die aan die 
datum voorafgaan of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtver-
krijgende is, zonder dat zij met voorafgaande stortingen zijn gevormd; 

 of worden uitgekeerd bij overlijden na het bereiken van de wette-
lijke pensioenleeftijd en de overledene tot die leeftijd effectief actief is gebleven (gecursiveerde 
deel vanaf aj. 2010); 

h. de afkoop van de gekapitaliseerde waarde van een gedeelte van het rust- of overlevingspensioen; 

i. de premies en vergoedingen ingesteld door de Europese Gemeenschappen als steunregeling voor 
de landbouwsector. Deze premies worden beschouwd als een soort premie voor het stopzetten van 
de beroepsactiviteit en worden daardoor vergeleken met stopzettingsmeerwaarden; 

j. de in artikel 30, 1° WIB92 bedoelde bezoldigingen voor een maximumbedrag van bruto 12 300,00 
EUR (basisbedrag)2231

 k. de premie bedoeld in artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot oprichting 
van een Impulsfonds voor de huisartsengeneeskunde en tot vaststelling van de werkingsregels er-
van

 per belastbaar tijdperk, betaald of toegekend aan sportbeoefenaars voor een 
als zodanig verrichte werkzaamheid, voorzover zij de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt doch jon-
ger zijn dan 26 jaar op 1 januari van het aanslagjaar; 

2232

                                                           
2229Met ingang van 1 juli 2013 is  he t tarie f van 16,5 %  van toepas s ing als  de  uitkering plaatsvindt op de  leeftijd van 62 jaar.  Hee ft de  uitkering 

plaats  op de  lee ftijd van 61 jaar, dan s tijgt he t tarie f naar 18 %  (nieuw art. 171 2°quate r WIB92) en bij de  lee ftijd van 60 jaar bedraagt 
he t tarie f 20 %  (nieuw art. 171 3°bis  WIB92) (ingevoerd door de  programmaw et van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012). Deze  be las ting-
verhoging is  w el gekoppeld aan de  voorw aarde  dat de  beguns tigde  op de  lee ftijd van resp. 60 jaar en 61 jaar zijn w ette lijk pe ns ioen 
nie t opneemt.  Met andere  woorden, wie  e ffectie f wette lijk op pens ioen gaat op re sp. 60 jaar of 61 jaar, kan nog s tee ds  van he t ta-
rie f van 16,5 %  blijven genie ten indien op dat ogenblik ook he t aanvullend pens ioen wordt uitgekeerd (Vr. nr. 85 FONCK 14 juni 
2012, Vr. & Antw. Kamer 2011-2012, nr. 75, 189). 

. 

 
2230Zie  ook randnr. 1375. De  rege ling waarbij he t tarie f van 10 %  kan worden genoten in plaats  van he t tarie f van 16,5 %  is  nie t van toepass ing 

voor inte rn gefinancie rde  pens ioentoezeggingen aan ze lfs tandige  bes tuurders , imm ers  artikel 171, 4°, g WIB92 werd nie t aangepas t. 
 
2231Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013: 18 000,00 EUR, en voor aj. 2014: 18 520,00 EUR. 
 
2232Wet 7 november 2011, BS 16 novembe r  2011 (van toepas s ing vanaf aans lagjaar 2012). 
 



nr.   409 

Kluw er – Handboek voor Fiscaal Recht 2013-2014 

Afdeling IX. 
{xe "Gemiddelde aanslagvoet"}Gemiddeld aanslagpercentage 

Bibliografie – THILMANY, J., “Afzonderlijke aanslagen van de stopzettingmeerwaarden en de achterstallen: bepaling 
van het referentiejaar”, AFT 1987, 217-219. 

1388 
art. 171 5° WIB92 
Zes soorten inkomsten worden belast tegen de gemiddelde aanslagvoet overeenstemmend met de 
belasting op het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belasting-
plichtige een normale beroepsactiviteit heeft gehad (art. 171 5° WIB92). 

§ 1. BELASTBARE INKOMSTEN 

1389 
Het betreft de volgende inkomsten: 

a. de vergoedingen, al dan niet contractueel betaald ten gevolge van {xe "Opzeggingsvergoeding 
arbeid"}stopzetting van arbeid of beëindiging van een arbeidsovereenkomst. 

 Onder deze categorie vallen de opzeggingsvergoedingen. Men heeft in het kader van opzeggings-
vergoedingen steeds getracht alternatieven te zoeken om de belasting tegen de voormelde gemid-
delde aanslagvoet te vermijden. 
– {xe "Morele schadevergoeding"}Morele schadevergoeding toegekend naar aanleiding van de 

stopzetting of beëindiging van de arbeidsovereenkomst: een ontslagvergoeding kan slechts 
vrijgesteld worden van belasting wanneer zij een vergoeding uitmaakt voor geleden morele 
schade en verkregen werd uit hoofde of ter gelegenheid van de stopzetting van de arbeid of de 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst (art. 31 3° WIB92). 

 Volgens de fiscus kunnen enkel arbeidsrechtbanken en -hoven niet-belastbare vergoedingen 
voor morele schade toekennen2233. De door de partijen gegeven kwalificatie is daarbij zonder 
belang2234. Rechtspraak is in die context niet unaniem. Het betreft een vergoeding die wordt 
toegekend volgens het individuele leed dat iedere werknemer naargelang het geval heeft on-
dergaan ingevolge zijn of haar ontslag2235. Het feit dat de vergoeding voor alle werknemers op 
hetzelfde bedrag werd bepaald, toont aan dat het gaat om een bijkomende vergoeding en niet 
om een morele schadevergoeding ingevolge het ontslag. Een morele schadevergoeding vereist 
immers dat de vergoeding wordt geïndividualiseerd volgens het leed dat ieder werknemer 
naargelang van het geval ondergaat ingevolge het ontslag. Nochtans moet worden opgemerkt 
dat de administratie nu ook de niet belastbaarheid van een vergoeding als morele schadever-
goeding aanvaardt als de werkgever naar aanleiding van een collectief ontslag de door de rech-
ter aan één werknemer toegekende niet belaste morele vergoeding uitbreidt tot de andere werk-
nemers die geen geding hebben aangespannen2236

                                                           
2233Vr. nr. 784 THIERRY 25 februari 1997, Vr. & Antw. Kamer 1996-1997, nr. 77, 14 april 1997, 10505 e n Bull.Be l., 1997, afl. 773, 1564. 

. In geval van een bedrijfsleider die ten on-
rechte om dringende reden was ontslagen, aanvaardde het hof van beroep van Brussel dat zwa-

 
2234Brusse l 15 septe mber 2000, Fiscoloog 2000, afl. 771, 9. 
 
2235Antwerpen 23 juni 1994, Bull.Be l. 1996, afl. 763, 1675. 
 
2236Circ. nr. Ci.RH.241/539.525, 9 maart 2004. 
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re morele schade was toegebracht. Het hof komt tot dat besluit op grond van de feitelijke om-
standigheden2237

– {xe "Gouden handdruk"}Gouden handdruk: een gouden handdruk geldt in de regel als opzeg-
gingsvergoeding, maar het kan ook worden gekwalificeerd als een als pensioen geldend kapi-
taal

. 

2238. De fiscus stelt dat een opzeggingsvergoeding soms een pensioen kan zijn2239

– {xe "Niet-concurrentievergoeding"}Niet-concurrentievergoeding: de vergoeding in uitvoering 
van een niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst wordt, op grond van de band met 
de beroepswerkzaamheid, belast als opzeggingsvergoeding

. 

2240. Zo werd een forfaitaire vergoe-
ding die een werknemer ontving in uitvoering van een niet-concurrentiebeding dat was opge-
maakt op de dag van de beëindiging van het dienstverband, als een opzeggingsvergoeding be-
schouwd en als zodanig belast2241. Het arbeidshof te Antwerpen kwalificeerde de vergoeding 
wegens niet-concurrentie als een divers inkomen en niet als een beroepsinkomen2242. De voor-
waarde hiervoor leek wel te zijn dat het als dusdanig gekwalificeerde ‘divers inkomen’ geen 
uitstaans mocht hebben met de uitvoering van de vroegere arbeidsovereenkomst. Dit betekent 
dat de vergoeding lange tijd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt uitbetaald. In 
tegenstelling tot de meeste huidige rechtspraak dienaangaande, werd de kwalificatie als divers 
inkomen door de rechtbank van eerste aanleg van Leuven opnieuw aangehouden2243

– {xe "Kapitaalvergoeding"}Kapitaalvergoedingen: kapitaalvergoedingen die worden toegekend 
op het ogenblik van brugpensionering en die niet voortvloeien uit contractuele pensioenver-
plichtingen, zijn opzeggingsvergoedingen en geen ‘pensioenen’

. De recht-
bank beriep zich hiervoor op het arrest van het Hof van Cassatie in sociale zaken dat oordeelde 
dat de niet-concurrentievergoeding ontvangen in het kader van een non-concurrentiebeding dat 
gesloten werd na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet onder het sociale loonbegrip 
valt. De rechtbank van eerste aanleg van Leuven is in die zin pionier om het voormelde Cassa-
tie-arrest ook in fiscalibus door te trekken. 

2244. Een ander arrest aanvaard-
de het tegendeel2245

                                                           
2237Brusse l 15 januari 1998, FJF, No. 98/255, Fiscoloog 1998, afl. 650, 2. 

. Een toekenning van een kapitaal geldend als pensioen in het kader van een 
pensioenplan onderschreven door de werkgever ten voordele van zijn personeel en uitbetaald 
ter gelegenheid van het wettelijk brugpensioen, kan niet beschouwd worden als een opzeg-
gingsvergoeding, aangezien de vergoeding in dat geval op basis van het volledige salaris moet 
worden berekend (en niet op 70 % zoals in casu), en ook moet worden vastgesteld in functie 
van de leeftijd van de belastingplichtige, zijn graad, zijn anciënniteit binnen het bedrijf en het 
bedrag van zijn salaris). 

 
2238Brusse l 22 septe mber 1987, FJF, No. 88/51. 
 
2239Circ. nr. AFZ/2005/0652 (AFZ 08/2005), 25 mei 2005. 
 
2240Cass . 3 november 1997, Fis koloog 1997, afl. 641, 1. 
 
2241Antwerpen 25 april 2000, Fis coloog 2000, afl. 754, 9. 
 
2242Arbh. Antwerpen 3 februari 1997, Fisko loog 1997, afl. 604, 9. 
 
2243Rb. Leuven 4 m aart 2005, Fisc.Act. 2005, afl. 20, 3-5 
 
2244Brusse l 22 septe mber 1987, Fisc.Koer. 1988, 13. 
 
2245Luik 1 juni 1987, FJF, No. 87/182. 
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– {xe "Canada-dryregeling"}Periodiek aanvullende vergoeding: de werkgever die bovenop de 
werkloosheidsuitkering een periodieke aanvullende vergoeding uitkeert aan een ontslagen 
werknemer die niet met pensioen is, kent geen opzeggingsvergoeding toe, maar wel een werk-
loosheidsvergoeding2246

 Die vergoeding kan niet worden gerangschikt onder de pensioenen of toelagen die het herstel 
zijn van een bestendige derving van beroepsinkomsten (art. 34 § 1 1° WIB92), aangezien ze tot 
doel heeft de bestaanszekerheid gedurende de periode van werkloosheid tot aan de pensione-
ring te waarborgen. De tijdelijke derving komt in casu voort uit de werkloosheid die in principe 
een inactiviteit van tijdelijke aard is, terwijl de bestendige derving het gevolg is van een inacti-
viteit die in principe onomkeerbaar is. 

. Deze periodieke aanvullende vergoeding is in de regel dus een ver-
goeding tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke derving van bezoldigingen in de 
zin van artikel 31, lid 2, 4° WIB92. 

 Sinds 1 januari 2006 groepeert artikel 31bis WIB92 de aanvullende vergoedingen en kwalifi-
ceert deze duidelijk als bezoldigingen. 

– Eenmalige verzekeringspremie: wanneer de werkgever, naar aanleiding van de beëindiging van 
de arbeidsovereenkomst, een eenmalige verzekeringspremie betaalt aan een groepsverzekeraar 
waarbij het verzekerde kapitaal wordt verhoogd, kan deze verzekeringspremie niet worden 
aanzien als een opzeggingsvergoeding. De betaling van de premie is niet belastbaar, maar zal 
later als pensioen worden belast naar aanleiding van de vereffening van de groepsverzeke-
ring2247

– {xe "Outplacementbelofte"}Outplacementbelofte: de werkgever neemt de kosten van outpla-
cement van ontslagen personeel ten zijnen laste. Indien de dienstverlening van outplacement 
correlatieve voordelen oplevert in hoofde van de werknemer, dan zullen deze voordelen ge-
kwalificeerd worden als voordelen van alle aard. De werkgever moet in dit geval bedrijfsvoor-
heffing betalen. 

. 

 In normale gevallen wordt het voordeel van de dienstverlening aanzien als de terugbetaling van 
‘eigen kosten van de werkgever’. De werkgever kan deze kosten vervolgens aftrekken als be-
drijfskosten. 

– Artikel 171, 5° a) geldt ook voor bedrijfsleiders, maar eist wel het bestaan van een arbeidsover-
eenkomst. Een bestuurder van een managementadviesbureau kreeg van de onderneming een 
vergoeding in het kader van de stopzetting van de acitiviteit. De rechtbank van eerste aanleg 
van Brussel bevestigt dat de afzonderlijke taxatie niet mogelijk is omdat de bestuurder onder 
het statuut van de zelfstandigen valt2248

 Nota: opgepast voor {xe "Simulatie"}simulatie; de kwalificatie van de overeenkomst door de par-
tijen is irrelevant

. 

2249

b. de bezoldigingen, pensioenen en renten als bedoeld in artikel 31 en 34 WIB92 {xe "Achterstallige 
bezoldigingen"}waarvan de betaling of de toekenning door toedoen van een openbare overheid of 
wegens het bestaan van een al dan niet gerechtelijk geschil slechts heeft plaatsgehad na het ver-
strijken van het belastbaar tijdperk waarop zij in werkelijkheid betrekking hebben. 

; 

                                                           
2246Vr. nr. 1386 SCHUERMANS 24 januari 1995, Bull.Be l. 1995, afl. 752, 2434. 
 
2247Bergen 26 oktober 2001, Fis koloog, afl. 739, 4. 
 
2248Rb. Brusse l 19 fe bruari 2013, Acc.Fisc. 2013, afl. 13. 
 
2249Gent 15 mei 1997, Fiskoloog 1998, afl. 651, 11. 
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 Casuïstiek 
– In verband met het begrip ‘door toedoen van een openbare overheid’2250

– Vr. nr. 120 LEONARD, Vr. & Antw. Kamer 1988-1989, 20 december 1988, 2577 (achterstallige pensioenen door 
het ministerie van Onderwijs uitbetaald).  

: 

– Brussel 28 juni 1988, FJF, No. 89/6, AFT 1989, 23 (laattijdige betalingen van het OCMW). 
– Luik 20 december 1989, FJF, No. 90/149 (systematisch betaalde eindejaarsvergoeding door het OCMW). 
– Bergen 19 juni 1992, FJF, No. 93/59 (pensioenen toegekend door het Italiaanse “Instituto Nazionale della Provi-

denza Sociale”). 
– Antwerpen 15 september 1998, FJF, No. 99/164 (vertraging is te wijten aan de te volgen reglementering en eigen 

werkwijze van de administratie: geen verzuim of nalatigheid). 
– Bergen 10 oktober 2000, FJF, No. 2001/47. 
– Arbitragehof 16 februari 2005, nr. 36/2005, BS 8 april 2005. 
– Antwerpen 6 januari 2009, FJF, No. 2010/15. 

– In verband met het bestaan van een geschil en het begrip ‘achterstal’2251

– Gent 2 oktober 1990, Fiskoloog 1990, afl. 318, 5. 
: 

– Mond.Vr. VERHERSTRAETEN 11 januari 1999, Commissie Financiën, Beknopt verslag, 1998-1999, C 706-1 
(achterstallige bezoldigingen uitgekeerd door het Fonds voor de sluiting van Ondernemingen: niet afzonderlijk be-
lastbaar). 

– Brussel 19 oktober 1995, FJF, No. 96/118 (laattijdige betaling in toepassing van een overeenkomst met de belas-
tingplichtige komt niet voor afzonderlijke taxatie in aanmerking). 

c. de winsten en baten die betrekking hebben op een zelfstandige beroepswerkzaamheid die voorheen 
werd uitgeoefend en die na de {xe "Stopzetting werkzaamheid"}stopzetting worden behaald of 
vastgesteld, evenals de vergoeding van alle aard verkregen na die stopzetting hetzij als compensa-
tie hetzij ter gelegenheid van enigerlei handeling die een vermindering van de werkzaamheid, van 
de winst van de onderneming of van de baten van de werkzaamheid tot gevolg heeft of zou kunnen 
hebben2252

– Wat betreft het belastingstelsel van de in {xe "Onteigeningsvergoeding"}onteigeningsvergoe-
dingen begrepen forfaitaire compensatie van normaal verhoopte winsten of baten

. 

2253

– Beëindigingspremies die het Vlaams Gewest toekent voor vaartuigen die definitief aan de zee-
visserijactiviteit worden onttrokken, zijn belastbaar als vergoeding verkregen ter compensatie 
van enige handeling die een vermindering van de beroepswerkzaamheid of van de winst tot ge-
volg kan hebben en komen niet in aanmerking voor de gespreide belasting

. 

2254

– Wat betreft het aanslagstelsel van welbepaalde leningen verkregen door werklozen die zich als 
zelfstandige hebben gevestigd en welke ingevolge onvrijwillige stopzetting van de beroeps-
werkzaamheid niet moeten worden terugbetaald

 (zie rand-
nr. 1374). 

2255

d. de vergoedingen die het {xe "Fonds sluiting ondernemingen"}Fonds tot vergoeding van de in geval 
van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers uitkeert na het verstrijken van het belast-
baar tijdperk waarop de vergoeding in werkelijkheid betrekking heeft; 

; 

                                                           
2250Cass . 18 juni 1987, RW 1987-1988, 1124 en FJF, No. 89/80 (“he t gevolg van een nalatighe id, onachtzaamheid, of van een maatrege l met 

een uitzonderlijk karakte r” ). 
 
2251Cass . 4 december 1978, RW 1978-1979, 1842, Bull.Be l. 1980, 2156, Pas . 1979, I, 390, JDF 1980, 270. 
 
2252Antwerpen 13 mei 2003, Fisc.Koer. 2003, 451 (de  e re lonen die  een gene esheer van he t ziekenhuis  ontvangt nadat hij zijn persoonlijke 

activite it heeft overgedragen aan een vennootschap, zijn nie t be las tbaar als  s topze ttingsmeerwaarden omdat de  genee she er nie t 
kan aantonen dat he t ziekenhuis  de  e re lonen heeft ontvangen voor de  oprichting van de  vennootschap. Het tijds tip van be las tbaar-
he id, én van de  beoorde ling, is  he t mom e nt dat he t ziekenhuis  de  e re lonen ontvangt en nie t he t moment van doors torting). 

 
2253Circ. nr. Ci.RH.249/378.338, 16 december 1988, Bull.Be l. 1989, afl. 680, 297. 
 
2254Vr. nr. 223 BREYNE 11 januari 1996, Bull.Be l., afl. 762, 1318. 
 
2255Circ. nr. Ci.RH.332/393.031, 8 april 1988, Bull.Be l. 1988, afl. 672, 836. 
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e. de {xe "EGKS-vergoeding"}EGKS-vergoedingen die door toedoen van de Rijksdienst voor Ar-
beidsvoorziening ten gevolge van de herstructurering of sluiting van een onderneming worden uit-
gekeerd na het verstrijken van het belastbaar tijdperk waarop de vergoeding in werkelijkheid be-
trekking heeft; 

f. de {xe "Inschakelingsvergoeding"}inschakelingsvergoedingen: met ingang van 9 januari 2006, 
bedoeld in titel IV, hoofdstuk 5, afdeling 3 van de wet betreffende het generatiepact. 

§ 2. REFERTEJAAR 

1389,10 
Er moet bij de bepaling van het {xe "Refertejaar"}refertejaar naar gestreefd worden om de toepasselij-
ke aanslagvoet zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen met de aanslagvoet die in het verleden 
op gelijkaardige inkomsten werd geheven2256

§ 3. GEMIDDELDE AANSLAGVOET 

. 

1389,20 
Bij het bepalen van de {xe "Gemiddelde aanslagvoet"}gemiddelde aanslagvoet moet het geheel van de 
belastbare inkomsten van het refertejaar in aanmerking worden genomen: 

– wanneer de belastingplichtige in het refertejaar inkomsten in het buitenland heeft genoten die 
krachtens een dubbelbelastingverdrag zijn vrijgesteld met progressievoorbehoud, moet de gemid-
delde aanslagvoet bepaald worden rekening houdend met de basisbelasting vóór de toepassing van 
de vrijstelling2258

Volgens de rechtspraak is de gemiddelde aanslagvoet de aanslagvoet die op de beroepsinkomsten 
afzonderlijk wordt berekend met toepassing van de principes van decumul in plaats van de gemiddel-
de aanslagvoet die op het geheel van de belastbare gezinsinkomsten wordt berekend

. 

2259

De gemiddelde aanslagvoet wordt vermeld op het aanslagbiljet en bestaat steeds uit een getal van drie 
cijfers (uitgedrukt in een percentage) waarvan het laatste een decimaal is. 

. De gemid-
delde aanslagvoet moet dus worden berekend met betrekking tot de belastbare inkomsten van de ont-
slagen echtgenoot en niet tot het gezamenlijk belastbaar inkomen van beide echtgenoten. 

In verband met de berekening van de gemiddelde aanslagvoet: 

Parl.Vr. – Vr. nr. 161 22 juli 1992, Vr. & Antw. Kamer 1991-1992, 22 juli 1992, Bull.Bel. 1992, afl. 722, 3469 (com-
binatie met belastingvermindering voor vervangingsinkomsten). 

Rechtspraak – Brussel 17 november 1995, Fiskoloog 1995, afl. 547, 9. 
– Brussel 1 maart 2000, FJF, No. 2000/195. 

                                                           
2256Cass .12 juni 1992, Fisc.Koer. 1992, 455, RW 1992-1993, 616, Bull.Be l. 1992, 902. 
 
2257Brusse l 8 mei 1992, FJF, No. 93/160; Brus se l 10 februari 1994, FJF, No. 94/209. 
 
2258Brusse l 3 novem ber 1992, FJF, No. 93/35 en Fisc.Koer. 1993, 313. 
 
2259Gent 6 januari 2000, TFR 2000, afl. 179, 343, noot H. BOSMA. 
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– Antwerpen 6 april 2010, FJF, No. 2011/44 (het {xe "Refertejaar"}refertejaar is het jaar met een normale be-
roepswerkzaamheid, niet met een gelijkaardige beroepswerkzaamheid). 

§ 4. {XE "LAATSTE VORIG JAAR NORMALE BEROEPSWERKZAAMHEID"}LAATSTE VORIG JAAR MET {XE 
"NORMALE BEROEPSWERKZAAMHEID"}NORMALE BEROEPSWERKZAAMHEID 

1389,30 

Wetgeving – Cass. 17 januari 2008, besproken in X, “Onbezoldigd bestuurder: geen ‘normale’ beroepsactiviteit”, Fisco-
loog 2008, afl. 1105, 5. 

Onder het ‘laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid had’, 
moet volgens de minister van Financiën begrepen worden, het meest recente vorige jaar waarin de 
werknemer in België of in het buitenland gedurende twaalf maanden belastbare beroepsinkomsten 
heeft behaald die in de personenbelasting tegen de progressieve aanslagvoet zijn belast of belast ge-
weest zouden zijn indien de werknemer aan de personenbelasting onderworpen was geweest2260

Met betrekking tot het hiervoor bedoelde ‘beroepsinkomsten’ bestaat tegenstrijdige rechtspraak
. 

2261. 
Niettemin volgt het Hof van Cassatie het standpunt van de wetgever2262

Door de woorden ‘normale beroepswerkzaamheid’ te gebruiken zonder deze verder te verduidelijken, 
heeft de wetgever duidelijk gewild dat de feitenrechter in concreto zou oordelen of deze uitdrukking 
overeenstemt met de feiten die hem worden voorgelegd, rekening houdende met het geheel van om-
standigheden van de zaak

. 

2263

Twee vraagstukken met betrekking tot het al dan niet ‘normaal’ karakter van de beroepsactiviteit 
dringen zich op. 

. Het spreekt voor zich dat dergelijke benadering aanleiding heeft gege-
ven tot veelvuldige en vaak ook tegenstrijdige rechtspraak met rechtsonzekerheid als pijnlijk gevolg. 

Enerzijds bestaat de vraag of een jaar waarin de belastingplichtige enkel een onbezoldigde beroeps-
werkzaamheid uitoefent in aanmerking kan komen als referentiejaar voor het bepalen van een gemid-
delde aanslagvoet. Het Hof van Cassatie beslechtte het discussiepunt. In casu had de belastingplichti-
ge na de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, waarvoor hij een bijkomende opzegvergoeding 
van zijn ex-werkgever ontving, een onbezoldigd bestuursmandaat opgenomen. Het Hof van Cassatie 
oordeelde op 17 januari 2008 dat een jaar waarin weliswaar een werkzaamheid wordt uitgeoefend, 
maar waarbij deze werkzaamheid geen beroepsinkomsten oplevert, geen geldig referentiejaar vormt. 

                                                           
2260Vr. nr. 305 DE LOOR 29 september 1993, Vr. & Antw. Senaat 1993-1994, 2 novem ber 1993, nr. 80, 4186; Com.IB 1992, nr. 171/268-269. 
 
2261Brusse l 1 maart 2000, FJF, No. 91/148 (Het fe it dat de  be las tingplichtige  gedure nde  he t volledige  vorig jaar beroepsactie f is  gewees t, 

impliceert nog nie t dat dit jaar als  re fe rentie jaar kan ge lde n. Dit is  he t geval wanneer, ten gevolge  van een wijziging van beroe psacti-
vite it, de  be las tingplichtige  voor de  laats te  maand van he t jaar geen beroeps inkoms ten heeft gehad). 

 
2262Cass . 12 juni 1992, Fisc.Koer. 1992, 455. 
 
2263Rb. Gent 20 maart 2003, onuitg. 
 
2264Com.IB 1992, nr. 171/324. 
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2265 als de recht-
bank van eerste aanleg te Luik2266 bevestigden de stelling dat het jaar waarin vervangingsinkomsten 
worden genoten niet als referentiejaar kan gelden. Ook het hof van beroep te Gent sloot zich aan bij 
deze visie. In een arrest van 21 maart 2006 oordeelde het hof immers dat niet als referentiejaar in 
aanmerking komt, het jaar waarin een belastingplichtige eerst 2,5 maanden een zelfstandige beroeps-
werkzaamheid uitoefenende en daarna, voor de rest van het jaar als werkloze werkloosheidsuitkerin-
gen genoot. Een dergelijk jaar kan volgens het hof niet worden beschouwd als een jaar met een nor-
male beroepswerkzaamheid2267. Hiermee lijkt het hof terug te komen op haar eerder ingenomen 
standpunt dat een periode van ‘erkende’ werkloosheid, een periode met werkloosheidsuitkeringen, 
“geassimileerd moet worden aan een periode van tewerkstelling in het licht van het begrip ‘normale 
beroepswerkzaamheid’”2268. Het hof van beroep te Antwerpen daarentegen is de mening toegedaan 
dat een jaar waarin vervangingsinkomsten worden genoten wel een referentiejaar kan zijn2269. In 
maart 2013 oordeelde het Hof van Cassatie2270 echter dat aansluiting moet worden gezocht bij een jaar 
waarin er beroepsinkomsten zijn uit een normale beroepswerkzaamheid zodat een jaar met vervan-
gingsinkomsten niet telt. In antwoord op een parlementaire vraag liet de minister weten dat hij een 
wetgevend initiatief zal nemen om het één en ander te stroomlijnen2271

Het is niet vereist dat de activiteit die in het referentiejaar werd uitgeoefend van dezelfde aard is als de 
activiteit die de opzeggingsvergoeding teweeg heeft gebracht. De inkomsten uit de diverse activiteiten 
moeten ‘vergelijkbaar’ zijn. Het begrip ‘vergelijkbaar’ kan in twee richtingen worden geïnterpreteerd: 
vergelijkbaarheid wat betreft inhoud van de functie (bv. personeelsmanager en consultant) en verge-
lijkbaarheid wat betreft de omvang van de jaarlijkse bezoldiging (bv. inkomsten ten belope van 1 mio 
versus 1,3 mio)

. 

2272

Het begrip ‘normale beroepswerkzaamheid’ is noch afhankelijk van een bepaald minimum inko-
men

.  

2273, noch afhankelijk van de omvang van het inkomen. Evenmin relevant is de organisatievorm 
waarin de beroepswerkzaamheid plaatsvindt. Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde dat het 
‘normaal’ karakter van de beroepswerkzaamheid niet wijzigt indien een advocaat zijn vroegere een-
manspraktijk opdoekt om toe te treden tot een advocatenassociatie. Er moet dus geen rekening worden 
gehouden met het laatste volledige jaar waarin hij als ‘solo-advocaat’ actief was, doch wel met het 
laatste volledige jaar waarin hij een ‘normale beroepswerkzaamheid’ had, zijnde zijn werkzaamheden 
in de advocatenassociatie2274

                                                           
2265Arres t over de  activite iten van een gepens ioneerde  binnen de  grensbedragen in he t kader van de  toege laten beroepsbezigheden voor 

gepens ioneerde n: Brusse l 25 oktober 2000, Fiscoloog, afl. 775, 6. 

. 

 
2266Vonnis  over een compenserende  maande lijkse  opzegvergoeding zonder bijkomende  beroepsactivite it: Rb. Luik 17 mei 2005, Fiscoloog, afl. 

988, 11. 
 
2267Gent 21 maart 2006, Fiscoloog, afl. 1037, 13. 
 
2268Gent 4 juni 2003, Fiscoloog, afl. 904, 10. 
 
2269Antwerpen 8 januari 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1336, 13, Fisc.Koer. 2013, afl. 8, 431. 
 
2270Cass . 14 maart 2013, Fiscoloog 2013, afl. 1338, 9. 
 
2271Mond.Vr. nr. 17576 WOUTERS 15 mei 2013, Beknopt Vers lag, Kamercommiss ie  Financieen en Begroting, COM 746, 37-38. 
 
2272Luik 6 mei 1998, FJF, No. 98/249. Zo blee f bijvoorbee ld een directeur in e en onderneming na de  s topze tting van zijn activite it een bes tuur-

dersmandaat in deze lfde  naamloze  vennootschap uitoefenen. Het gemidde ld tarie f werd van toepass ing verklaard. 
 
2273Gent 20 november 2002, www .monKEY.be , Rechtspraak, nr. G 02/2630; Luik 6 mei 1998, FJF, No. 98/249; Antw erpen 14 september 1998, 

AFT 1999, afl. 1, 20 (“abnorm aal”  lage  inkomsten); Gent 4 m aart 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 14, 5 (uits luitend invalidite itsuitkeringen); 
Luik 19 december 1990, FJ F, No. 91/43, Fisc.Koer. 1991, 197 en Gent 4 juni 1991, FJF, No. 91/148; Luik 17 december 1997, FJF, 
No. 98/164; Brus se l 13 februari 1998, Fisc.Act. 1998, afl. 35, 10; Fiskoloog 1998, afl. 653, 10. 

 
2274Antwerpen 30 m ei 2006, be sproken in C. BUYSSE, “Geen advocatuur m et twee  sne lheden” , Fiscoloog 2006, afl. 1035, 12. 
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Afdeling X. 
Aanslagpercentage van toepassing op het geheel van de andere inkomsten 

1392 
art. 171 6° WIB92 

De aanslag wordt berekend tegen het aanslagpercentage voor het geheel van de andere inkomsten 
voor: 
a. het {xe "Vervroegd vakantiegeld"}vervroegd vakantiegeld toegekend aan de werknemer of de 

bedrijfsleider die is tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst, en die de onderneming verlaat. 
Aldus het huidige artikel 171, 6° WIB92. 

 Arbeiders en bedrijfsleiders die zijn tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst werden 
initieel van de regeling inzake de afzonderlijke belasting voor vertrekvakantiegeld voor bedienden 
uitgesloten. Deze onderscheidende behandeling kon volgens het Grondwettelijk Hof niet redelijk 
worden verantwoord en was derhalve discriminerend2275. De wetgever heeft deze discriminatie 
voor wat betreft arbeiders weggewerkt in de programmawet van 8 april 20032276. In de program-
mawet van 5 augustus 2003 werd dit standpunt doorgetrokken naar het vertrekvakantiegeld van 
bedrijfsleiders die op basis van een arbeidsovereenkomst zijn tewerkgesteld2277. Een circulaire 
verduidelijkt het standpunt van de administratie in deze2278

b. het bedrag van de baten van vrije beroepen en andere winstgevende bezigheden die betrekking 
hebben op gedurende een periode van meer dan 12 maanden geleverde diensten en die door toe-
doen van de overheid niet betaald zijn in het jaar van de prestaties {xe "Achterstallige bezoldigin-
gen"}maar in eenmaal worden vergoed, en zulks uitsluitend voor het evenredige deel dat een ver-
goeding van 12 maanden prestaties overtreft

; 

2279. Dat deze bepaling niet discriminerend is, blijkt 
onder meer uit een arrest van het Grondwettelijk Hof2280 en eerdere rechtspraak in dit verband. De 
wetsbepaling is gegrond op het principe van de eenjarigheid en werd ingevoerd met als doel het 
verhinderen van de manipulatie van het toerekenen van een inkomen aan welbepaalde aanslagjaren 
teneinde de fiscale druk te verlagen. Men kan moeilijk de openbare overheid verdenken de één of 
de andere belastingplichtige fiscaal te begunstigen, dit in tegenstelling tot privépersonen2281

 De administratie houdt vast aan een strenge interpretatie van de zin “door toedoen van de over-
heid” en ze wordt daarin gesteund door het Hof van Cassatie

. 

2282

 Wanneer het contract bepaalt dat de honoraria van de architect betaald zullen worden in het jaar 
volgend op de beëindiging van de werken, zodat de vertraging in de betaling te wijten is aan een 

.  “Door toedoen van de overheid” 
verwijst naar een laattijdige betaling van de vergoeding door een fout of nalatigheid van de over-
heid. Het loutere feit dat de overheid (in concreto het ministerie van Justitie) de uitbetalende over-
heid is en het uitbetalingssysteem heeft uitgedacht, maakt op zich nog geen fout uit. 

                                                           
2275Arbitragehof 11 de cember 2002, nr. 185/2002, besproken door X, “Vertrek-vakantiege ld van arbe iders : dubbele  discriminatie” , Fiscoloog 

2002, afl. 872, 4; X, “Fiscus  volgt Arbitragehof. Vakantiege ld arbe iders  nu ook afzonderlijk be las t” , Fis c.Act. 2003, afl. 11, 5-6. 
 
2276Art. 123 programm awet 8 april 2003, BS 17 april 2003, inwerkingtreding aj. 2003 (art. 124); X, “Program mawet: oplos s ing voor vakantiege ld 

arbe iders” , Fiscoloog 2003, afl. 888, 1. 
 
2277Art. 17 programm awet 5 augus tus  2003, BS 7 augus tus  2003. 
 
2278Circ. nr. Ci.RH.332/557.605, 1 oktober 2003, Bull.Be l., afl. 842, 2905-2914. 
 
2279Circ. nr. Ci.RH.332/306.042, 30 maart 1979, Bull.Be l., afl. 573, 707. 
 
2280Arbitragehof 16 fe bruari 2005, nr. 38/2005, BS 8 april 2005. 
 
2281Luik 24 december 1999, FJ F, No. 2000/147. 
 
2282Cass . 23 april 2010, FJF, No. 2010/252 (achte rs tallige  e re lonen, pro Deo-vergoedingen). 
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contractueel beding, is artikel 171, 6° WIB92 niet van toepassing2283 (zie verder inzake de laattij-
dige uitbetaling van honoraria aan architecten2284

c. de in artikel 90, 4° WIB92 vermelde uitkeringen. Het betreft de vroeger verschuldigde, maar in 
een later belastbaar tijdperk dan dat waarop ze betrekking hebben, uitbetaalde {xe "Onderhouds-
rente"}onderhoudsuitkeringen in uitvoering van een gerechtelijke beslissing, waarbij het bedrag 
ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd; 

); 

d. de in artikel 31, lid 2, 1° en 4° WIB92 bedoelde bezoldigingen van de maand december die door 
een overheid voor het eerst zijn betaald of toegekend tijdens die maand december in plaats van tij-
dens de maand januari van het volgend jaar ingevolge een beslissing van die overheid om de be-
zoldigingen van de maand december voortaan in de maand december te betalen of toe te kennen in 
plaats van tijdens de maand januari van het volgend jaar2285

Afdeling XI. 

. 

Aanslagpercentage van 10,38 % 

1393 
art. 171 7° WIB92 
De {xe "Weerwerkpremie"}gewestelijke weerwerkpremie die, krachtens een voor 1 januari 2006 af-
gekondigd decreet of ordonnantie of een voor dezelfde datum getroffen besluit2286, gedurende de peri-
ode en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in dat decreet, ordonnantie of besluit, wordt betaald 
of toegekend aan een oudere werknemer die ontslagen is uit een onderneming in moeilijkheden of in 
herstructurering en die na een periode van werkloosheid terug wordt tewerkgesteld door een nieuwe 
werkgever, voor zover die premie bruto niet meer bedraagt dan 120,00 EUR2287

Afdeling XII. 

 per maand. De be-
grippen ‘oudere werknemer’, ‘onderneming in moeilijkheden of in herstructurering’ en ‘nieuwe werk-
nemer’ hebben voor de toepassing van deze bepaling dezelfde betekenis als in het desbetreffende 
decreet, ordonnantie of besluit. Deze bepaling is van toepassing op de weerwerkpremies die worden 
betaald of toegekend vanaf 1 juli 2005. 

Bijkomende heffing op roerende inkomsten 

1393,10 
art. 174/1 WIB92 

De bijkomende heffing op roerende inkomsten werd ingevoerd via de wet van 28 december 2011 
houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. Omwille van de vele toepassingproblemen werd 
de maatregel alweer afgeschaft door de programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012. 
Voor een gedetailleerde bespreking: zie Handboek van Fiscaal Recht 2012-2013, randnr. 1393,10. 

                                                           
2283Luik 23 april 1986, FJF, No. 86/155. 
 
2284Bergen 18 oktober 1996, FJ F, No. 97/10; Bergen 21 februari 1997, FJ F, No. 97/107, Fisc.Koer. 1997, 290. 
 
2285Wet 8 april 2003, BS 17 april 2003, zoals  gewijzigd door wet 5 augus tus  2003, BS 7 augus tus  2003 (van toepass ing vanaf aans lagjaar 2003). 
 
2286B.Vl.Reg. 24 juni 2005 tot invoering van de  weerwerkpremie , BS 5 augus tus  2005. 
 
2287Ge ïndexeerd bedrag voor aj. 2013 en aj. 2014: 180,00 EUR. 
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Hoofdstuk III 

1394 

Wetgeving – Art. 178 WIB92. 
– Art. 389 programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
– Art. 403 programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 
– Art. 411 programmawet 27 december 2004, BS 31 december 2004. 

Berichten – Bericht AOIF houdende de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2006, 
BS 22 februari 2005. 

– Bericht AOIF houdende de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2007, 
BS 26 januari 2006. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2008, BS 
25 januari 2007. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2009, BS 
25 januari 2008. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2010, BS 
26 januari 2009, ed. 2. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2011, BS 
20 januari 2010, ed. 2; gewijzigd door Bericht, BS 26 maart 2010. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2012, BS 
17 januari 2011, ed. 2. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2013, BS 
18 januari 2012. ed. 2. 

– Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2014, BS 
22 januari 2013. 

Circulaires – Circ. nr. Ci.D.19/402.192, 18 mei 1990 (18de aflevering Hervormingswet 1988). 
– Circ. nr. Ci.RH.82/556.471 (AOIF 12/2003), 30 april 2003, behoudende wijzigingen aan de aangifte in de 

PB van aanslagjaar 2003. 

1395 
art. 178 § 1 WIB92 

Overeenkomstig artikel 178 WIB92 worden de bedragen die zijn uitgedrukt in euro met betrekking tot 
enigerlei inkomstengrenzen en -schijven, vrijstellingen, belastingvrije sommen, verminderingen, af-
trekken en beperkingen of begrenzingen ervan, jaarlijks en gelijktijdig aan het indexcijfer der con-
sumptieprijzen aangepast (art. 178 § 1 WIB92).  

1396 
art. 178 § 2 WIB92 

De indexering gebeurt met behulp van de coëfficiënt die bekomen wordt door het gemiddelde van de 
indexcijfers van het jaar dat het jaar van de inkomsten voorafgaat, te delen door het gemiddelde van 
de indexcijfers van het jaar 1988 (art. 178 § 2 WIB92). In afwijking hiervan zijn de forfaitaire onkos-
tenvergoedingen uit artikel 38, § 1, lid 1, 23° en § 4, en artikel 97, § 2 WIB92 die zijn toegekend van-
af 1 januari 2007, gekoppeld aan het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2003 (112,47). 
Op 1 januari van elk jaar worden de bedragen aangepast overeenkomstig de volgende formule: het 
basisbedrag wordt vermenigvuldigd met het gezondheidsindexcijfer van de maand september van het 
jaar voorafgaand aan het jaar tijdens welk het nieuwe bedrag van toepassing zal zijn en gedeeld door 
het gezondheidsindexcijfer van de maand september 2003. 
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De bedragen moeten worden afgerond tot het hogere of lagere duizendtal, naargelang het cijfer van de 
honderdtallen al of niet vijf bereikt. De bedragen van het brutodag- of uurloon bedoeld in artikel 67ter, 
§ 1 WIB92 worden met ingang van 1 januari 2008 niet meer geïndexeerd2288

1397 
art. 178 § 7 WIB92 

. 

Overeenkomstig artikel 178, § 7 WIB92, ingevoegd bij artikel 4 van de wet van 21 december 2009 
houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 31 december 2009, ed. 2), mag de toepassing van arti-
kel 178 geen aanleiding geven tot een lager bedrag dan dat van het jaar voordien, met uitzondering 
voor de bepalingen bedoeld in de § 4 en 6 van dat artikel.  

De meeste bedragen werden daarom geïndexeerd volgens de coëfficiënten vastgelegd voor aanslagjaar 
2010. De belastingvrije maximumvergoedingen voor kunstenaars (zowel de dag- als jaarvergoeding) 
werden negatief geïndexeerd. Het belastingvrije maximumbedrag van de {xe "Niet-recurrente resul-
taatsgebonden voordelen"}niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen (bonusregeling) kon negatief 
geïndexeerd worden maar dat gebeurde uiteindelijk niet door een akkoord met het Beheerscomité van 
de RSZ. 

1398 
art. 45 § 4 wet  
27/12/1984 
art. 61  
KB/WIB92 
Het bedrag van 12 394,68 EUR (dit is het maximumbedrag dat een werknemer per jaar mag besteden 
aan het lichten van vrijgestelde aandelenopties (art. 45 § 4 wet 27 december 1984; opgeheven bij 
art. 47 § 2 wet 26 maart 1999, BS 1 april 1999, maar nog van toepassing op opties die zijn toegekend 
vóór 1 januari 1999)) werd niet geïndexeerd, evenmin als het bij koninklijk besluit vastgestelde 
maximaal aftrekbare bedrag van de kosten van kinderopvang (11,20 EUR) (art. 113 § 2 WIB92). 

1399 
Wat betreft de vaststelling van het maximumbedrag van de eerste schijf van het aanvangsbedrag van 
hypothecaire leningen dat in aanmerking wordt genomen voor de aftrek van kapitaalaflossingen en 
voor de bijkomende interestaftrek, wordt steeds het grensbedrag in aanmerking genomen zoals het is 
bepaald voor het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk waarin de lening is aangegaan, 
ongeacht het aanslagjaar waarvoor die voormelde aftrekken worden gevraagd. Eenzelfde regeling 
geldt voor wat betreft omzettingsrenten in verband met levensverzekeringscontracten. Noteer dat deze 
aftrek volledig werd herzien voor leningen vanaf 1 januari 2005 gesloten (zie randnr. 1340). 

Hoofdstuk IV 

Bibliografie – HINNEKENS, L., “Het domiciliebegrip in de {xe "Gemeentebelastingen"}gemeentebelastingen”, AFT 
1988, 239-246. 

1400 
art. 465-468 WIB92 

                                                           
2288Art. 62 wet 8 juni 2008, BS 16 juni 2008. 
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De provincies, de agglomeraties en de gemeenten hebben niet het recht op de personenbelasting {xe 
"Opcentiemen"}opcentiemen of soortgelijke belastingen te heffen, uitgezonderd wat de onroerende 
voorheffing betreft. 
Maar, in de voorwaarden opgesomd in artikel 465-468 WIB92, mogen de agglomeraties en de ge-
meenten een aanvullende belasting vestigen die gelijk is aan een percentage dat een breukgedeelte 
mag omvatten dat tot één decimaal wordt beperkt. De agglomeraties mogen een aanvullende belasting 
van maximaal 1 % heffen. De aanvullende belasting wordt berekend op basis van de personenbelas-
ting: 
– vóór de aftrek van de voorafbetalingen, van de voorheffingen, van het belastingkrediet en van het 

forfaitaire gedeelte van de buitenlandse belasting; 
– vóór de toepassing van de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetaling, de bonificatie we-

gens voorafbetaling, alsmede van de sanctionerende belastingverhogingen. 

De aanvullende belasting mag niet het voorwerp van enige vermindering, vrijstelling of uitzondering 
uitmaken (art. 468 3° WIB92). 

Hoofdstuk V 

Circulaires – Circ. nr. Ci.RH.243/462.311, 31 oktober 1994, Bull.Bel. 1994, afl. 744, 3305. 
– Circ. nr. Ci.RH.331/486.703, 15 september 1999, Fisc.Act. 1999, afl. 35, 6. 
– Circ. nr. Ci.RH.243/532.271, 24 april 2001, Bull.Bel., afl. 815, 1115. 
– Circ. nr. AFZ/2000-1771, 12 maart 2001, Bull.Bel., afl. 813, 745. 

1410 
art. 463bis WIB92 

De {xe "Aanvullende crisisbijdrage"}aanvullende crisisbijdrage is met ingang van aanslagjaar 2004 
volledig afgeschaft ten aanzien van alle natuurlijke personen2289

De heffing van deze crisisbijdrage situeerde zich in het kader van de verwezenlijking van de maatre-
gelen van fiscale aard die de regering had genomen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1993 en 
werd geheven onder de vorm van 3 {xe "Opcentiemen"}opcentiemen op de inkomstenbelastingen. 

. 

Zij werd met andere woorden berekend vóór: 
– verrekening van de voorafbetalingen, van de voorheffingen en het forfaitaire gedeelte van de bui-

tenlandse belasting; 
– toepassing van de vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan of 

van de aan de voorafbetalingen verbonden bonificaties. 

                                                           
2289Wet 12 augus tus  2000, BS 26 september 2000. 
 


