
Dienst voorafgaande 
beslissingen in fiscale zaken

Jaarverslag 2015

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT





FOD FINANCIËN - DVB

DEEL I: VOORAFGAANDE BESLISSINGEN

1. Inleiding 7
  
2. Historiek 9
2.1 Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden  10
2.1.1 Akkoorden inzake directe belastingen (art. 345, § 1, eerste lid, WIB 2) 10
2.1.2 Akkoorden inzake registratie- en successierechten  10
2.2 Dienst voorafgaande beslissingen (toepassing van het KB van 3.5.1999) 11
2.3 Veralgemeend stelsel van voorafgaande beslissingen (toepassing van de Wet van 24.12.2002 en zijn 
 uitvoeringsbesluiten) 12

3. Veralgemeend systeem van voorafgaande beslissingen  13
3.1 Definitie  14
3.2 Termijn voor indiening en beslissing   15
3.3 Uitgesloten gevallen 16
3.4 Uitgesloten materies  17
3.5 Duur van de voorafgaande beslissing  18

4. Functionele beschrijving 19
4.1 Bevoegde dienst  20
4.2 Beslissingsbevoegdheid  21
4.3 Behandeling van de aanvragen  22
4.3.1 Algemeen  22
4.3.2 Systeem van “prefiling meetings”  22
4.3.3 De aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken 22
4.3.4 Organogram van de DVB           24
4.3.5 Medewerkers 25
4.3.6 Publicatie van de beslissingen 25
  
5. Door de DVB vastgestelde problemen in het Belgisch recht 27
5.1 Directe Belastingen – Roerende voorheffing – Pensioenfondsen  28
5.2 Directe belastingen – Roerende voorheffing – Beleggingsfondsen 29
5.3 Directe belastingen - Overdracht van zetel van een intra–Europese  vennootschap met een Belgische vaste 

inrichting naar België – Overdracht van latente belastingen 30
5.4 Btw - Niet-dringend medisch-sanitair vervoer - Artikel 44, § 2, 1° of 2° van het Btw-Wetboek 31
5.5 Btw - Verlaagd tarief voor erkende sociale huisvestingsmaatschappijen 32
5.6 Btw - Beheer van de instellingen voor collectieve belegging - Artikel 44, § 3, 11° van het Btw-Wetboek 33
5.7 Btw - Herkwalificatie van een oud gebouw dat tot een nieuw gebouw wordt verbouwd 34

6. Beslissingen met een bijzonder belang 35
6.1 Directe Belastingen 36
6.1.1 Meerwaarden op aandelen – normaal beheer privévermogen 36
6.1.2 Kwijtschelding schuld 38
6.1.3 Gespreide belasting van een meerwaarde 39
6.1.4 Waardevermindering op schuldvordering 39
6.1.5 Aftrek voor octrooi-inkomsten 40
6.1.6 Verrekenprijzen 40
6.1.7 Pensioenspaarverzekering 45
6.1.8 DBI 45
6.1.9 Kapitaalverhoging artikel 537, WIB 92 46
6.1.10 Intercommunales 47



6.1.11 Berekening bezitsduur aandelen  47
6.1.12 Inbreng in private stichting  48
6.1.13 Stichting - Maatschap  49
6.2 Btw 51
6.2.1 Terbeschikkingstelling van bergruimte voor de opslag van goederen 51
6.2.2 Begrip “leerkracht” – Artikel 44, § 2, 4° van het Btw-Wetboek 51
6.2.3 Maatstaf van heffing van de overdracht  van de blote eigendom en van de onttrekking van deze blote
    eigendom bij het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 12, § 2, van het Btw-Wetboek 52

7. Aan de DVB voorgelegde maar niet-aanvaarde verrichtingen 53
7.1 Directe Belastingen 54
7.1.1 Herstructureringen 54
7.1.2 Meerwaarden op aandelen – normaal beheer van privévermogen 59
7.1.2.1 Inbreng aandelen 59
7.1.2.2 Verkoop van aandelen 69
7.1.2.3 Verkoop en inbreng van aandelen 74
7.1.3 Vrijstelling doctoraatsbeurs 76
7.1.4 Vrijstelling doorstorting BV ploegenarbeid 77
7.1.5 Aankoop appartement tweede verblijf 77
7.1.6 Auteursrechten 78
7.1.7 Warranten 80
7.1.8 Waardering vruchtgebruik 81
7.1.9 Kwalificatie van inkomsten in de personenbelasting 81
7.1.10 Overdracht onroerend goed in vruchtgebruik – belastbare meerwaarde 83
7.1.11 Kosten eigen aan de werkgever 84
7.1.12 Transfer Pricing - Doorrekening herstructureringskosten  84
7.1.13 Aftrek voor octrooi-inkomsten 85
7.1.14 Ontvankelijkheid 86
7.1.15 Alternatieven ter vervanging van groepsinterne financieringen via winstdelende leningen – DBI-aftrek 87
7.1.16 Beroepskosten: opleidingskosten 87
7.1.17 Tax Shelter voor startende ondernemingen 88
7.1.18 Gespreide belasting meerwaarde bij de overdracht van een protocol van notariskantoor 88
7.1.19 Voordeel van alle aard huisvesting 89
7.2 Btw 90
7.2.1 Projectontwikkelaar 90
7.2.2 Maatstaf van heffing van de onttrekking bedoeld in artikel 12, § 1, 3°, van het Btw-Wetboek – Misbruik 
    in de zin van artikel 1, § 10 van het Btw-Wetboek 90
7.2.3 Verhuring van ruimten in data centers – Onroerende verhuring vrijgesteld in artikel 44, § 3, 2° van het  
    Btw-Wetboek 91
 
8. Overzicht van redenen tot verzaking 93

9. Statistische gegevens voorafgaande beslissing 95
9.1 Inleiding 96
9.2 Voorstelling volgens aantal 97
9.3 Voorstelling volgens aard van de beslissingen 98
9.4 Beslissingstermijn 100
9.5 Hoedanigheid aanvrager 101
9.6 Overzicht spontane uitwisseling rulings op 31/12/2015 102



FOD FINANCIËN - DVB

DEEL II: STATISTISCHE GEGEVENS M.B.T. REGULARISATIE

1. Wetgevend kader 103

2. Statistische Gegevens  105
2.1 Kwantitatieve voorstelling  107
2.2 Voorstelling per aard van de aangegeven bedragen (bedragen in EUR) 110
2.3 Voorstelling per begunstigde (bedragen in EUR) 111





7Jaarverslag DVB 2015

FOD FINANCIËN - DVB - Deel I: 

VOOrAFGAANDe BeSlISSINGeN

1. inleiding



Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake 
inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd een 
veralgemeend stelsel van voorafgaande beslissingen ingevoerd, waardoor elke belastingplichtige de mogelijkheid krijgt 
om van de FOD Financiën op voorhand een standpunt te bekomen omtrent de fiscale gevolgen van een verrichting of 
situatie die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.
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2. historiek



Sinds 1993 konden overeenkomstig artikel 250bis, WIB (vervangen door artikel 345, WIB 92) belastingplichtigen een 
voorafgaand fiscaal akkoord aanvragen omtrent de fiscale gevolgen van sommige bij wet vastgelegde verrichtingen 
die zij in het vooruitzicht stelden. Deze mogelijkheid werd tevens uitgebreid naar artikel 18, § 2 van het Wetboek der 
registratie-, hypotheek- en griffierechten (W. Reg.) en naar artikel 106, tweede lid van het Wetboek van de successierechten 
(W. Succ.). Dit voorafgaand akkoord kon worden verleend krachtens een bij KB 9.11.1992 opgerichte Commissie voor 
voorafgaande fiscale akkoorden, vervangen door het KB 4.4.1995. 

Tot eind 2002 konden bij deze Commissie aanvragen worden ingediend over:

2.1.1 Akkoorden inzake directe belastingen (artikel 345, § 1, eerste lid, WIB 92)

 de verrichtingen als bedoeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, WIB 92, 211, § 1, eerste lid, WIB 92, 269, zesde lid, WIB 
92, artikel 344, § 2, WIB 92, beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften;

 de beroepsverliezen als bedoeld in artikel 80, WIB 92 vloeien voort uit verrichtingen die beantwoorden aan rechtmatige 
behoeften van financiële of economische aard;

 de dividenden beantwoorden aan de voorwaarden van aftrek als vermeld in artikel 203, WIB 92;

 de juridische kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de toepassing van 
artikel 344, § 1, WIB 92;

 een verwerving of wijziging van de controle van een vennootschap, bedoeld in artikel 207, derde lid, WIB 92 of 
292bis, derde lid, WIB 92 beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften.

2.1.2 Akkoorden inzake registratie- en successierechten 

 de juridische kwalificatie beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften voor de toepassing van 
respectievelijk artikel 18, § 2, W. Reg. en artikel 106, tweede lid, W. Succ.

2.1 Commissie voor voorafgaande 
fiscale akkoorden
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Bij KB van 3.5.1999 tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd de mogelijkheid 
geboden om binnen bepaalde termijnen een voorafgaande beslissing te bekomen m.b.t. de uitdrukkelijk in artikel 1, § 1 
van dat besluit bedoelde materies.

Bovendien werd een Dienst voorafgaande beslissingen (DVB) opgericht die, luidens het verslag aan de Koning bij het 
voormelde KB van 3.5.1999, als taak had om zowel de voorafgaande beslissingen die op verzoek van een belastingplichtige 
getroffen werden als de voorafgaande akkoorden die in het kader van bestaande wettelijke procedures werden afgesloten 
(KB nr. 187 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; artikel 345, WIB 92), voor te bereiden en in samenvatting 
te publiceren.

De Dienst voorafgaande beslissingen had dus een drievoudige opdracht:

 het onderzoek van de aanvragen om voorafgaande beslissing in de zin van artikel 1, § 1, KB 3.5.1999; deze aanvragen 
hadden voornamelijk betrekking op:

•	 de	gevolgen	op	het	stuk	van	de	directe	belastingen	en	indirecte	belastingen	van	investeringen	in	materiële	en	
immateriële vaste activa;

•	 de	bijzondere	regimes	inzake	distributie-	en	dienstencentra;
•	 de	vergoedingen	tussen	verbonden	ondernemingen	(verrekenprijzen);

 het onderzoek van de aanvragen die gesteund  waren op artikel 345, WIB 92;

 het onderzoek van de aanvragen die betrekking hadden op de erkenning of de hernieuwing van de erkenning als 
coördinatiecentrum in de zin van het KB nr. 187 van 30.12.1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra.

Bovendien was de Dienst belast met de bekendmaking van de voorafgaande beslissingen en van de door de Commissie 
voor voorafgaande fiscale akkoorden overeenkomstig artikel 345, WIB 92 gegeven akkoorden, in de mate dat hun 
bekendmaking verenigbaar was met de naleving van de bepalingen betreffende het beroepsgeheim.

Tenslotte moest de Dienst de volgende verslagen opstellen:

 een semestrieel activiteitenverslag, dat diende te worden voorgelegd aan het College van de Algemene Administratie 
van de belastingen en aan de minister van Financiën;

 een jaarverslag dat diende te worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Algemene Administratie van de belastingen 
(er werd evenwel beslist om het te publiceren in het Bulletin der belastingen).

2.2 Dienst voorafgaande beslissingen 
(toepassing van het KB van 3.5.1999)
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De voormelde mogelijkheden inzake voorafgaande akkoorden die een beperkte draagwijdte hadden, werden overeenkomstig 
de artikelen 20 tot 28 van de voormelde Wet van 24.12.2002 vervangen door algemene wettelijke bepalingen die van 
toepassing zijn zowel op het vlak van directe belastingen als indirecte belastingen en op het vlak van de gelijkgestelde 
belastingen. De voormelde bepalingen zijn van toepassing vanaf 1.1.2003.

Deze bepalingen moeten tot een gesystematiseerde en eenvormige praktijk leiden inzake de behandeling van de aanvragen 
om voorafgaande beslissing, met inachtneming van de verdragen en de wettelijke en reglementaire beschikkingen, 
alsmede van de normen  en richtlijnen op internationaal vlak en met name van de EU en de OESO. 

De wettelijke en reglementaire bepalingen die het nieuwe stelsel regelen zijn de volgende:

 de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling 
van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 31.12.2002, tweede editie ) – hierna “de Wet” 
genoemd;

 het KB van 9.1.2003 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van de  Wet (BS 
15.1.2003, tweede editie);

 het KB van 17.1.2003 tot uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de Wet (uitgesloten materies) (BS 31.1.2003, derde 
editie);

 het KB van 30.1.2003 tot uitvoering van artikel 26 van de Wet (organisatie van de voorafgaande beslissingen) (BS 
12.2.2003);

 het MB van 15.5.2003 betreffende de ambtenaren die ermee worden belast zich uit te spreken over de aanvragen 
om voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (BS 19.6.2003).

Overeenkomstig artikel 7 van het KB van 30.1.2003 werden opgeheven:

 de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden, opgericht bij KB van 4.4.1995 met betrekking tot de Commissie 
voor voorafgaande fiscale akkoorden;

 de Dienst voorafgaande beslissingen, opgericht door artikel 2 van het KB van 3.5.1999 tot inrichting van een systeem 
van voorafgaande beslissingen  in fiscale zaken (BS 19.06.2003).

Door de Wet van 21.6.2004 tot wijziging van de Wet van 24.12.2002, en het uitvoeringsbesluit van 13.8.2004 werd de 
organisatie van de Dienst voorafgaande beslissingen aangepast. Vanaf 1.1.2005 is er binnen de FOD Financiën dan 
ook een autonome Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Bij MB van 07.09.2004 (BS van 23.09.2004 – 2de editie)  werd de selectieprocedure voor de medewerkers van de DVB 
vastgesteld.
Bij KB van 04.10.2004 (BS van 12.10.2004) werden de leden van het College van leidinggevenden van de DVB aangesteld.
Het KB van 03.03.2010 (BS van 09.03.2010) tot vaststelling van de samenstelling van het college (tussen 4 en 6 personen) 
en waarbij wordt gespecifieerd dat het College uitsluitend wordt samengesteld uit statutaire personeelsleden van niveau 
A van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Het KB van 06.04.2010 (BS 09.04.2010) tot benoeming van het nieuwe College (Véronique TAI, Luc BATSELIER, Guido 
GIROULLE, Luc SALIEN, José VILAIN en Philippe DEDOBBELEER).
Het KB van 13.12.2010 (BS 09.03.2011) tot benoeming van de nieuwe leden van het College wiens benoeming werd 
vernietigd door de Raad van State op 07.10.2010.
Het KB van 16.04.2015 (BS 17.06.2015) tot benoeming van het nieuwe College (Steven VANDEN BERGHE, Luc SALIEN, 
Guido GIROULLE, Véronique TAI, Serge RIGA en Matthieu BATAILLE).

2.3 Veralgemeend stelsel van 
voorafgaande beslissingen (toepassing van de 
Wet van 24.12.2002 en zijn uitvoeringsbesluiten)
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FOD FINANCIËN - DVB

3. veralgemeend systeem 
van voorafgaande 

beslissingen



Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën 
overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of 
verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad.

3.1 Definitie

14 Jaarverslag DVB 2015



Per definitie moet een voorafgaande beslissing de fase van de vestiging van de belasting voorafgaan: immers van zodra 
de beschouwde verrichting of situatie wordt verwezenlijkt of zich voordoet en de voorwaarden voor de toepassing van 
de belasting definitief zijn vervuld, is de belasting van toepassing overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen.

Er kan evenwel worden aangenomen dat het uitvoeren van voorbereidende verrichtingen in het kader van verbonden 
of complexe verrichtingen het onderzoek van een aanvraag om voorafgaande beslissing over het geheel van die 
verrichtingen niet verhindert, voor zover deze beslissing van toepassing is op het geheel van die verrichtingen en dus 
retroactief op een reeds uitgevoerde verrichting die op fiscaal gebied nog geen uitwerking heeft.

Opdat een aanvraag om voorafgaande beslissing zou kunnen worden behandeld binnen de termijnen als bedoeld in 
artikel 21 van de Wet en rekening houdend met het begrip “voorafgaande beslissing” zoals het werd gedefinieerd in 
artikel 20 van de Wet, moet zij uiteraard tijdig worden ingediend (in principe minstens drie maanden voor de situatie of 
de verrichting waarop zij betrekking heeft, uitwerking heeft op fiscaal vlak) ten einde de DVB toe te laten de aanvraag 
grondig te onderzoeken en de beslissing op een degelijke wijze te onderbouwen.

Rekening houdend met de veralgemening van het systeem van voorafgaande beslissingen is het evenwel niet mogelijk 
om op het principiële vlak een uiterste datum van indiening van de aanvragen vast te leggen.

In de praktijk moet de DVB kunnen beschikken over een redelijke termijn om een onderzoek toe te laten van de gegevens 
van de aanvraag en van de bijkomend gevraagde inlichtingen en documentatie, opdat de beslissing zou kunnen worden 
getroffen met kennis van zaken. Ook de aanvrager moet trouwens de tijd hebben om de eventuele bijkomend gevraagde 
gegevens te kunnen verzamelen en door te zenden aan de DVB. Er zal derhalve met een redelijke onderzoekstermijn, 
die uiteraard afhankelijk is van de complexiteit van de aanvraag, rekening moeten worden gehouden bij het indienen 
van de aanvraag.

Overeenkomstig artikel 21, vijfde lid van de Wet moet een voorafgaande beslissing in principe worden medegedeeld 
aan de aanvrager binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van indiening van de aanvraag. Die termijn kan 
in onderling overleg met de aanvrager worden gewijzigd.

De termijn van drie maanden wordt dus in de praktijk  door de DVB beschouwd als een richttermijn. Het is echter de 
intentie van de DVB om beslissingen te treffen binnen deze termijn van drie maanden. In bepaalde gevallen kan die 
termijn echter onmogelijk gerespecteerd worden (inzonderheid m.b.t. dossiers met een belangrijke precedentwaarde, 
die uitvoerige correspondentie of overleg met de aanvrager of een globaal overleg tussen verschillende onderdelen 
van de FOD Financiën vereisen).

Bovendien zijn de aanvragers zelf soms vragende partij om de beslissingstermijn te verlengen (inzonderheid in gevallen 
waarbij bepaalde aspecten van de verrichtingen die zij aan de DVB hebben voorgelegd aan wijzigingen onderhevig zijn 
of zich nog moeten concretiseren).

3.2 Termijn voor indiening en 
beslissing
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Artikel 22 van de Wet stelt dat geen voorafgaande beslissing kan worden gegeven wanneer:

1. de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die identiek zijn aan die welke op fiscaal vlak reeds 
gevolgen hebben ten name van de aanvrager of op fiscaal vlak het voorwerp uitmaken van een administratief beroep 
of gerechtelijke handeling tussen de Belgische Staat en de aanvrager;

2. het treffen van een voorafgaande beslissing niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag 
aangevoerde wettelijke of reglementaire bepalingen;

3. de aanvraag betrekking heeft op elke toepassing van een belastingwet betreffende invordering en vervolgingen.

Bij KB van 17.01.2003 (BS van 31.01.2003 – 3de editie) werden de in artikel 22, eerste lid, 2°, bedoelde materies en 
bepalingen vastgesteld (zie punt 3.4).

Inzake inkomstenbelastingen kan bovendien geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer:

1. bij het indienen van de aanvraag, essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben 
op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO;

2. de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België.

3.3 Uitgesloten gevallen
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Overeenkomstig artikel 22, eerste lid, 2° van de Wet kan geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer het 
treffen van een beslissing niet  aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag aangevoerde 
wettelijke of reglementaire bepalingen.

In dat kader heeft het KB van 17.1.2003 bepaalde materies uitdrukkelijk uitgesloten van de toepassing van de Wet:

1. de belastingtarieven en de berekening van de belastingen;

2. de bedragen en percentages;

3. de aangifte, het onderzoek en de controle, het gebruik van de bewijsmiddelen, de aanslagprocedure, de rechtsmiddelen, 
de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verjaring, het 
beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambtenaren, andere 
personen of bepaalde instellingen;

4. de bepalingen waarvoor een specifieke procedure inzake erkenning of beslissing is ingesteld met inbegrip van de 
collectieve procedures;

5. de bepalingen of gebruiken welke overleg met of raadpleging van andere autoriteiten instellen en voor dewelke 
de minister van Financiën of de diensten van de fiscale administratie niet bevoegd zijn om zelf of unilateraal een 
standpunt in te nemen;

6. de bepalingen welke sancties, boetes, belastingverhogingen en -vermeerderingen instellen;

7. de forfaitaire grondslagen van aanslag.

3.4 Uitgesloten materies
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Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt (bijv. langere afschrijvingsduur), 
wordt de beslissing getroffen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

In artikel 23, tweede lid van de Wet worden bovendien de gevallen opgesomd waarin de FOD Financiën niet gebonden 
is door de voorafgaande beslissing.

“De voorafgaande beslissing bindt de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve:

1° indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn;

2° indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien 
essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;

3° in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht die 
van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting;

4° indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het 
gemeenschapsrecht of van het interne recht.

Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste 
gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende 
elementen, die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn toe te schrijven aan de aanvrager. In dat geval heeft de intrekking van 
de voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten.”

3.5 Duur van de voorafgaande 
beslissing
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4. functionele 
beschrijving



Overeenkomstig artikel 21 van de Wet moet de aanvraag om voorafgaande beslissing schriftelijk worden gericht aan 
de Federale Overheidsdienst Financiën. 

Door de Wet van 21.06.2004 en het uitvoeringsbesluit van 13.08.2004 werd de autonome DVB opgericht. De schriftelijke 
aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing dienen op volgend adres ingediend te worden:

Federale Overheidsdienst Financiën
Dienst voorafgaande beslissingen
Wetstraat 24
1000 Brussel

Tel. 0257 938 00
Fax. 0257 951 01

e-mail: dvbsda@minfin.fed.be
website: www.ruling.be

Een aanvraag kan in principe ook worden ingediend per fax of per e-mail.

4.1 Bevoegde dienst
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Op grond van artikel 23, 2de lid van de Wet verleent de DVB, als administratieve overheid, de voorafgaande beslissingen.

Zoals bepaald in artikel 3 van het KB van 13.08.2004 wordt een beslissing aangenomen door een meerderheid van het 
quorum van de leden van het College. Bij pariteit van stemmen is de stem van de Voorzitter van het College doorslaggevend.

Het aanwezigheidsquorum werd in het door de heer minister van Financiën goedgekeurde reglement van orde bepaald 
op de helft; m.a.w. bij een aanwezigheid van minstens de helft van de leden van het College kunnen geldige beslissingen 
getroffen worden.

4.2 Beslissingsbevoegdheid
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4.3.1 Algemeen

In tegenstelling tot de situatie voorafgaand aan 1 januari 2005, behandelt de DVB, vanaf deze datum, alle aanvragen 
volstrekt autonoom. 

Het is echter niet uitgesloten dat gebruik wordt gemaakt van artikel 5 van het KB van 13.08.2004. 

Door dit artikel mag de DVB zich laten bijstaan door ambtenaren van de administraties en door de bevoegde diensten 
van de FOD Financiën. 

In sommige gevallen (bijv. voor principekwesties, voor het bepalen van de verhouding privé – beroep van een onroerend 
goed) doet de DVB dan ook beroep op andere ambtenaren van de FOD Financiën teneinde van hen een advies te 
verkrijgen. Indien de DVB het niet eens is met dit advies dan zal overleg worden gepleegd want het is immers niet 
wenselijk dat de diensten van Financiën uiteenlopende standpunten innemen.De DVB is echter niet verplicht om dit 
advies te volgen en neemt de uiteindelijke beslissing.

4.3.2 Systeem van “prefiling meetings” 

Vooraleer over te gaan tot het indienen van een formele aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing, 
kunnen de aanvragers of hun aangestelden, de DVB verzoeken een vergadering te organiseren. De bedoeling van deze 
vergadering is inzonderheid:

 een inzicht te krijgen in de houding van de DVB t.o.v. de voorgelegde verrichting;

 na te gaan of alle relevante gegevens noodzakelijk voor het behandelen van de aanvraag aanwezig zijn.

Nadat één of meerdere van deze voorafgaande vergaderingen hebben plaatsgevonden, beslist de aanvrager al dan niet 
tot het indienen van een formele aanvraag.

De DVB stelt vast dat een dergelijk systeem van “prefiling meetings” zeer sterk gewaardeerd wordt door de potentiële 
aanvragers. Dit mag o.m. blijken uit het groot aantal aanvragen tot het organiseren van dergelijke voorafgaande 
vergaderingen.

In het kader van de “prefiling” kan de aanvrager geen beslissing bekomen van de DVB.

4.3.3 De aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken 

Hierna wordt op een bondige wijze uiteengezet hoe een aanvraag tot het bekomen van een voorafgaande beslissing in 
fiscale zaken op de dienst behandeld wordt.

Zoals reeds eerder gesteld, dienen de aanvragen schriftelijk ingediend te worden. Dit kan gebeuren per brief (al dan 
niet aangetekend), per fax of per mail.

De aanvragen worden door de Voorzitter, in overleg met het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, aan een 
coördinator en, in functie van de te behandelen materies, aan één of meerdere medewerkers toegewezen. Het is 
immers zo dat de aanvragen niet door één enkele persoon behandeld worden. Aanvragen die betrekking hebben op bijv. 
inkomstenbelastingen, btw en registratierechten, worden dan ook behandeld door een team waarin zich medewerkers 
bevinden die gespecialiseerd zijn in deze materies. 

4.3 Behandeling van de aanvragen
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Binnen het team wordt steeds een voor het dossier verantwoordelijke coördinator en medewerker aangesteld. Deze 
persoon staat, in overleg met de coördinator en het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid, in voor de contacten 
met de aanvrager, organiseert de vergaderingen en werkt uiteindelijk een ontwerp van beslissing uit welke aan het 
College voor beslissing voorgelegd wordt.

Binnen de 5 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt aan de aanvrager een ontvangstmelding verzonden. In deze 
ontvangstmelding worden alle personen (Collegelid, coördinator, dossierverantwoordelijke, medewerkers in het dossier) 
vermeld die bij de behandeling van het dossier betrokken zijn. Van de dossierverantwoordelijke worden ook alle gegevens 
vermeld die het de aanvrager mogelijk maken met de betrokkene in contact te treden.

De DVB tracht steeds om binnen de 15 werkdagen na het indienen van een aanvraag een eerste vergadering met de 
aanvrager te organiseren. Op deze eerste vergadering zijn  meestal de coördinator en de dossierverantwoordelijke 
aanwezig. Tijdens deze eerste vergadering wordt de aanvraag ten gronde besproken en worden er ook afspraken 
gemaakt m.b.t. de timing voor de behandeling van het dossier.

Het is mogelijk dat meerdere vergaderingen nodig zijn of dat nog bijkomende informatie aan de DVB dient bezorgd te 
worden.

Op het ogenblik dat de DVB over alle informatie beschikt, maakt de dossierverantwoordelijke, in samenspraak met de 
coördinator en de andere medewerkers in het dossier, een ontwerp van beslissing op. Het ontwerp van beslissing wordt 
dan voorgelegd aan het voor het dossier verantwoordelijk Collegelid.

Na goedkeuring door het betrokken Collegelid wordt het dossier dan op de agenda van het College geplaatst.

Het College vergadert wekelijks op dinsdag. In vakantieperiodes wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van 
de Collegeleden om de frequenties van de vergaderingen vast te leggen.
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4.3.4 Organogram van de DVB 
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4.3.5 Medewerkers 

Artikel 4 van het KB van 13.08.2004 bepaalt dat de DVB samengesteld is uit ten minste twintig personeelsleden van 
niveau A of B en ten minste drie personeelsleden van niveau C. 

Op 31.12.2015 ziet het personeelsbestand (collegeleden niet inbegrepen) van de DVB er als volgt uit:

Nederlandstaligen Franstaligen

Directe belastingen 40 Directe belastingen 29

Btw 3 Btw 3

Patrimoniumdocumentatie 3 Patrimoniumdocumentatie 3

Douane en Aciijnzen 0 Douane en Aciijnzen 0

Niveau C 11 Niveau C 3

Totaal: 57 Totaal: 38

4.3.6 Publicatie van de beslissingen

Overeenkomstig artikel 24 van de Wet moeten de voorafgaande beslissingen worden gepubliceerd. Die publicatie dient 
te gebeuren onder de vorm van anonieme individuele of collectieve samenvattingen (artikel 5, KB 30.1.2003).

De beslissingen die vanaf 1.1.2005 getroffen worden door het College van de Dienst voorafgaande beslissingen zullen 
op een analoge wijze als de rechtspraak op het internet (te raadplegen via http://www.fisconetplus.fgov.be of via onze 
website www.ruling.be ) gepubliceerd worden.

Beslissingen waarbij de anonimiteit via een individuele publicatie niet kan worden gegarandeerd, zullen in principe 
collectief in het jaarverslag onder hoofdstuk 6 « Beslissingen met een bijzonder belang » worden gepubliceerd.

Sinds 2015 worden alle beslissingen individueel gepubliceerd, dit in tegenstelling tot de vorige jaren toen er ook nog 
collectieve beslissingen werden gepubliceerd.
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FOD FINANCIËN - DVB

5. door de DVB 
vastgestelde problemen 

in het Belgisch recht



Verzaking RV – uitkering dividenden van Belgische oorsprong aan buitenlandse pensioenfondsen – VB 2015.197 en 
2015.430.

Verzaking aan de inning van RV op Belgische dividenden (artikelen 106, § 2 juncto § 4, KB/WIB 92). 

 beleggingen gepoold door pensioenfondsen, waarbij een bewaarder (te weten een Nederlandse stichting) de juridische 
eigendom van de activa aanhoudt;

 beleggingen van een Japans pensioenfonds, aangehouden via een trustee bank, die juridisch eigenaar is van deze 
beleggingen. 

Het KB van 20.12.2012 heeft de vrijstelling van RV van artikel 106, § 2, KB/WIB herschreven ten voordele van “niet-
inwoners bedoeld in artikel 227, 3°, WIB 92 die als enig maatschappelijk doel hebben het beheer en beleggen van 
fondsen ingezameld met als doel het uitbetalen van wettelijke en aanvullende pensioenen”. De tekst van artikel 106, 
§ 4, KB/WIB 92 is niet gewijzigd.

Gelet op de zeer strikte eisen gesteld door artikel 106, § 2, KB/WIB92 (ter vermijding van misbruiken), lijkt artikel 106, 
§ 4, KB/WIB92 niet langer nuttig als specifieke antimisbruikbepaling (oorspronkelijk bedoeld om de tussenschakeling 
te neutraliseren van voor de vrijstelling kwalificerende verkrijgers, die evenwel een contractuele plicht tot doorstorting 
hadden). Het behoud van de tekst van artikel 106, § 4, KB/WIB 92, kan eventueel wel toelaten dat de belegging in 
Belgische aandelen door een buitenlandse pensioenfonds via een (door de lokale prudentiële wetgeving) verplichtend 
tussen geschakelde rechtspersoon, niet worden gediscrimineerd, voor zover deze rechtspersoon uiteraard zelf optreedt 
voor rekening van het achterliggende pensioenfonds.

De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

5.1 Directe belastingen - Roerende 
voorheffing - Pensioenfondsen 
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Artikel 109, KB/WIB 92 heeft steeds voorzien in een algemene vrijstelling van de roerende voorheffing voor de inkomsten 
van certificaten van Belgische gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Deze regel is in beginsel logisch, gelet op de 
juridische en fiscale transparantie van deze fondsen, als zijnde een conventioneel georganiseerde mede-eigendom 
zonder afgescheiden rechtspersoonlijkheid.

Sinds de invoering van artikel 19bis, WIB 92, wordt echter wat betreft natuurlijke personen, die beleggen via o.m.  
“kapitaliserende” gemeenschappelijke beleggingsfondsen, niet langer de fiscale transparantie toegepast voor de 
inkomsten van sommige schuldvorderingen, doch is het belastbaar feit voor de toepassing van de roerende voorheffing 
verplaatst naar de inkoop of de verkoop van de certificaten van de natuurlijke persoon. Precies door dit fenomeen rijst 
de vraag in welke mate de absolute toepassing van artikel 109, KB/WIB 92 nog verzoenbaar is met het door de wetgever 
in 2005 nagestreefde doel met de introductie van artikel 19bis, WIB 92.

5.2 Directe belastingen - Roerende 
voorheffing - Beleggingsfondsen   
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De DVB moet aanvragen behandelen met betrekking tot de overdracht van zetel van intra-Europese vennootschappen 
naar België. 

Ook al vormt de fiscale behandeling in dit geval meestal geen probleem, is dat echter niet het geval wanneer deze 
vennootschap al een Belgische vaste inrichting heeft.

In artikel 184ter, WIB92 werd immers geen enkele wettelijke bepaling ingevoerd die de behandeling toelaat van de 
overdracht van latente belastingen - anders dan de beroepsverliezen - waarover een Belgische vaste inrichting van een 
intra-Europese vennootschap beschikt.  De behandeling van de beroepsverliezen wordt behandeld door de artikelen 
206, §§ 2 en 3 en 240bis, § 1, WIB92. 

Deze fiscale behandeling lijkt abnormaal aangezien de andere intra-Europese grensoverschrijdende herstructureringsvormen 
(fusie, splitsing of een andere ermee gelijkgestelde verrichting, inbreng van één of meerdere takken van werkzaamheid 
of van een algemeenheid van goederen die plaatsvindt met toepassing in de woonstaat van de overgenomen, gesplitste 
of inbrengende intra-Europese vennootschap van de belastingvrijstelling) het toelaten in artikel 231, § 2, WIB92.

5.3 Directe belastingen - Overdracht 
van zetel van een intra-Europese 
vennootschap met een Belgische vaste 
inrichting naar België - Overdracht van 
latente belastingen   
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Artikel 44, § 2, 1° van het Btw-Wetboek stelt het vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste 
vervoermiddelen vrij van btw. Volgens de administratieve commentaar gaat deze bepaling in hoofdzaak over het vervoer 
per ziekenwagen of per helikopter.

Het niet-dringend medisch vervoer heeft betrekking op het niet-dringend vervoer van patiënten per ziekenwagen of per 
licht sanitair voertuig. Licht medische voertuigen zijn voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van patiënten die 
geen medisch toezicht vereisen en niet liggend moeten worden vervoerd en die eventueel kunnen worden aangepast 
voor het vervoer van personen met verminderde mobiliteit. De vereiste technische en medische uitrusting voor die 
voertuigen is “lichter” en is aangepast aan het vervoer van dat type patiënten. De medische diensten moeten door de 
bevoegde gewestelijke diensten erkend zijn.

Momenteel is het medisch vervoer dat wordt uitgevoerd met voertuigen die niet als ziekenwagens kunnen worden 
aangemerkt in principe aan de belasting onderworpen.

Rekening houdende met de onbetwistbare sociale aard ervan, zou het medisch vervoer formeel kunnen worden 
opgenomen in artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek als handeling die nauw samenhangt met maatschappelijk werk 
en aldus kunnen worden vrijgesteld, zoals dit ook het geval is voor het vervoer per ziekenwagen.

5.4 Btw - Niet-dringend medisch-
sanitair vervoer - Artikel 44, § 2, 1° of 
2° van het Btw-Wetboek 
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5.5 Btw - Verlaagd tarief voor erkende 
sociale huisvestingsmaatschappijen

§ 1, 1° a) van de rubriek XXXVI (huisvesting in het kader van het sociaal beleid) van tabel A van de bijlage bij het 
koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde 
en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, voert een verlaagd tarief van 6% in voor de levering van 
woningen aan sociale huisvestingsmaatschappijen die door een gewestelijke huisvestingsmaatschappij zijn erkend en 
die bestemd zijn om door die maatschappijen te worden verhuurd.

De vraag werd gesteld of deze bepaling betrekking heeft op alle leveringen van woningen aan dergelijke maatschappijen 
of alleen op de leveringen die hun worden verstrekt in het raam van hun erkenning, dit wil zeggen de leveringen die onder 
administratief en financieel toezicht staan van de gewestelijke huisvestingsmaatschappij die de erkenning verleent in het 
raam van het sociale huisvestingsbeleid van de bevoegde gewestelijke overheid. De vraag kan dus worden gesteld  of 
een erkende sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verwerft, zonder dat deze verwerving door de bevoegde 
gewestelijke overheden wordt gesubsidieerd (waardoor die woningen niet onder de controle van het sociaal beleid van 
die overheden vallen) en die woningen verhuurt zonder dat de toekenningscriteria ervan volledig in overeenstemming zijn 
(zelfs al leunen ze daar dicht bij aan) met de terzake door de bevoegde gewestelijke overheden uitgevaardigde regels, 
nog altijd handelt in het raam van het sociaal beleid in de zin van de bovenvermelde rubriek XXXVI.

Om in deze zaak elke rechtsonzekerheid te vermijden en om ze uit te klaren, zou deze rubriek kunnen worden aangevuld, 
op grond van de doelstelling die de wetgever wil nastreven.
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5.6 Btw - Beheer van de instellingen 
voor collectieve belegging - Artikel 44,  
§ 3, 11° van het Btw-Wetboek
Rekening houdend met de huidige tekst van artikel 44, § 3, 11° van het Btw-Wetboek is alleen het beheer van de 
instellingen voor collectieve belegging bedoeld in de wet van 3/8/2012 betreffende bepaalde vormen van collectief 
beheer van beleggingsportefeuilles van de belasting vrijgesteld. 

De latere wijzigingen van de Europese reglementering met betrekking tot de beleggingsinstellingen en de omzetting 
daarvan in de Belgische wetgeving hebben als gevolg gehad dat, rekening houdend met de verwijzing uit artikel 44, 
§ 3, 11° van het Btw-Wetboek naar de wet van 3/8/2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles, deze vrijstelling niet meer op dezelfde beleggingsinstelling als voorheen van toepassing is. 

De beslissing nr. E.T.127.885 van 30/03/2015 heeft echter de toepassingssfeer van die vrijstelling opnieuw uitgebreid 
tot de instellingen voor collectieve belegging die binnen de toepassingssfeer vielen van de wet van 3/8/20012 zoals 
die op 27/3/2014 van kracht was.

De draadwijdte en de al dan niet duurzaamheid van die administratieve beslissing wekt in de betrokken economische sector 
een bepaalde argwaan.  Men vraagt zich net name af wat de juiste draagwijdte van die vrijstelling is, en inzonderheid of 
het beheer van de alternatieve beleggingsfondsen in de zin van de wet van 19/4/2014 al dan niet onder die vrijstelling valt.

De bepaling van artikel 44, § 3, 11° van het Btw-Wetboek zou moeten worden aangepast om duidelijk te maken van 
welke fondsen het beheer vrijgesteld is.
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Artikel 12, § 2 van de richtlijn  2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 bepaalt dat de lidstaten de voorwaarden 
voor de toepassing van het criterium van nieuw gebouw op de verbouwing van gebouwen bepalen. 

Deze Europese bepaling werd niet formeel in Belgisch recht omgezet. In verscheidene publicaties heeft de administratie 
echter de situaties verduidelijkt waarin een verbouwd oud gebouw als nieuw kan worden aangemerkt voor de toepassing 
van de btw (z. circulaire 16/73 van 28 juni 1973 en de Btw-handleiding, nr. 152/2). Er zijn twee situaties waarin een 
gebouw geherkwalificeerd kan worden:

 Wanneer, wegens de in het oude gebouw uitgevoerde werken dit een ingrijpende wijziging heeft ondergaan in zijn 
wezenlijke bestandelen, namelijk in de aard, de structuur en eventueel in de  bestemming ervan, ongeacht de kostprijs 
van de uitgevoerde werkzaamheden. 

 Wanneer het, na afloop van de werkzaamheden, moeilijk is om te beoordelen of het goed een ingrijpende wijziging 
in de hiervoor vermelde zin heeft ondergaan, aanvaardt de administratie dat het om een nieuw gebouw gaat indien 
de kostprijs, exclusief btw, van de uitgevoerde werkzaamheden minstens 60% bereikt van de verkoopwaarde van 
dat gebouw, met uitzondering van de grond, op het tijdstip waarop de werkzaamheden voltooid zijn.  

In die twee veronderstellingen is het ook nodig dat de verbouwing tot een wijziging van het kadastraal inkomen van het 
gebouw aanleiding geeft.

Ten slotte moet nog worden verduidelijkt dat in de tweede situatie de professionele oprichters, bedoeld in artikel 12, § 2 
van het Btw-Wetboek (die in principe de verkoop van nieuwe gebouwen ambtshalve aan de btw moeten onderwerpen), 
er niet toe gehouden zijn om de gebouwen die belangrijke wijzigingen hebben ondergaan voor de toepassing van de 
btw als nieuw aan te merken.  Ze kunnen deze gebouwen dus met toepassing van het registratierecht vervreemden.

Zowel de aard van de verbouwingen (al dan niet ingrijpend) als de moeilijkheid om de omvang ervan te beoordelen in 
vergelijking met de toekomstige verkoopwaarde van het verbouwde gebouw, zijn voer voor discussie en uiteenlopende 
beoordelingen.

Met het oog op een grotere rechtszekerheid zou voor de mogelijkheid tot herkwalificatie van een oud gebouw als nieuw 
gebouw in het Btw-Wetboek een specifieke bepaling moeten worden opgenomen. Deze bepaling (of een koninklijk 
besluit voor de uitvoering ervan) zou de in aanmerking te nemen criteria zo nauwkeurig mogelijk moeten omschrijven, 
inzonderheid rekening houdend met het soort gebouw (eengezinswoning of multifunctioneel gebouw).

5.7 Btw - Herkwalificatie van een 
oud gebouw dat tot een nieuw gebouw 
wordt verbouwd  
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FOD FINANCIËN - DVB

6. beslissingen met een 
bijzonder belang



6.1.1 Meerwaarden op aandelen - normaal beheer privévermogen  

VB 2015.173 

De heer X bezit alle aandelen van bvba A, een exploitatievennootschap. De heren Y en Z zijn momenteel in dienst van 
bvba A.

Om de continuïteit van de onderneming te waarborgen wenst de heer X deze 2 personeelsleden te laten toetreden als 
vennoot. Zij wensen deel te nemen aan de dagelijkse leiding en de belangrijke besluitvorming van de onderneming, maar 
beschikken niet over voldoende financiële middelen om zich onmiddellijk – elk voor één derde – in te kopen in bvba A.  

In december 2013 vond bij bvba A een kapitaalsverhoging plaats bij toepassing van artikel 537, WIB 92. Er was toen 
nog geen sprake van de toetreding van 2 nieuwe vennoten.

De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

6.1 Directe belastingen
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Om de toetreding mogelijk te maken werd een holdingvennootschap opgericht door de heren X, Y en Z  waarvan ze elk 
1/3e van de aandelen bezitten. Vervolgens verkoopt de heer X zijn aandelen bvba A aan de nieuw opgerichte holding.

Voorafgaand aan de verkoop vond een aanzienlijke kapitaalvermindering plaats bij bvba A zodat er geen overtollige 
liquiditeiten meer aanwezig zijn in bvba A. De overblijvende gelden in bvba A zijn te beschouwen als werkkapitaal. Deze 
kapitaalvermindering heeft betrekking op de eerder in 2013 gedane kapitaalverhoging en brengt mee dat er bijkomende 
roerende voorheffing betaald is (artikel 537, WIB 92).

De geplande verkoop door de aanvrager van zijn aandelen bvba A aan een nieuw opgerichte holding waarin tevens 
derden – werknemers van bvba A -  participeren, kadert in de intrede van deze derden en in de verdere ontwikkeling en 
uitbreiding van de activiteiten. De toetreding van de nieuwe vennoten biedt een enorme meerwaarde aan het bedrijf, 
met name de mogelijkheid een aantal bijkomende dienstverleningen aan het cliënteel aan te bieden. Hierdoor kan een 
hogere graad van professionalisme worden aangeboden waardoor er zeker een meeromzet kan gegenereerd worden 
met automatisch een stijging van het personeelsbestand. Indien de heren Y en Z niet hadden kunnen toetreden, hadden 
zij wellicht de bvba A verlaten, wat een verlies aan cliënteel en kennis zou betekenen. Door de geplande werkwijze 
wordt een structuur gecreëerd die tegemoet komt aan de continuïteit en groei van bvba A (en die de nieuwe vennoten 
toelaat om te delen in het toekomstig rendement van de onderneming). De draagkracht van de kopende vennootschap 
werd aangetoond.



VB 2015.192

De aanvrager is rechtstreeks en onrechtstreeks aandeelhouder van meerdere exploitatievennootschappen nv X, nv Y, 
bvba B, bvba C en bvba D. Hij wenst zijn vennootschappen te centraliseren in een holding. Tevens is de aanvrager 
aandeelhouder van bvba A die zijn gezinswoning bezit. Ter financiering van de bouw van deze gezinswoning werd een 
aanzienlijk bedrag ter beschikking gesteld aan bvba A door nv X. 

37Jaarverslag DVB 2015

Gelet op het feit dat een van de bestaande vennootschappen bvba B reeds een holdingfunctie heeft, wordt geopteerd 
om de aandelen nv X en bvba D in te brengen in deze vennootschap.

Voorafgaand aan de inbreng van de aandelen van nv X in de holding zal bvba A overgaan tot de terugbetaling van haar 
schuld ontstaan ter financiering van de gezinswoning. Binnen nv X zullen deze middelen aangewend worden voor de 
financiering van concrete investeringsprojecten. Ze kunnen geenszins beschouwd worden als zijnde overtollig.
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6.1.2 Kwijtschelding schuld 

VB 2015.671

De vraag betrof de bevestiging dat (i) de artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 niet van toepassing zijn op de 
onvoorwaardelijke kwijtschelding (ten belope van de fiscale verliezen van de Belgische vennootschap per sluiting van 
haar vereffening) van de schuldvordering door de aandeelhouders van de Belgische vennootschap; (ii) de deficitaire 
vereffening van de Belgische vennootschap niet zal leiden tot enige belastbare basis op grond van artikel 185, § 1, 
WIB 92 en dat (iii) het geheel van de verrichtingen (onvoorwaardelijke gedeeltelijke kwijtschelding van schuldvordering 
gevolgd door de vereffening van de Belgische vennootschap) ingegeven is door andere motieven dan het ontwijken 
van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344, § 1, WIB 92. 

De enige aandeelhouder van de Belgische vennootschap is overleden. Aangezien de vennootschap geen activiteit meer 
heeft wensen de erfgenamen de vennootschap te vereffenen.

De vennootschap heeft een aanzienlijk negatief eigen vermogen en beschikt niet over voldoende activa om de vordering 
van de aandeelhouders (erfgenamen) op de vennootschap te voldoen, waardoor de vennootschap vereffend zal moeten 
worden zonder dat de openstaande schuld kan voldaan worden.

De erfgenamen zullen voorafgaand aan de vereffening van de vennootschap de aandeelhoudersschuldvordering die 
ze hebben op de vennootschap onvoorwaardelijk kwijtschelden voor een bedrag gelijk aan de fiscaal overdraagbare 
verliezen per datum van sluiting van de vereffening. Bijgevolg zullen er op het ogenblik van de sluiting van de vereffening 
geen fiscale verliezen meer zijn in de vennootschap.

Na deze kwijtschelding van een deel van de aandeelhoudersschuld zullen de erfgenamen als aandeelhouders de 
vereffening van de vennootschap met een negatief eigen vermogen goedkeuren zonder dat hun vordering wordt voldaan.

Het niet kwijtgescholden gedeelte van de schuld zal naar aanleiding van de deficitaire vereffening en in overeenstemming 
met de boekhoudrechtelijke voorschriften terzake in de vereffeningsstaat van de vennootschap geboekt blijven.

De artikelen 79 en 207, tweede lid, WIB 92 zijn niet van toepassing op de onvoorwaardelijke gedeeltelijke kwijtschelding 
van de schuldvordering omdat de kwijtschelding gebeurt door de aandeelhouders (zijnde de wettelijke erfgenamen van de 
enige aandeelhouder van de vennootschap) die allen natuurlijke personen zijn en niet als een onderneming kwalificeren. 
Bijgevolg kan er geen sprake zijn van een abnormaal of goedgunstig voordeel ontvangen van een onderneming ten aanzien 
waarvan de Belgische vennootschap zich rechtstreeks of onrechtstreeks in een band van wederzijdse afhankelijkheid 
bevindt.



Ingevolge de deficitaire vereffening, voorafgegaan door de gedeeltelijke kwijtschelding van de schuldvordering ten 
belope van de fiscale verliezen van de vennootschap per sluiting van haar vereffening, dient er geen belastbare materie 
te worden weerhouden ten name van de Belgische vennootschap op grond van artikel 185, § 1, WIB 92.

De Belgische vennootschap oefent geen enkele activiteit meer uit en er bevinden zich quasi geen activa en passiva meer 
in de vennootschap. Bovendien is de hoofdaandeelhouder en oprichter van de vennootschap overleden. Een eventueel 
faillissement van de vennootschap zou onder andere reputatie- en imagoschade met zich meebrengen in hoofde van 
de aandeelhouders. De onvoorwaardelijke kwijtschelding van schuldvordering en de deficitaire vereffening van de 
Belgische vennootschap zijn derhalve verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen 
in de zin van artikel 344, § 1, WIB 92.

6.1.3 Gespreide belasting van een meerwaarde 

VB 2015.644

De aanvraag strekt ertoe te willen bevestigen dat de meerwaarde die zal worden gerealiseerd naar aanleiding van de 
geplande verkoop van de volle eigendom van een appartement waarvan de bvba X sinds meer dan vijf jaar de blote 
eigendom bezit en waarvan het vruchtgebruik minder dan vijf jaar geleden is vervallen ten gevolge van het overlijden 
van de natuurlijke persoon-vruchtgebruiker, in totaliteit in aanmerking kan komen als een meerwaarde die voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 47, § 1, 2°, WIB 92.

Het vruchtgebruik van het gebouwd onroerend goed wordt beschouwd als een zakelijk recht waarmee de volle eigendom 
van het onroerend goed wordt bezwaard, zodat het gebouwd onroerend goed (bezwaard met vruchtgebruik) in het 
bezit van de onderneming is gekomen op het ogenblik waarop de onderneming de blote eigendom van het gebouwd 
onroerend goed heeft verkregen. Aangezien het gebouwd onroerend goed aldus sinds meer dan vijf jaar de aard van 
vast actief had, komt de meerwaarde volledig in aanmerking voor de gespreide belasting.

6.1.4 Waardevermindering op schuldvordering 

VB 2015.457

De aanvraag strekt ertoe te vernemen dat de waardevermindering ten bedrage van x EUR geboekt op balansdatum op 
de kortetermijnlening toegekend aan de buitenlandse vennootschap Y door X, vrijgesteld kan worden overeenkomstig 
artikel 48, eerste lid, WIB 92 juncto artikel 22, KB/WIB 92. 

X is een vennootschap naar Belgisch recht en maakt deel uit van groep A.

Haar huidige activiteiten concentreren zich voornamelijk rondom twee kerntaken, m.n. de financiële activiteiten en de 
marketing. 

X heeft aan Y een financiering toegestaan, weliswaar op voorwaarde dat zekerheden konden worden verkregen op het 
machinepark en de voorraden.

Uit de statuten van X blijkt dat het verstrekken van leningen en het ten laste nemen van daarmee gerelateerde kosten 
en risico’s tot de kern van haar beroepsactiviteit en haar maatschappelijk doel behoort. 

De leningen t.o.v. Y werden door X opgenomen onder klasse 41 (overige vorderingen).

Y bevindt zich in een feitelijk liquidatiescenario.
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Er wordt in artikel 48, eerste lid, WIB 92 juncto artikel 22, § 1, 1°, KB/WIB 92 enkel verwezen naar de algemene term 
“vorderingen” zodat deze artikelen niet enkel slaan op handelsvorderingen in de strikte zin.

Zoals de aanvrager aangeeft, blijkt de waarschijnlijkheid van de verliezen uit de bijzondere, tijdens het belastbare tijdperk, 
voorgekomen omstandigheden.

De aanvrager heeft de waardevermindering van x EUR op de vordering inzake de lening geboekt op balansdatum en 
zal een formulier 204.3 samen met de aangifte in de vennootschapsbelasting indienen.

Deze op balansdatum door X geboekte waardevermindering ten bedrage van x EUR op de kortetermijnlening toegekend 
aan Y kan vrijgesteld worden overeenkomstig artikel 48, eerste lid, WIB 92 juncto artikel 22, KB/WIB 92.

6.1.5 Aftrek voor octrooi-inkomsten

VB 2014.691

In het kader van de toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten (op basis van artikel 236bis, WIB92) werd door 
de aanvrager aangetoond dat:

 X octrooihouder is van een Europees octrooi dat het product beschermt;

 het octrooi niet in licentie is gegeven en het Belgisch bijkantoor het octrooi toepast in haar eigen producten;

 het Belgisch bijkantoor het octrooi heeft ontwikkeld in een onderzoekscentrum dat geheel of gedeeltelijk instaat voor 
de ontwikkeling van het octrooi;

 het octrooi niet gebruikt is in het kader van verkopen aan derden vóór 1 januari 2007, aangezien het octrooi pas 
verleend werd na 1 januari 2007.

Het octrooi wordt enkel gebruikt in de Belgische productiesite. Het geoctrooieerde product werd op deze locatie 
ontwikkeld en de economische eigendom van het octrooi is exclusief toegewezen aan het Belgisch bijkantoor.

De aanvrager heeft bevestigd dat de wereldwijde octrooi-inkomsten behaald op het octrooi deel uitmaken van het in 
België belastbare resultaat van het Belgisch bijkantoor.

In die omstandigheden kon een voorafgaande beslissing worden verstrekt waarin werd bevestigd dat aanvrager de 
octrooiaftrek kon toepassen op de in de omzet begrepen octrooi-inkomsten (vastgesteld op 8 % van de relevante omzet).

6.1.6 Verrekenprijzen

VB 2014.744

In het kader van een verlenging van een voorafgaande beslissing werd aangegeven dat een belangrijke wijziging tegenover 
de vorige voorafgaande beslissing erin bestond dat, over de jaren heen de rol van onderzoek en ontwikkeling belangrijker 
was geworden waardoor er voor een bepaald boekjaar een afzonderlijke onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteit was 
ontstaan binnen het kader van de algemene en ondersteunende dienstverlening.
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In het kader van de analyse van de vergoeding voor deze bijkomende activiteiten werden de OESO-RL die in de maak 
waren m.b.t. intangibles  toegepast.

Indien zou blijken dat aanvrager meer functies uitoefende dan het louter uitvoeren van R&D-werkzaamheden op 
aansturen en onder toezicht van de buitenlandse moedervennootschap zou dit eventueel tot een andere vergoeding 
hebben kunnen leiden dan de toepassing van de bestaande TP-methode (net cost plus 8%).

Op basis van de door aanvrager verstrekte uitleg kon worden akkoord gegaan met het voorstel om bij voortduur de 
bestaande vergoedingswijze voor ondersteunende activiteiten toe te passen.

VB 2015.002

Onder de historische operationele structuur van de groep, werden managementbeslissingen betreffende Europa 
genomen door de finale moedervennootschap (M) van de groep (buiten Europa), de  Europese centrale entiteit (B) van 
de groep (gelegen in België) en drie Europese productie-entiteiten (P’s). De productie-entiteiten waren actief in een 
gedecentraliseerde structuur waarin de focus uitsluitend lag op de eigen verkopen, terwijl de Belgische vennootschap 
enkel verantwoordelijk was voor de verkoop van de producten. Dergelijke gedecentraliseerde structuur bracht nadelen 
met zich mee voor de business in Europa.

Als resultaat van inefficiënties die geïncorporeerd waren in de voormalige Europese operationele structuur, had de groep 
beslist om een centralisatie door te voeren van zijn Europese operaties waarbij hoofdzakelijk gefocust werd op een 
uniforme en consistente benadering met als doel efficiënte en gestroomlijnde operaties te verwezenlijken.

Deze centralisatie initiatieven zouden de groep in staat stellen om een geïntegreerde en gestroomlijnde marketing en 
O&O-strategie te verwezenlijken in Europa en over de hele wereld. Ten gevolge van de operationele veranderingen:

 werden alle strategische beslissingen over “value drivers” centraal genomen;

 werd B een centrale marketing entiteit met volledige functionaliteit alsook eigenaar van de onderliggende marketing-
gerelateerde IP;

 kon prijszetting volledig gecentraliseerd gebeuren;

 verleende B centrale begeleiding omtrent voorraadmanagement voor distributeurs; 

 werden de P’s omgevormd tot “contract manufacturers” met beperkte risico’s welke uitsluitend gefocust zouden 
zijn op hun eigen productieactiviteiten.

Als resultaat van de veranderingen zou het transfer pricing beleid aangepast worden om de business wijzigingen weer 
te geven en de transparantie te verbeteren, waaronder ook de overdracht van IP van de P’s aan B die het onderwerp 
uitmaakten van de huidige rulingaanvraag.

Voor het bepalen van de waarde van de overdracht van de IP kon de kostenbenadering, die als primaire methode werd 
geselecteerd voor het vaststellen van de waarde van de overgedragen IP, in casu als een geschikte methode worden 
aanvaard.

De kostenbenadering is een klassieke waarderingsmethode en vertrekt van de kosten die worden gemaakt bij de creatie 
of vervanging van de IP. In de voorliggende zaak was het management van de groep in staat om de historische kosten 
opgelopen door de P’s te identificeren met betrekking tot de ontwikkeling van de marketing en O&O-intangibles.



42 Jaarverslag DVB 2015

Om de bevindingen uit de kostenbenadering verder te ondersteunen, werd gekozen om de inkomstenbenadering als 
additionele waarderingsmethode te selecteren. Voor de toepassing van de inkomstenbenadering had het management 
van de groep een financieel plan ontwikkeld om de toekomstige winstgevendheid van de P’s te voorspellen onder de 
huidige en de toekomstige operationele structuur. Er kan worden opgemerkt dat de inkomstenbenadering moeilijk 
toepasbaar was voor het bepalen van de IP-waarde als gevolg van het feit dat uitsluitend (waarde-afnemende) IP wordt 
overgedragen en geen gehele business. Bijgevolg werd de toepassing van de inkomstenbenadering beschouwd als 
deel van de “realistisch beschikbare opties” test.

De marktbenadering bestaat uit de zoektocht en evaluatie van marktreferenties, waar gelijkaardige IP wordt overgedragen 
(of in licentie wordt gegeven) tussen twee onafhankelijke partijen. Deze marktreferenties kunnen zowel (i) interne referenties 
(gelijkaardige licentietransacties tussen de P’s en derde partijen) of (ii) externe referenties (gelijkaardige transacties 
tussen derde partijen) zijn. In de voorliggende zaak konden geen interne of externe referenties geïdentificeerd worden 
door de specifieke aard van de transactie. Dit sloot de toepassing van de marktbenadering uit.

Samengevat, werd de kostenbenadering (als de primaire benadering) en de inkomstenbenadering (als ondersteunende 
benadering) geselecteerd als de meest geschikte methodologie om de potentiële vergoeding te evalueren die betaald 
moet worden aan de P’s voor de overdracht van hun marketing en O&O-IP.

De redenering waarop het management van de groep zich baseerde om de kostenbenadering als volwaardige methode 
te gebruiken kan als volgt worden samengevat:

 er zijn geen voldoende data aanwezig om de marktbenadering of inkomstenbenadering toe te passen voor de 
overdracht van de betreffende IP;

 de kostenbenadering, zoals toegepast in de beslissing, was bovendien gebaseerd op de historische TP-methodologie 
zoals wereldwijd gedurende reeds vele jaren gehanteerd door de groep in het kader van een variabele royalty benadering 
(residuele winstsplitsingsmethode) en welke in ettelijke fiscale controles en competent authority procedures (inclusief 
in België) werd aanvaard. Hierdoor had de kostenbenadering een speciale waarde voor de groep in vergelijking tot 
andere ondernemingsgroepen waarvoor dergelijke methode moeilijker hanteerbaar is omdat ze niet beschikken over 
dergelijk onderbouwde benadering betreffende de boeking en kapitalisatie van IP-kosten;

 het is bewezen dat de kostenbenadering het meest voorzichtige is vanuit het perspectief van de lokale P’s en dus 
vanuit het perspectief van de lokale landen. Dit volgt uit het feit dat de inkomstenbenadering voorzag in meer beperkte 
vergoedingen die gebaseerd zijn op de waardering van het additioneel winstpotentieel voor B per productielijn van 
elke P. Anderzijds werd in het kader van de hier toegepaste inkomstenbenadering geen rekening gehouden met 
bijkomende synergieën die B in de toekomst zou kunnen realiseren. Door geen rekening te houden met de betreffende 
synergieën, was het mogelijk dat de inkomstenbenadering de waarde van de overgedragen IP onderschatte. Om 
al die redenen kon worden besloten dat de kostenbenadering voorzag in de beste inschatting, temeer daar de 
inkomstenbenadering was gebaseerd op de waardering van de totale business, terwijl in de voorliggende zaak de 
P’s niet worden geconfronteerd met een overdracht van een business maar enkel met de overdracht van bepaalde 
IP;

 in het geval van één van de P’s, waar de inkomstenbenadering leidde tot een negatieve waarde, kon de vergoeding 
worden gerechtvaardigd op basis van het feit dat bepaalde IP die door laatstgenoemde werden overgedragen werden 
verondersteld een marktwaarde te hebben, gezien:

● de specifieke transfer pricing regels betreffende de overdracht van IP in het land waar de P was gevestigd, en; 

● de tot nu toe toegepaste residuele winstsplitsingsmethode welke exact dezelfde kosten als IP-gerelateerde kosten 
in aanmerking nam.
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VB 2015.024

Bij de waardering van een participatie, waarbij gebruik werd gemaakt van de DCF-methode, waren vragen gerezen bij 
de WACC die in het waarderingsverslag werd gebruikt. 

De aanvrager heeft de DVB echter kunnen overtuigen dat deze WACC kon aanvaard worden. Een alternatieve benadering 
van de verschillende criteria ter bepaling van de WACC – die rekening hield met de opmerkingen van de DVB – resulteerde 
in een ongeveer even hoge WACC. 

VB 2015.358

De beslissing had o.m. betrekking op  het marktconform karakter van de vergoeding in aandelen in ruil voor de inbreng 
in een Belgische vennootschap van bepaalde merken door een andere Belgische vennootschap van de groep, enerzijds, 
en van een belangrijk merk door een buitenlandse vennootschap van de groep, anderzijds. 

Bij het afleveren van de beslissing werd zowel door de aanvrager als de door DVB rekening gehouden met de bijkomende 
richtlijnen (of beter gezegd, meer gedetailleerde richtlijnen) die, in het kader van de OESO-BEPS-werkzaamheden, in 
de maak waren inzake intangibles, en die enige tijd na het afleveren van de beslissing aanleiding zouden geven tot de 
definitieve aanpassing van Hoofdstuk 6 van de OESO-RL.

Deze aangepaste richtlijnen stellen inzonderheid dat de juridische eigendom op zich geen enkel recht geeft op de 
inkomsten van de intangibles. Het zijn de partijen die de waarde gecreëerd hebben die daarop recht hebben. 

De overdragende vennootschappen moesten, in het voorgelegde dossier, voornamelijk vergoed worden voor de kosten 
die zij hadden gemaakt voor registratie en administratie van de bewuste merken.

VB 2015.498

Op hoofdkwartierniveau van een internationale groep werd de strategische beslissing genomen om de Belgische 
financieringsactiviteit binnen vennootschap X over te dragen naar het buitenland. De nog resterende leninsgportefeuille 
zal worden overgedragen naar de buitenlandse vennootschap Y. X zal vervolgens worden vereffend aangezien zij na de 
overdracht van de Belgische financieringsactiviteit geen verdere functionaliteit zal hebben.

De groep beoogt de leningsportefeuille van X over te dragen naar Y tegen marktwaarde, waardoor - op basis van de 
meest recente inschatting - een meerwaarde van EUR x mio zal worden gerealiseerd naar aanleiding van deze overdracht. 
Deze berekening van de marktwaarde zal opnieuw worden uitgevoerd op het eigenlijke moment van de overdracht van 
de leningen, op basis van de geldende vreemde valutakoersen en rentetarieven op dat moment.

De groep gebruikt voor het overdragen van de leningen de marktwaardebenadering voor zowel de variabele als de 
vastrentende leningen, conform de methodiek die gebruikt is bij de kapitaalstorting in natura bij de oprichting van X.  
De reden hiervoor is dat er geen verbrekingsvergoeding voor X vervat zit in de huidige leningsovereenkomsten in de 
vorm van hogere interest op de lening voor de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen.

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen waarin wordt bevestigd dat de door de Belgische 
financieringsvennootschap toegepaste waarderingsmethode voor haar leningsportefeuille aanvaardbaar is om een 
marktconforme overdrachtsprijs te bepalen en geen aanleiding zal geven tot een verkregen of verleend abnormaal of 
goedgunstig voordeel zoals bepaald in artikelen 26, 79, 185, §2, a) en 207, WIB 92.

Voor het overdragen van de leningen wordt de marktwaardebenadering gebruikt, conform de methodiek die zou gebruikt 
zijn bij de kapitaalstorting in natura bij de oprichting van X.



In de leningsovereenkomsten zou geen verbrekingsvergoeding vervat zitten voor de mogelijkheid van vervroegde 
terugbetaling in de vorm van een hogere interest.

De leningsportefeuille wordt gewaardeerd aan marktprijs met behulp van de Discounted Cash Flow-methode. Hiertoe 
worden de toekomstige kasstromen onder de leningen berekend en contant gemaakt naar het moment van overdracht.

Elke lening wordt individueel gewaardeerd waarbij rekening wordt gehouden met haar specifieke kenmerken/modaliteiten. 
Hiertoe wordt de kasstroom aan renteopbrengsten op de bestaande lening vergeleken met de kasstroom op vergelijkbare 
leningen indien deze op het moment van overdracht zou verstrekt worden.

De toekomstige kasstromen worden als volgt berekend:

 voor leningen met vaste rente worden de intereststromen berekend door de vaste rente uit het contract toe te passen 
op de hoofdsom;

 voor leningen met vlottende rente worden de intereststromen bepaald door de som van de vaste kredietopslag en 
de variabele referentievoet. De variabele rente wordt voor elke renteperiode  vastgelegd op basis van de verwachte 
rente voor die periode met behulp van implied forward-rentes. De verwachte rente wordt afgeleid van de op de 
waarderingsdatum geldende rentecurve.

Deze kasstromen worden contant gemaakt op basis van de marktrente voor de resterende periode. De marktrente, dus 
de discontovoet, bestaat uit de referentierente en de kredietopslag die op het moment van waardebepaling geldig is 
voor de resterende periode. Er is geen opslag voor de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen.

De hiervoor beschreven berekeningswijze ter bepaling van de overdrachtsprijs van de leningportefeuille is marktconform 
daar: (i) de DCF-methode een algemeen aanvaarde waarderingsmethode is; (ii) er rekening wordt gehouden met de 
inschatting van toekomstig rendement en (iii) de in de leningsovereenkomsten overeengekomen interestvoet niet voorziet 
in een opslag voor de mogelijkheid om vervroegd terug te betalen.

VB 2015.636

Het management van een internationale groep besliste om de langetermijnfinancieringsfunctie buiten België te centraliseren 
door middel van een grensoverschrijdende fusie met een bestaande groepsvennootschap Y. Deze transactie brengt een 
realisatiemoment met zich mee, waarbij een waardering dient te gebeuren van de activabestanddelen van de Belgische 
vennootschap X om te bepalen of er al dan niet sprake is van een (gerealiseerde) minder- of meerwaarde.

M.b.t. tot de leningsportefeuille wordt voorgesteld dat de marktwaarde van de diverse leningen uitgedrukt in hun 
functionele valuta, de nominale waarde in die functionele valuta niet overstijgt.

De aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen waarin wordt bevestigd dat door de Belgische 
vennootschap X bij realisatie van de intragroepsleningsportefeuille – ingevolge een stijging of daling van de marktrentevoeten 
– geen meer- of minderwaarde gerealiseerd zal worden en e.e.a. geen aanleiding geeft tot een verkregen of verleend 
abnormaal of goedgunstig voordeel zoals bepaald in de artikelen 26, 79, 185, § 2, a) en 207, WIB 92 en m.n. dat de 
marktwaarde van de leningen uitgedrukt in hun functionele valuta hun nominale waarde in die functionele valuta niet 
zal overstijgen.

Iedere intragroepsleningsovereenkomst voorziet in de mogelijkheid voor de ontlener om op elk moment zonder bijkomende 
kosten of vergoeding de lening vervroegd terug te betalen.
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De aanvrager toont aan dat bij het bepalen van de marktconforme interestvoeten die van toepassing zijn op de leningen 
in de leningsportefeuille van X, rekening werd gehouden met de optie die aan de ontleners wordt gegeven om hun 
leningen kosteloos vervroegd terug te betalen. De door X ontvangen interestvoet reflecteert dus het feit dat de ontleners 
kunnen terugbetalen zonder vergoeding.

Bij realisatie van de leningsportefeuille door X zal aldus geen meer- of minderwaarde worden gerealiseerd ingevolge 
een stijging of daling van de marktrentevoeten.

6.1.7 Pensioenspaarverzekering 

VB 2014.746 en 2015.046

De beleggingsvoorschriften in de zin van artikel 145/13, (en 145/11,) WIB 92 voor een pensioenspaarverzekering als 
bedoeld in artikel 145/8, WIB 92, komen niet in het gedrang door een indekking van een deel van het aandelenrisico via 
future-contracten. Gezien de wet en het KB/WIB de beleggingsvoorschriften invullen als een activatest en dit op basis 
van boekhoudkundige gegevens, kan een indekking van het volatiliteitsrisico die volledig buiten balans verloopt zonder 
inbreuk op de beleggingsvoorschriften gebeuren (er is in casu geen “belegging” in de zin van artikel 145/13, WIB 92).

6.1.8 DBI

VB 2015.065

Het gemeenrechtelijke regime van winstbelasting voor binnenlandse vennootschappen is in Marokko niet aanzienlijk 
gunstiger dan in België.  

Er zijn precedenten inzake de Tunesische belasting voor exportwinsten en de toepassing van artikel 203, § 1, eerste lid, 
3°, WIB 92 (zie o.a. 2012.146). In casu is er sprake van een gelijkaardige regeling in Marokko.

Er wordt op basis van de Marokkaanse fiscale wet getoetst of er sprake is van een afzonderlijk regime, afwijkend van 
het gemeen recht, voor inkomsten “die hun oorsprong vinden buiten het land van de fiscale woonplaats” (meer bepaald 
enkel voor export). De regeling voor exportwinsten (tijdelijke vrijstelling) maakt in Marokko deel uit van het gemeen recht 
en geldt voor elke vennootschap die exporteert (goederen of diensten).

De aanvrager bevestigt dat de in een nieuwe Marokkaanse vennootschap te ontplooien activiteiten geen nadelige impact 
hebben op de Belgische tewerkstelling. De verrichting heeft tot doel een Marokkaanse onderaannemer in te ruilen voor 
een interne dienstverlener.

VB 2015.084

Dividenden worden toegekend door vennootschappen (die niet allen voldoen aan de taxatievoorwaarde van artikel 203, 
§ 1, eerste lid, 1°, WIB92). De deelnemingen die deze dividenden opleveren werden historisch verworven door de vaste 
inrichting van X in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en die dividenden kunnen bijgevolg worden beschouwd als 
winsten van deze inrichting.

De dividenden toegekend door X (Belco) aan Y (Belco) dienen niet te worden uitgesloten van de Belgische DBI-aftrek op 
basis van artikel 203, § 1, eerste lid, 1° tot en met 5°, WIB92 in de mate dat in hoofde van X gedeeltelijk wordt afgezien 
van de verdragsvrijstelling voor winsten van haar vaste inrichting in de VAE en waardoor deze een daadwerkelijke 
belasting zullen ondergaan van minstens 15%.
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6.1.9 Kapitaalverhoging artikel 537, WIB 92

VB 2015.156

Zowel in de nv A, nv C, nv B als de nv D werd eind 20XX een kapitaalverhoging verricht in toepassing van artikel 537, 
WIB 92.  

De bepalingen van artikel 537, vijfde tot zevende lid, WIB 92 behandelen de kapitaalverminderingen die worden uitgevoerd 
nadat een kapitaalverhoging werd verricht overeenkomstig de maatregel zoals bedoeld in artikel 537, eerste lid, WIB 
92 en de eventuele  gevolgen inzake de RV.

Artikel 537, zesde lid, WIB 92, verwijst naar artikel 18, eerste lid, 2°, WIB 92, dat betrekking heeft op de verminderingen 
van het maatschappelijk kapitaal in de zin van het Wetboek van vennootschappen (hierna W.Venn.).

In principe en onder voorbehoud van de toepassing van artikel 344, WIB 92, vallen de terugbetalingen van het 
maatschappelijk kapitaal die werden uitgevoerd in andere omstandigheden (bijv. bij gehele of gedeeltelijke verdeling van 
het maatschappelijk vermogen zoals bedoeld in de artikelen 187, en 209, WIB 92) niet binnen het toepassingsgebied van 
deze inhaalregeling en kunnen ze dus niet het voorwerp uitmaken van een aanslag ter zake (cf. nr. 8 – Ci.RH.233/630.825, 
AGFisc nr. 4/2014 d.d. 23.01.2014).

Deze inhaalregeling is dus evenmin van toepassing wanneer een deel van het maatschappelijk kapitaal gevormd in 
toepassing van artikel 537, eerste lid, WIB 92, verdwijnt ingevolge de toepassing van artikel 78, § 6, KB/W.Venn. bij een 
fusie waarbij de overnemende vennootschap aandelen bezit van de overgenomen vennootschap. 

Doordat de nv A voorafgaandelijk aan de fusie aandelen bezit in de overgenomen vennootschappen, wordt het kapitaal 
van de overgenomen vennootschappen ten belope van de fractie van dit aandelenbezit niet overgedragen aan de nv 
A. Voor wat betreft de fusies door overneming van de nv B en de nv C door de nv A kan het verdwenen gedeelte van 
het kapitaal worden toegekend aan het gewone kapitaal en blijft het kapitaal artikel 537, WIB 92 volledig intact. Dit is 
echter niet het geval voor de fusie door overneming van de nv D door de nv A waar er een aantasting is van het kapitaal 
artikel 537, WIB 92 met x EUR. Deze aantasting is niet aan te merken als een kapitaalvermindering in de zin van artikel 
537, zesde lid, WIB 92 en maakt bijgevolg de in artikel 537, zesde en zevende lid, WIB 92 bedoelde personenbelasting 
en roerende voorheffing niet verschuldigd.

Ingeval van een latere kapitaalvermindering bij de overnemende vennootschap nv A, zijn de bepalingen van artikel 537, 
vijfde tot zevende lid, WIB 92 van toepassing op het gestort kapitaal van artikel 537, WIB 92 dat werd overgedragen 
ingevolge  de opeenvolgende fusies.

De onaantastbaarheidsperiode van het overgedragen gedeelte van het gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 537, 
zesde en zevende lid, WIB 92 bedraagt respectievelijk 4 of 8 jaar naargelang de vennootschap voor het aanslagjaar dat 
verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng zoals bedoeld in artikel 537, eerste lid, WIB 92 werd 
verricht, al dan niet wordt beschouwd als een kleine vennootschap op basis van artikel 15, W.Venn. 

De periode van 4 of 8 jaar wordt berekend van dag tot dag en begint te lopen vanaf de dag volgend op de datum van 
de laatste inbreng in kapitaal (datum van de authentieke akte van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal) bij de 
overgenomen vennootschappen.

De fusie onder toepassing van de fiscale neutraliteit heeft niet tot gevolg dat de duur of de berekening van deze periode 
zal wijzigen.
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6.1.10 Intercommunales

VB 2015.406, VB 2015.429, VB 2015.542 e.a.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (ISV) (in de zin van het decreet van 6 juli 2001) blijven ook na de 
programmawetten van 19 december 2014 en 10 augustus 2015 onder welbepaalde voorwaarden onderworpen aan de 
rechtspersonenbelasting.

Inzonderheid geldt dit voor kostendelende verenigingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks functioneren op basis 
van ledenbijdragen en een rationalisering van gemeenschappelijke kosten beogen voor taken die uit hun aard het 
grondgebied van meerdere gemeenten betreffen of door samenwerking tussen gemeenten kostenefficiënter kunnen 
worden uitgevoerd. Het maken van winst komt niet aan de orde, tenzij deze winst (of de gecumuleerde reservering 
ervan) aantoonbaar is en verantwoord als de autofinanciering van concrete investeringsplannen of -projecten. In talrijke 
gevallen (bijv. waterzuivering) wordt vastgesteld dat de reserveringen niet volstaan om de noodzakelijke investeringen 
te kunnen financieren. 

Om te kunnen worden aangemerkt als een rechtspersoon zonder winstoogmerken voor de toepassing van artikel 182, 
3°, WIB92, dient het ISV statutair de mogelijkheid van winstverdeling (dividenduitkering) uit te sluiten.

Eventuele bijkomende activiteiten gepresteerd voor anderen dan de leden van het ISV, dienen te worden beoordeeld in 
functie van hun omvang en aard en kunnen eventueel de verdere onderwerping van het ISV aan de rechtspersonenbelasting 
in het gedrang brengen.

6.1.11 Berekening bezitsduur aandelen

VB 2015.275

Artikel 192, § 1, WIB 92 bepaalt het volgende:

 “onverminderd de toepassing van artikel 217, 3°, zijn eveneens volledig vrijgesteld de niet in artikel 45, § 1, eerste 
lid, 1°, bedoelde meerwaarden verwezenlijkt, of vastgesteld bij de verdeling van het vermogen van een ontbonden 
vennootschap, op aandelen waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen om krachtens de artikelen 202, 
§ 1, en 203, van de winst te worden afgetrokken en gedurende een ononderbroken periode van ten minste één jaar 
in volle eigendom werden behouden” (eerste lid);

 “voor de toepassing van het eerste lid, worden de in ruil ontvangen aandelen ten gevolge van belastingneutrale 
verrichtingen bedoeld in artikel 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, 214, § 1, en 231, §§ 2 en 3, die, naargelang het geval, 
beantwoorden aan het bepaalde in artikel 183bis, geacht te zijn verkregen op de datum waarop de geruilde aandelen 
zijn verkregen om vast te stellen of aan de voorwaarde van behoud gedurende een ononderbroken periode van ten 
minste één jaar in volle eigendom is voldaan” (zevende lid);

 “om vast te stellen of aan de in het eerste lid bedoelde voorwaarde van behoud gedurende een ononderbroken periode 
van ten minste één jaar in volle eigendom is voldaan in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap, 
worden de overgedragen aandelen ten gevolge van belastingneutrale verrichtingen bedoeld in artikel 46, § 1, eerste 
lid, 2°, 211, 214, § 1, en  231, §§ 2 en 3, die, naargelang het geval, beantwoorden aan het bepaalde in artikel 183bis, 
geacht te zijn verkregen op de datum waarop ze zijn verkregen door de inbrenger of de omgevormde, overgenomen 
of gesplitste vennootschap” (achtste lid).
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De wetgever verwijst in artikel 192, § 1, zevende lid, WIB 92 expliciet naar artikel 46, § 1, eerste lid, 2° WIB 92. Z kan, 
gelet op de verklaarde wil van de wetgever, in toepassing van de aanhef van artikel 192, § 1, zevende lid, WIB 92, in die 
context aanspraak maken op het bijzonder regime, waarin artikel 192, § 1, eerste lid, WIB 92 voorziet, voor de meerwaarde 
gerealiseerd bij de verkoop van de aandelen Newco kort na de belastingneutrale inbreng van een bedrijfsafdeling of 
een tak van werkzaamheid in die Newco. 

De Memorie van Toelichting bij de Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, waarbij het 
achtste lid werd ingevoerd in paragraaf 1 van artikel 192, WIB 92 verduidelijkt immers dat: “Teneinde voor de toepassing 
van artikel 192, § 1, eerste lid, WIB 92, de fiscale neutraliteit te bevestigen van de verrichtingen van inbreng, fusie of 
splitsing, gerealiseerd overeenkomstig de artikelen 46, § 1, eerste lid, 2°, 211, § 1, en 231, §§ 2 en 3, is het nuttig om 
dit expliciet te verduidelijken in de wettekst. Daarom wordt artikel 192, § 1, WIB 92, naast een zevende lid, aangevuld 
met een nieuw lid, dat toelaat om volledig de fiscale neutraliteit van die verrichtingen te bevestigen inzake de belasting 
van meerwaarden op aandelen.(…) De bijzondere toepassing die hierbij werd ingesteld bevestigt het algemeen beginsel 
van de continuïteit voorzien in het Wetboek Vennootschappen zonder dat deze raakt aan de algemene toepassing van 
ditzelfde beginsel” (Parl. St. Kamer, 2012-2013, 2458/001, 26-27). 

Verder stelt de circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc 19/2013) van 21 mei 2013 dat: “[…] de toevoeging van het 
zevende en achtste lid aan artikel 192, § 1, WIB 92, voorzien, voor de beoordeling van de voorwaarde van behoud, in de 
fiscale neutraliteit van de verrichtingen van inbreng, […] die worden verwezenlijkt overeenkomstig de artikel 46, § 1, eerste 
lid, 2° […] WIB 92 in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschappen alsook voor de vennootschappen-
aandeelhoudsters van de overgenomen of gesplitste vennootschappen”.

In onderhavig geval zal Z geen aandelen inbrengen in Newco, maar wel andere bestanddelen die een bedrijfsafdeling of 
een tak van werkzaamheid vormen, zoals voorzien in artikel 46, § 1, lid 1, 2°, WIB 92. Bijgevolg is in onderhavig geval 
de toepassing van artikel 192, §1, zevende lid, WIB 92 aan de orde.

In overeenstemming met de fiscale neutraliteit dient zoals de aanvrager aangeeft als aanvangspunt voor de berekening 
van de minimale houdsterperiode van één jaar, zoals voorzien in artikel 192, § 1, zevende lid, WIB 92, gekeken te worden 
naar de datum waarop de bedrijfsafdeling of de tak van werkzaamheid op een zelfstandige wijze operationeel is geworden 
binnen Z. Volgens de aanvrager heeft Z deze activa verkregen sedert de oprichting en dit op een continue basis tot op 
het tijdstip waarop de minimale houdsterperiode van één jaar wordt geëvalueerd. De start van de berekening van de 
houdtermijn van één jaar als voorwaarde voor de vrijstelling van de meerwaarde die Z zou realiseren naar aanleiding van 
de verkoop van de aandelen in Newco aan R valt bijgevolg in ieder geval meer dan één jaar in het verleden zodat de 
ononderbroken periode van volle eigendom bedoeld in artikel 192, § 1, eerste lid, WIB 92 in ieder geval gerespecteerd 
wordt.

Voor de toepassing van artikel 192, § 1, zevende lid, WIB 92 zal Z derhalve geacht worden de aandelen Newco 
op het ogenblik van de verkoop langer dan één jaar te hebben gehouden. Derhalve valt de meerwaarde onder het 
toepassingsgebied van artikel 192, § 1, eerste lid, WIB 92 en zal de meerwaarde belastbaar zijn tegen 0,412% (artikel 
217, eerste lid, 3° juncto 463bis, WIB 92).

6.1.12 Inbreng in private stichting

VB 2015.478 

Een vzw (onderworpen aan de RPB op basis van artikel 181, WIB 92) heeft een aantal bijkomende activiteiten en activa 
opgebouwd en wil deze afzonderen in een ledenloze structuur (private stichting). 

Deze activiteiten kunnen verder worden uitgebouwd binnen die structuur om zonder enig risico een impact te hebben 
op de traditionele (hoofd-)activiteit. De private stichting zal onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.
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De overdracht naar de private stichting gebeurt aan boekwaarde (“lijn per lijn”) zonder impact op het resultaat. Er is 
bijgevolg geen “step up” bij de private stichting.

De private stichting zal nadien (via resultaat) de werkelijke waarde van de ontvangen activa (of activiteiten) uitdrukken 
en deze vervolgens inbrengen in ad hocvennootschappen. Er wordt m.a.w. op dat niveau enkel een “step up“ middels 
belaste winst verricht. De private stichting zal de groei van alle verworven activiteiten aansturen (beleidsniveau).

De inbreng in natura ontvangen door de private stichting vormt geen gestort kapitaal in de zin van artikel 184, WIB 92, 
gelet op de bewoording van de fiscale wet. 

Deze inbreng kan evenwel worden aangemerkt als een “belaste reserve” op dag één van het bestaan van de private 
stichting, die bijgevolg geen deel uitmaakt van de toename van de belastbare winst in de vennootschapsbelasting.

6.1.13 Stichting - Maatschap

VB 2015.538 

Natuurlijke personen (ouders en kinderen) vormen een maatschap met als inbreng aandelen van een holding en een 
roerend beleggingspatrimonium. Deze maatschap wordt gecertificeerd via een Nederlandse STAK, die aldus voor 99,99% 
maat is. Gezien de maatschap geen afgescheiden vermogen vormt, is de STAK ook (99,99% onverdeeld mede-eigenaar 
van het in de maatschap ingebrachte vermogen. 

De certificatievoorwaarden en de maatschap voorzien dat geen uittreding mogelijk is behoudens unanimiteit. De ouders 
zijn statutaire zaakvoerders van de maatschap en er is voorzien in een opvolgingsregeling na hun overlijden. De STAK 
zal enkel tot enige uitkering naar de certificaathouders overgaan, voor zover de zaakvoerders van de maatschap dit 
beslissen. Uit de akte van oprichting van de STAK blijkt de intentie om een familiaal vermogen samen te behouden en te 
beheren over de generaties heen, volgens bepaalde criteria van asset-allocatie en in functie van langetermijnobjectieven, 
waar ook toekomstige zaakvoerders van de maatschap toe gebonden zijn. 

Over de mogelijkheid tot het certificeren van een Belgische maatschap spreekt de DVB zich niet uit, noch over de 
verenigbaarheid met het Nederlandse recht. 

Daar de vooropgestelde structuur niet in overeenstemming is met de certificeringswet van 15 juli 1998, kan deze niet 
toegepast worden.

Met de programmawet van 10 augustus 2015 is de “kaaimantaks” ingevoerd. Een Nederlandse stichting werd niet 
opgenomen als een “type 2” op de lijst van geviseerde constructies (KB van 23/08/2015).

De hiervoor gestelde constructie werkt, op basis van de verstrekte feiten en rechtsverhoudingen, eerder als een 
trustachtige figuur (“Type 1” in de zin van artikel 2, § 1, 13, a), WIB 92). Er komt een ‘doelvermogen’ tot stand dat een 
sterke gelijkenis vertoont met een trustachtige structuur. 

Het familiaal vermogen wordt in casu door een familie (oprichters = ouders en kinderen) in een rechtsverhouding 
gebracht (het “gecertificeerde maatschapscontract”), waarbij een apart collectief patrimonium wordt gecreëerd (de 
stichting) waarvan de oprichters tevens de begunstigden zijn (via de certificaten) in dezelfde verhoudingen als deze 
voor de initiële inbreng in de maatschap. 
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Het feit dat de begunstigden via de certificaten over een latente “vordering” beschikken op het onderliggende patrimonium, 
is strikt genomen geen wettelijke grond om de toepassing van artikel 2, § 1, 13°, a), WIB 92 te verhinderen (al bevat de 
memorie van toelichting een aantal verduidelijkingen van wat kennelijk niet is bedoeld: zie Kamer, DOC 54, 1125/001). 
Het niet aanmerken van de structuur als transparant zou potentieel een heffingsvacuüm in het leven roepen, vermits een 
stichting in Nederland (voor zover zij geen materiële onderneming drijft) niet zelf in de heffing van de vennootschapsbelasting 
wordt betrokken (artikel 2, lid 1, e, Vpb) en zich bijgevolg zou kunnen beroepen op verzakingen aan de inning van de 
RV op interesten als spaarder niet-inwoner in België (of enig ander land). Het was precies de wens van de wetgever 
enig heffingsvacuüm te voorkomen (zie Kamer, DOC 54, 1125/001, p 29).

Voor de roerende inkomsten dient er elk jaar bij de aangifte personenbelasting een jaarrekening van de burgerlijke 
maatschap A en de STAK worden gevoegd (afsluitend op het kalenderjaar), ondertekend en voor echt verklaard door 
alle maten en certificaathouders. De ventilatie dient aldus te gebeuren per rijksinwoner, met een aanduiding van de 
inkomsten die enerzijds reeds aan de RV zijn onderworpen en anderzijds de inkomsten die nog aan te geven zijn.

Door de werking van artikel 5/1, WIB 92 zijn de inkomsten van het in de maatschap ingebrachte vermogen rechtstreeks 
en zonder conversie belastbaar ten name van de certificaathouders van de STAK, als oprichters (en tevens begunstigden) 
van de constructie. 

De naar aanleiding van de toekenning of uitbetaling van roerende inkomsten aan de maatschap ingehouden RV vormt 
bijgevolg tevens de eindheffing ten name van de certificaathouders, voor zover de toekenning of betaling van de roerende 
inkomsten via een Belgische tussenpersoon verloopt of ten laste is van een Belgische belastingplichtige.



6.2.1 Terbeschikkingstelling van bergruimte voor de opslag van goederen 

VB 2015.035

Vennootschap X heeft gebouwen opgericht en zal deze gebouwen ieder afzonderlijk verhuren als opslagruimte. 

Overeenkomstig artikel 44, § 3, 2°, WBTW wordt de onroerende verhuur vrijgesteld. Van de vrijstelling is uitgesloten de 
terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen.

De terbeschikkingstelling van bergruimte voor de opslag van goederen is enkel aan de btw onderworpen wanneer deze 
betrekking heeft op afzonderlijke gebouwen die uitsluitend als bergruimte voor het opslaan van goederen zijn ontworpen 
of ingericht en als zodanig kunnen worden gebruikt.

De administratie aanvaardt dat de vrijstelling van de onroerende verhuur niet geldt wanneer in de bergruimte een kantoor 
of een plaats is voorzien voor de personen belast met het beheer van de opgeslagen goederen voor zover de oppervlakte 
van dat kantoor of die plaats niet meer bedraagt dan 10 % van de totale oppervlakte van het gebouw.

In het voorgelegd geval is het zinvoller om de 10%-drempel te beoordelen rekening houdend met het volume opslagruimte 
en het volume van de plaats of ruimte die zal worden aangewend voor het personeel dat belast is met het beheer van 
de opgeslagen goederen.

In zoverre de te verhuren hallen inderdaad uitsluitend als opslagruimte worden gebruikt, waarbij per hal, de door de 
aanvrager aangeduide ruimten slechts worden gebruikt als plaats, burelen of voorziening voor de personen die belast 
zijn met het beheer van de opgeslagen goederen, dient de terbeschikkingstelling van de hierboven omschreven hallen 
te worden beschouwd als een aan de btw onderworpen terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van 
goederen zoals bedoeld in artikel 18, § 1, tweede lid, 9°, WBTW en artikel 44, § 3, 2°, a), tweede streepje, WBTW.

6.2.2 Begrip “leerkracht” -  Artikel 44, § 2, 4° van het Btw-Wetboek  

VB 2015.050

Artikel 44, § 2, 4°, b) van het Btw-Wetboek stelt de lessen die particulier door leerkrachten worden gegeven en die 
betrekking hebben op school- of universitair onderwijs van de belasting vrij. 

De draagwijdte van die vrijstelling wordt uiteengezet in de aanschrijving nr. 50/2013 van 29 november 2013.

In deze aanschrijving wordt ervan uitgegaan dat de lessen slechts door artikel 44, § 2, 4°, b) van het Btw-Wetboek 
worden vrijgesteld wanneer aan de volgende voorwaarden samen wordt voldaan:

 de lessen moeten betrekking hebben op school- of universitair onderwijs;

 de leerkracht moet deze lessen voor eigen rekening en op eigen verantwoordelijkheid verrichten en  draagt aldus 
het honorariumrisico indien betreffende lessen door omstandigheden niet kunnen doorgaan;

 de leraar moet worden aangemerkt als “leerkracht”, dit wil zeggen als iemand die in principe in een school les geeft. 

De DVB is niettemin van oordeel dat een persoon die in het verleden het beroep van leraar heeft uitgeoefend zich  voor 
de toepassing van de vrijstelling uit artikel 44, § 2, 4°, b) van het Btw-Wetboek nog steeds op deze hoedanigheid kan 
beroepen.

6.2 Btw
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6.2.3 Maatstaf van heffing van de overdracht  van de blote eigendom en van de onttrekking 
van deze blote eigendom bij het verstrijken van de termijn bepaald in artikel 12, § 2 van het 
Btw-Wetboek 

VB 2015.386

De DVB werd  verzocht om zich uit te spreken over de maatstaf van heffing van de overdracht door een belastingplichtige 
bedoeld in  artikel 12, § 2, van het Btw-Wetboek, van de blote eigendom van een nieuw gebouw aan de vruchtgebruiker 
van dit onroerend goed, waarbij deze vruchtgebruiker nog geen enkele vergoeding voor het vruchtgebruik had betaald 
in overeenstemming met de bewoordingen van het contract.  

In principe wordt overeenkomstig artikel 26 van het Btw-Wetboek, voor de leveringen van goederen en de diensten, de 
belasting berekend over alles wat de leverancier van het goed of de dienstverrichter als tegenprestatie verkrijgt of moet 
verkrijgen van degene aan wie het goed wordt geleverd of de dienst wordt verstrekt, of van een derde, met inbegrip 
van de subsidies die rechtstreeks met de prijs van die handelingen verband houden.

Indien deze bepaling in casu strikt werd toegepast, zou de belasting verschuldigd geweest zijn over het totaal van 
de prijs  geëist door de overdrager van de blote eigendom aan zijn overnemer-vruchtgebruiker, wat zou geresulteerd 
hebben in een dubbele inning van de belasting omdat deze reeds werd geïnd, bij de vestiging van het vruchtgebruik, 
over een maatstaf van heffing samengesteld uit de som, eventueel geactualiseerd, van de periodieke vergoedingen van 
het vruchtgebruik (bedrag dat dicht bij de constructieprijs lag).

Bijgevolg heeft de DVB met het oog op een billijke inning, aanvaard dat de maatstaf van heffing van de overdracht van de 
blote eigendom van het onroerend goed wordt samengesteld door de totaliteit van de door de overdrager gevraagde prijs  
waarvan het gedeelte van de prijs  van het vruchtgebruik, in voorkomend geval geactualiseerd, kon worden afgetrokken 
dat nog niet effectief werd betaald door de overnemer-vruchtgebruiker.

In dezelfde beslissing heeft de DVB beslist dat indien de blote eigenaar de belastingvrije blote eigendom in zijn vermogen 
behoudt, er geen enkele onttrekking moet worden verricht bij het verstrijken van de termijn bepaald in  artikel 12, § 2 van 
het Btw-Wetboek omdat de maatstaf van heffing in de btw van het vruchtgebruik de volledige aftrek van de belasting 
geheven op de constructiekosten van dit gebouw heeft gerechtvaardigd (95 of 97, 5 pc van de prijs in volle eigendom 
naargelang de duur van het vruchtgebruik lager of hoger is dan 10 jaar).

Indien dit niet het geval is, moet de blote eigenaar zijn situatie regulariseren door het verrichten van de onttrekking bedoeld 
in artikel  12, § 2 van het Btw-Wetboek. De maatstaf van heffing van deze onttrekking wordt bepaald overeenkomstig 
art. 33, § 1, 1° van het Btw-Wetboek, waarbij het vanzelfsprekend is dat gegeven het feit dat dit goed bezwaard is met 
vruchtgebruik, de btw verschuldigd naar aanleiding van de vestiging van het vruchtgebruik kan worden toegerekend op 
de btw die opeisbaar is naar aanleiding  van de onttrekking bedoeld in artikel 12, § 2 van het Btw-Wetboek.
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FOD FINANCIËN - DVB

7. aan de DVB 
voorgelegde maar niet 

aanvaarde verrichtingen



7.1.1 Herstructureringen 

Casus 1: partiële splitsing – verkoop van aandelen

Situatieschets

De heer X bezit de aandelen van een holdingvennootschap, die op haar beurt alle aandelen bezit van een operationele 
vennootschap. Deze operationele vennootschap bezit twee gebouwen, met name enerzijds een nieuw bedrijfsgebouw 
dat thans wordt gebruikt in het kader van de operationele activiteiten (OG 1) en anderzijds een oud bedrijfsgebouw met 
aanpalend de privéwoning van de heer X (OG 2).

Organogram 

De lezer van het jaarverslag dient er rekening mee te houden dat onderstaande opsomming niet limitatief is.

7.1 Directe Belastingen
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Voorgelegde verrichtingen

Een derde partij, groep Z, wenst de activiteiten van Opco over te nemen, doch is niet geïnteresseerd in het oude gebouw 
met aanpalende privéwoning. De heer X, die evenmin belangstelling heeft om dit vastgoed nog verder aan te houden, 
wenst echter alles over te dragen door de aandelen van Holdco te verkopen aan de groep Z.  De partijen komen overeen 
om de volgende verrichtingen door te voeren:

1. verkoop van de aandelen van Holdco door de heer X aan de groep Z;

2. partiële splitsing van Opco waarbij het oude gebouw met de aanpalende privéwoning wordt overgedragen aan een 
nieuw op te richten vennootschap (Newco);



3. verkoop van de aandelen van Newco door Holdco aan derden. Indien Holdco hier niet in slaagt binnen de 6 maanden, 
engageert de heer X zich ertoe de aandelen van Newco over te nemen om deze dan zelf te koop aan te bieden.

De structuur bij de groep Z ziet er na stap 2 als volgt uit:
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Standpunt DVB

Uit de feiten blijkt dat de groep Z enkel geïnteresseerd is in de operationele activiteiten en het nieuwe gebouw van Opco. 
Door aan te sturen op de verkoop van de aandelen van Holdco, ontvangt de heer X de verkoopsom. Dit in tegenstelling 
tot de situatie waarbij eerst zou worden overgegaan tot de partiële splitsing van Opco om vervolgens de aandelen van 
Opco te verkopen aan de groep Z. In dat geval zou de verkoopsom toekomen aan Holdco en enkel kunnen opstromen 
naar de heer X door middel van een dividenduitkering uit of liquidatie van Holdco. Bovendien stelt de partiële splitsing de 
partijen in staat om het oude gebouw met aanpalende privéwoning te verkopen door middel van een aandelentransactie.

De DVB is van mening dat de partiële splitsing niet beantwoordt aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92 en dat de 
aanvragers op geen enkele wijze hebben kunnen aantonen dat de keuze voor het geheel van de rechtshandelingen is 
verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van inkomstenbelastingen in de zin van artikel 344, § 1, derde 
lid, WIB 92.
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Casus 2: dochter-moederfusie

Situatieschets

De groep X heeft door middel van de buitenlandse vennootschap X de aandelen van Holdco overgenomen van derden. 
Holdco is een Belgische holdingvennootschap die enkel aandelen van de operationele vennootschap Belco A aanhoudt.

Organogram 

Voorgelegde verrichting

Aangezien Holdco geen bestaansreden heeft voor de groep X, wenst men een fusie door te voeren waarbij Belco A 
haar moedervennootschap Holdco zal overnemen. Ingevolge deze fusie verkrijgt Belco A haar eigen aandelen die ze 
vervolgens vernietigt.
De groepsstructuur ziet er dan als volgt uit:
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Standpunt DVB

Uit de feiten blijkt dat Holdco een passieve holding is zonder personeel. Deze holding werd door de vroegere aandeelhouders, 
van wie de vennootschap X de aandelen Holdco heeft overgenomen, opgericht om de aandelen van Belco A te verwerven. 
Op het moment van de overname door de groep X blijkt dat bij Holdco nog een aanzienlijke schuld aanwezig is die 
verband houdt met de verwerving van de aandelen van Belco A. De aanwezigheid van deze schuld en de daarbij horende 
interestlasten hebben ertoe geleid dat Holdco over een aanzienlijk bedrag aan fiscaal overdraagbare verliezen beschikt, 
die zij, bij gebrek aan voldoende belastbare inkomsten, niet zelf kan aanwenden. De exploitatievennootschap Belco A 
heeft daarentegen een ruime belastbare basis. 

Ingevolge de fusie zullen niet alleen de jaarlijkse interestlasten op de nog openstaande schuld maar ook een belangrijke 
gedeelte van de fiscaal overdraagbare verliezen van Holdco in mindering kunnen worden gebracht van de belastbare 
basis van Belco A. 

De enige door de aanvrager aangehaalde zakelijke overwegingen blijven beperkt tot groepsvereenvoudiging en 
kostenbesparingen die inherent zijn aan elke fusie. De DVB is dan ook van mening dat de zakelijke overwegingen niet 
opwegen tegen het fiscale voordeel dat met de fusie wordt behaald en dat de fusieverrichting derhalve niet beantwoordt 
aan het bepaalde in artikel 183bis, WIB 92 (cfr. het arrest van het Europees Hof van Justitie van 10 november 2011 in 
de zaak C-126/10 Foggia).

Casus 3: partiële splitsing en antimisbruikbepaling

Situatieschets

Belco A bezit enkele onroerende goederen. De aandelen van Belco A zijn eigendom van een natuurlijke persoon X.

Organogram voor de verrichting

Voorgelegde verrichting

Belco A wenst over te gaan tot een partiële splitsing waarbij één van haar onroerende goederen wordt afgesplitst naar 
een nieuwe vennootschap Belco B (stap 1). Vervolgens zal X al zijn aandelen van Belco B verkopen aan een derde 
investeerder Y (stap 2), die daarna zal overgaan tot een fusie van Belco B met zijn bestaande ontwikkelingsvennootschap. 
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Organogram na stap 1 (partiële splitsing van Belco A)

Organogram na stap 2 (verkoop van de aandelen van Belco B aan een derde Y)

Standpunt DVB

De DVB is van mening dat de opeenvolgende rechtshandelingen en inzonderheid de partiële splitsing gevolgd door de 
verkoop van de aandelen van Belco B een fiscaal misbruik in de zin van artikel 344, § 1, eerste lid, WIB 92 uitmaakt. 
Na de partiële splitsing van Belco A zal het afgesplitste onroerend goed worden overgedragen door middel van een 
share deal aan een derde. Door de opeenvolgende verrichtingen wordt de meerwaardebelasting op de verkoop van 
het onroerend goed ontweken. In feite gaat het om de verkoop van één onroerend goed door Belco A aan één derde. 
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7.1.2 Meerwaarden op aandelen – normaal beheer van privévermogen

7.1.2.1 Inbreng aandelen

Casus 1: inbreng van aandelen kasgeldvennootschap

De heer X en zijn echtgenote bezitten samen alle aandelen van een managementvennootschap bvba X. Deze vennootschap 
is bestuurder/zaakvoerder van meerdere vennootschappen en houdt participaties aan in nv A (1/3e), nv B en nv C. Nv 
C bezit de aandelen van bvba D en bvba E.   

Nv A werd in 2009 opgericht door de aanvrager, zijn vader en zijn broer middels inbreng van bvba Y. Hierbij werd een 
aanzienlijk gestort kapitaal gecreëerd. Ongeveer een jaar later werd bvba Y verkocht aan een derde partij. Na deze verkoop 
bezit nv A enkel nog liquiditeiten. De aandelen in het bezit van de vader werden in 2011 ingekocht en vernietigd. De broers 
hadden de bedoeling middels nv A samen een investeringsactiviteit te ontwikkelen. Niettegenstaande deze intenties 
vond in 2011 een aanzienlijke kapitaalvermindering plaats waarbij het kapitaal herleid werd tot het minimumkapitaal.

In 2014 verkocht de broer van de heer X zijn aandelen nv A (1/3e) aan bvba X. De heer X die 2/3e van de aandelen van 
nv A bezit, wenst deze in te brengen in bvba X.

De motivatie voor de inbreng is drieërlei:

 er zijn financiële en economische motieven: nieuwe investeringen zullen vanuit bvba X gebeuren;

 er zijn geen overtollige liquiditeiten aanwezig en bovendien zal voor de inbreng een beperkte dividenduitkering 
plaatsvinden;

 de inbreng kadert in de vermogens- en successieplanning van de heer X.

In 2011 werd een voorafgaande beslissing gevraagd waarbij op dat moment geoordeeld werd dat de voor geplande 
inkoop eigen aandelen (vader) en de uitkoop (broer) geen positieve beslissing kon afgeleverd worden en dat moest 
overgegaan worden tot een liquidatie van de vennootschap. Er werd verzaakt aan de aanvraag zodat geen negatieve 
beslissing afgeleverd werd.

Niettegenstaande het negatief advies van de DVB vond de inkoop eigen aandelen plaats in 2011. Deze werd in 2011 
gevolgd door een kapitaalvermindering en in 2014 werd de broer uitgekocht. Aangezien nv A beschouwd kan worden 
als een kasgeldvennootschap (bezit enkel liquiditeiten) die tot op heden nog niet is overgegaan tot investeren, is de DVB 
van mening dat de geplande inbreng van nv A in bvba X niet nodig is om het gewenst doel te bereiken. Het kan immers 
niet de bedoeling zijn dat nv A ingebracht wordt waarbij vervolgens de middelen dienen op te stromen naar bvba X om 
verder te investeren. De verrichting lijkt erop gericht te zijn om de waarde (liquiditeiten) van nv A uit te drukken als gestort 
kapitaal. Indien bvba X verder de middelen wenst te investeren is een fusie tussen bvba X en nv A eerder aangewezen.

Casus 2: inbreng van aandelen – geheel van verrichtingen

Inbreng door de heer A van zijn participatie in de bvba V in zijn bestaande holding Z (centralisatie). Binnen de groep 
(incl. bvba V) zijn geen overtollige liquiditeiten aanwezig.
 
Z werd lange tijd geleden opgericht door de ouders van A door inbreng van de aandelen van hun exploitatievennootschappen 
X en Y. Kort daarna schonken de ouders de aandelen Z aan hun zoon maar de vader behield nog enkele jaren de controle 
(tot in het jaar x).
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In jaar x kocht de heer A de aandelen van de -op dat moment verlieslatende- exploitatievennootschap V in persoonlijke 
naam. V is actief in dezelfde sector als X en Y en is ondertussen winstgevend (aanzienlijke waarde). Voor de financiering 
van deze aankoop deed de heer A een opname bij de nv X. Enkele maanden nadien keerde de nv X een dividend uit 
aan holding Z die dit bedrag aanwendde om een kapitaalvermindering door te voeren t.v.v. de heer A, die het bedrag 
op zijn beurt gebruikte om zijn schuld t.a.v. X aan te zuiveren.

Recent vond een tweede kapitaalvermindering plaats in holding Z t.v.v. de heer A, waarbij het kapitaal werd herleid tot 
het minimum.

De DVB merkt op dat de door de heer A gewenste structuur (holding met onderliggende dochtervennootschappen) 
reeds had kunnen bekomen worden door in het jaar x holding Z te gebruiken voor de aankoop van de aandelen V (de 
financiële middelen hiertoe waren immers beschikbaar in de nv X, zie voorgaande). De aanvrager argumenteert dat 
door de persoonlijke aankoop van de aandelen van V in het jaar x, vermeden werd dat het ondertussen opgebouwde 
vermogen (in de holding Z met dochters X en Y) blootgesteld werd aan het risico dat met de aankoop (van de verlieslatende 
vennootschap V) gepaard ging. De DVB kan dit argument echter niet bijtreden aangezien de privéaankoop onrechtstreeks 
(via opstroom dividend uit X en kapitaalvermindering bij holding Z) werd gefinancierd met middelen die aan de groep 
werden onttrokken.

De DVB is van mening dat, gelet op het geheel van de verrichtingen, de geplande inbreng niet kadert in het normaal 
beheer van een privévermogen. 

Casus 3: inbreng van aandelen – holding boven holding

De aanvrager bezit 75% van de aandelen nv X, een houdstervennootschap die meerdere deelnemingen bezit in andere 
vennootschappen. De resterende 25% is in handen van de STAK van zijn (meerderjarige) kinderen en dit sedert de 
echtscheiding een tiental jaar geleden.

De aanvrager wenst zijn participatie in nv X in te brengen in een nieuwe holding. De inbreng wordt als volgt gemotiveerd:

 de reorganisatie heeft tot doel een duurzame structuur tot stand te brengen waarbij de heer X verder zijn activiteiten, 
in casu investeren in bedrijven, kan ontplooien. Door de uitvoering van het echtscheidingsconvenant beschikken 
zijn kinderen over 25% van de aandelen (blokkeringsminderheid). Hierdoor hebben zij medezeggenschap over alle 
deelnemingen van nv X. Gelet op het feit dat de kinderen onder grote invloed staan van de ex-echtgenote en haar 
vader met wie de heer X op voet van oorlog leeft, is het zeer waarschijnlijk dat deze strijd zich ook (via de kinderen) 
op het niveau van de vennootschap verder zal zetten. Na een inbreng kunnen vanuit de nieuwe holding eventuele 
participaties genomen worden in nieuwe vennootschappen;

 de mogelijkheid om de liquide middelen die niet onmiddellijk noodzakelijk zijn voor de werking van de vennootschappen 
in de holding te centraliseren en vervolgens te beleggen of herinvesteren in bestaande of nieuwe vennootschappen;

 de verhoging van de solvabiliteit van de groep met de onbetwiste mogelijkheid om op groepsniveau beter voorwaarden 
te verkrijgen bij financiële instellingen, die een positieve ontwikkeling op middellange en lange termijn zal hebben 
voor de groep.

25% van de aandelen nv X zijn in handen van de kinderen van de heer X en dit sedert meerdere jaren. Op dat ogenblik 
waren de kinderen minderjarig. 10 jaar na de wijziging aan de structuur en op een ogenblik dat de kinderen meerderjarig 
zijn blijkt de structuur problematisch.
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De geplande inbreng van nv X in een holding lost de mogelijke problemen niet op aangezien de kinderen hun 
blokkeringsminderheid binnen nv X behouden. Hierbij kan tevens opgemerkt worden dat de macht van de 
minderheidsaandeelhouder zeer beperkt is. De heer X is gedelegeerd bestuurder en bvba Y, vertegenwoordigd door de 
heer X, is bestuurder. De heer X staat m.a.w. in voor het dagelijks bestuur. Daarenboven beslist de algemene vergadering 
der aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen. Voor een statutenwijziging of een wijziging van de rechten 
van de aandelen is een ¾ meerderheid voldoende. Enkel de wijziging van het maatschappelijk doel of een omzetting 
in een andere rechtsvorm kan tegengehouden worden.

In de aanvraag wordt gesteld dat nv X reeds jarenlang actief is in het opkopen en reorganiseren (mogelijks gevolgd door 
verkoop) van bedrijven. Deze activiteit wenst de aanvrager in de toekomst verder te zetten vanuit de holding die de rol 
van NV X zou overnemen. Uit het in de aanvraag opgenomen overzicht van de aankopen blijkt dat deze overnames 
gebeurden vóór 2000. Bijkomende informatie omtrent meer recente overnames (en overdrachten) werd niet bezorgd. 

Gelet op het ontbreken van deze informatie heeft de DVB zijn bedenkingen omtrent de aangehaalde motivatie en de 
toekomstige activiteiten van de holding. De verrichting kadert bijgevolg niet in een normaal beheer van een privévermogen.

Casus 4: inbreng van aandelen – holding boven holding

De heer X is aandeelhouder van de groep X. Hij bezit alle aandelen van de Nederlandse topholding bv X die een aantal 
(rechtstreekse en onrechtstreekse) deelnemingen heeft wereldwijd, waaronder de subholding bv A. De groep wenst in 
de toekomst de activiteiten uit te breiden naar onder meer België. Het bestuur van de groep wordt waargenomen door 
de heer X en zijn kinderen. Daarnaast bezit de heer X alle aandelen van bv Y, een exploitatievennootschap.

Voorgenomen verrichtingen: de heer X richt een Belgische holding NewCo op en brengt zijn aandelen bv X en bv Y in. 
Vervolgens worden de aandelen van NewCo gecertificeerd in een STAK. In een eerste fase zullen 2/3 van de certificaten 
geschonken worden aan de kinderen. Wellicht zullen in een tweede fase van de beoogde successieplanning de resterende 
certificaten (1/3) worden verkocht aan de kinderen.
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Volgende motieven liggen aan de basis van de geplande verrichtingen:

 de aanvrager wenst de groep onder te brengen in een NewCo met het oog op de ‘verbelgisching’ van de groep. De 
aanvrager is van mening dat de omzet van de groep in België significant kan stijgen door een grotere aanwezigheid 
in België hetgeen de tewerkstelling in België ten goede kan komen;

 inpassing van de aandelen van NewCo in de vermogens- en successieplanning van de aanvrager met behoud van 
controle en zeggenschap (via de STAK).

De DVB is van oordeel dat de zogenaamde ‘verbelgisching’ van de groep geen reden is om een bijkomende holding te 
creëren waardoor er 3 holdings boven elkaar zouden komen. Er kan eventueel een werkvennootschap in België opgericht 
worden vanuit de bestaande holding. Bovendien is dit motief weinig overtuigend, gelet op de reeds lange aanwezigheid 
van de aanvrager in België en er sindsdien kennelijk nog geen aanvang genomen is met de opstart van activiteiten 
in België middels een afzonderlijke werkvennootschap. Tevens kan de successieplanning onder het gunstregime ook 
geregeld worden vanuit de bestaande Nederlandse topholding bv X (eventueel na inbreng van bv Y in bv X). Er werd 
getracht dit te weerleggen door te stellen dat het hier niet gaat om een louter passieve holding en dat het niet aangewezen 
is om de aandelen van een operationele holding te betrekken in de successieplanning. Uit de jaarrekening van bv X 
blijkt dat haar omzet enkel bestaat uit een managementvergoeding. Verder wordt er één administratieve medewerker 
tewerkgesteld door de holding.

Tevens leidt dit tot de creatie van een onlogische structuur: door de inbreng van bv X in NewCo gevolgd door de 
overdracht (schenking van 2/3 en verkoop van 1/3) aan zijn kinderen zullen deze als Nederlands inwoner beschikken 
over een Nederlandse structuur met daartussen een Belgische holding.

De DVB is van oordeel dat de door de aanvrager gewenste doelstellingen kunnen bereikt worden via de bestaande 
structuur (eventueel mits inbreng bv Y in bv X) i.p.v. een bijkomende (derde) holding te creëren. Indien de aanwezigheid 
van enige activiteit (die reeds meerdere jaren zou bestaan en die tot op heden nog niet heeft geleid tot de creatie van 
ook maar de minste omzet bij bv X) een belemmering zou zijn voor de successieplanning (waarvan de DVB niet overtuigd 
is), kan deze activiteit eventueel via inbreng of partiële splitsing naar de onderliggende holding getransfereerd worden.

Casus 5: inbreng van aandelen – holding boven holding

Mevrouw X bezit 90% van de aandelen van de holdingvennootschap nv A. Haar echtgenoot, de heer Y, bezit de 
resterende aandelen. Nv A heeft een 50% deelneming in nv B (deels ontstaan via inbreng in natura, deels via de verkoop 
van de aandelen door mevrouw X aan nv A). Recent vond een aanzienlijke kapitaalvermindering plaats. Nv B is een zeer 
winstgevende exploitatievennootschap met aanzienlijke liquiditeiten. Daarnaast is de heer Y aandeelhouder (100%) van 
de holdingvennootschap bvba A C die deelnemingen aanhoudt in een aantal exploitatievennootschappen.
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De heer Y en mevrouw X wensen hun aandelen nv A in te brengen in bvba C. De inbreng kadert in de creatie van één 
familiaal centralisatievehikel dat als investerings- en financieringsvehikel voor de familie kan fungeren teneinde de verdere 
groei en expansie van de groep mogelijk te maken. Bovendien kan een familiale opvolging en successieplanning op het 
niveau van bvba C uitgewerkt worden.

De DVB is van mening dat om het gewenste doel te bereiken een inbreng van nv A in bvba C niet noodzakelijk is, maar 
dat evengoed een fusie kan plaatsvinden tussen de holdingvennootschappen nv A en bvba C. Door een inbreng verkrijgt 
men trouwens een overbodige dubbele holdingstructuur. De enige reden om over te gaan tot de inbreng van nv A in bvba 
C bestaat in de creatie van werkelijk gestort kapitaal met het oog op een latere (belastingvrije) kapitaalvermindering, 
zoals reeds plaatsvond in een recent verleden. De verrichting is overduidelijk fiscaal geïnspireerd.

Casus 6: Inbreng van aandelen holding in werkvennootschap

De aanvrager bezit alle aandelen van een Nederlandse holdingvennootschap bv A. Bv A is aandeelhouder van een 
Nederlandse exploitatievennootschap en bevat tevens de toekomstige pensioenverplichtingen aan de aanvrager. 
Daarnaast is de aanvrager enige aandeelhouder van een Belgische exploitatievennootschap bvba X actief in dezelfde 
sector. 

De aanvrager wenst de Nederlandse holdingvennootschap bv A in te brengen in de Belgische bvba X. Beide 
Nederlandse vennootschappen moeten blijven voortbestaan: Bv A omwille van de aanwezige pensioenverplichting en 
de exploitatievennootschap omwille van de bediening van de Nederlandse markt.
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De verrichting kadert in de centralisatie van de deelnemingen van de aanvrager in een eenvoudige, transparante en 
overkoepelende structuur zodat de besluitvorming beter kan worden gestructureerd. De centralisatie leidt tot een 
duidelijke kapitaalstructuur wat mogelijkheden biedt voor overnames en/of toetreding van nieuwe aandeelhouders tot 
het kapitaal en tot een efficiënte werkstructuur. Door de inbreng in de Belgische bvba wordt het beheercentrum van 
de groep dichter bij huis gevestigd.

De DVB is van mening dat de inbreng niet kadert binnen het normaal beheer van het privévermogen omwille van 
volgende redenen. In de voorgestelde eindstructuur is een Belgische exploitatievennootschap aandeelhouder van een 
Nederlandse holdingvennootschap die dan weer aandeelhouder is van een Nederlandse exploitatievennootschap met 
eenzelfde activiteit als de Belgische exploitatievennootschap. Deze structuur leidt tot vermenging van risico’s aangezien 
de Nederlandse activiteiten onderworpen worden aan het ondernemingsrisico van de Belgische exploitatievennootschap 
te meer daar de Belgische bvba X verlieslatend is. De aangehaalde motieven zijn eerder valabel voor een inbreng van 
de Belgische vennootschap in de Nederlandse holding.

Casus 7: inbreng aandelen – overdreven waardering

De aanvrager is mede-eigenaar (50%) en oprichter van vennootschap A. De resterende aandelen waren in handen van zijn 
zakenpartner. Naar aanleiding van de overname van vennootschap C, richtte de aanvrager samen met zijn zakenpartner 
vennootschap B op (50/50 verhouding). Recent diende de zakenpartner uitgekocht te worden. De aandelen vennootschap 
B werden door de aanvrager privé aangekocht. De aandelen vennootschap A werden gekocht door vennootschap B.

Na de uitkoop zag de structuur er als volgt uit:

Het is de bedoeling dat de aanvrager zijn resterende aandelen vennootschap A inbrengt in vennootschap B aan een 
waarde van x EUR/aandeel. Deze waarde is 10% hoger dan de prijs die betaald werd naar aanleiding van de uitkoop 
van de zakenpartner. Na de inbreng zal de aanvrager 20% van de aandelen vennootschap B verkopen aan een nieuwe 
zakenpartner.

Een waarderingsverslag werd bezorgd. Hieruit resulteert een waarde van 1,5 keer x EUR/aandeel. Tevens werd gesteld 
dat de inbrengwaarde zal beperkt worden tot x EUR/aandeel. De waarde werd bepaald aan de hand van een multiple 
toegepast op de omzet. Gelet op het negatieve eigen vermogen en de lage rentabiliteit van vennootschap A wordt de 
gehanteerde multiple door de DVB als te hoog aanzien. De motivatie door de externe accountant werd niet als afdoende 
beschouwd. Een lagere multiple geeft een juistere weergave van de actuele waarde van vennootschap A en benadert 
de waarde x die gehanteerd zal worden bij de inbreng. De accountant wou echter geen nieuw waarderingsverslag 
voorleggen met een lagere multiple, ook al zou de inbreng gebeuren aan waarde x en wordt deze waarde benaderd 
met de lagere multiple.
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Aangezien de inbrengwaarde en de waarde resulterend uit het waarderingsverslag niet overeenstemmen, kan op basis 
van het aangeleverde waarderingsverslag geen positieve beslissing afgeleverd worden. Het feit dat de inbrengwaarde 
i.c. lager is dan deze resulterend uit het waarderingsverslag doet hier geen afbreuk aan.

Casus 8: inbreng van aandelen – overdreven waardering

De heren X en Y oefenen een vrij beroep uit middels hun respectieve vennootschappen bvba X en bvba Y. Enige tijd 
geleden richtten ze samen bvba XY op. Bvba X en bvba Y werden benoemd als zaakvoerders. Mevrouw Z is medewerker 
bij bvba XY. Daarnaast oefent zij haar beroep uit in eenmanszaak (eigen cliënteel). 

De heren X en Y wensen hun aandelen bvba XY in te brengen in een nieuwe vennootschap cvba XYZ waarin ook 
mevrouw Z haar eenmanszaak zou inbrengen.

De aanvraag kadert in de toetreding van een derde partij. Deze toetreding kan volgens de aanvragers niet in de bestaande 
bvba XY gelet op de mogelijke impact van 2 bestaande claims die het normale risico te buiten gaan en die de toekomst 
van de bvba XY zwaar hypothekeren. 

Een waarderingsverslag werd bezorgd. De waardering van bvba XY is zeer hoog. Uit het waarderingsverslag blijkt duidelijk 
dat geen rekening gehouden werd met de 2 substantiële claims. Tevens wordt een aanzienlijke normalisatie toegepast 
op de in het verleden toegekende managementvergoedingen aan bvba X en bvba Y. Deze worden teruggebracht tot 
het “normale” vergoedingsniveau. 

Aangezien bij de waardering geen rekening gehouden werd met de bestaande claims die het normale risico te buiten 
gaan en die de toekomst van de vennootschap zwaar hypothekeren, kan de DVB geen positieve beslissing afleveren 
die steunt op het aangeleverde waarderingsverslag. Tevens dient opgemerkt te worden dat mogelijks artikel 49, WIB 
92 dient afgetoetst te worden inzake de in het verleden betaalde (overdreven) bezoldigingen.

Casus 9: inbreng van aandelen – overdreven waardering

De heren X, Y en Z zijn de aandeelhouders van nv A. Nv A werd meerdere jaren geleden opgericht. De aanvragers 
wensen hun aandelen nv A in te brengen in een nieuw op te richten holding.

Binnen nv A zijn er een aantal onderscheiden bedrijfsactiviteiten. In de toekomst zal een nieuwe activiteit uitgebouwd 
worden. Na de voormelde inbreng is het de bedoeling om de nv A partieel te splitsen per bedrijfstak. Dit maakt het 
mogelijk om werknemers  via aandelenopties toe te laten treden tot het kapitaal van de respectievelijke werkvennootschap 
waarin zij actief zijn. Door de creatie van een holdingstructuur wordt de continuïteit verzekerd en kunnen participaties 
genomen worden in andere vennootschappen op een manier die de huidige activiteiten van nv A afschermt.

Een waarderingsverslag werd voorgelegd. Hieruit blijkt een zeer hoge waarde voor nv A. Vastgesteld werd dat de 
waardering enkel steunde op toekomstige financiële prognoses en dat op geen enkele wijze rekening gehouden werd 
met historische cijfers. De DVB is hierbij van oordeel dat de waardering sterk overdreven was aangezien deze totaal 
niet ondersteund werd door de cijfers uit de recente jaarrekeningen waaruit slechts zeer beperkte winsten bleken. Het 
businessplan waarop de waardering gesteund was werd opgevraagd. Het businessplan gaat uit van een heel grote 
toekomstige omzetgroei. De toename van de omzet is o.m. gebaseerd op de binnenlandse groei die voorzien is, de 
uitbreiding van de activiteiten naar het buitenland en acquisities. De toekomstplannen zijn echter verre van concreet 
en gaan uit van een heel rooskleurige (onrealistische) visie. De DVB is dan ook van oordeel dat het in casu dan ook 
aangewezen om eveneens methoden gebaseerd op historische cijfers in aanmerking te nemen. Een aanpassing van 
de risicotoeslag zodat deze in de lijn ligt met deze toegepast voor startende ondernemingen kan niet aanvaard worden 
aangezien de vennootschap reeds meerdere jaren actief is.
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Casus 10: Inbreng van aandelen – overdreven waardering

De aanvrager is voor 99% aandeelhouder van een reeks recent opgerichte werkvennootschappen (2 à 3 jaar geleden). 
Deze vennootschappen zijn op verschillende terreinen actief zonder dat ze noodzakelijkerwijs een band hebben. 
Sommige vennootschappen zijn naar Belgisch recht, andere naar EU-recht, en ze werden allemaal opgericht met een 
minimumkapitaal. 

De aanvrager wil inbreng doen van zijn deelnemingen in een op te richten Belgische holding. De waardering van de 
aandelen is bijzonder optimistisch en vermeldt een meerwaarde van 65 maal de oorspronkelijke inbreng.

De DVB merkt op dat de vennootschappen waarbij de inbreng wordt beoogd nog bijna geen winst hebben gemaakt en 
dat de gebruikte parameters voor toekomstig rendement buitensporig zijn tegenover het verleden en de perspectieven 
van de betrokken activiteitensectoren: de hypothesen vermelden snel toenemende omzetcijfers met 20, 30, 50 % en 
zelfs meer en forse dalingen van de kosten van de diverse goederen en diensten. Er wordt eveneens vastgesteld dat 
de aanvrager nooit enige bezoldiging of dividenden van de betrokken vennootschappen heeft ontvangen.

Met name omwille van de hoge waardering van de effecten, rekening houdend met de gebruikte methode en parameters 
van het rendement, is de DVB van oordeel dat de beoogde verrichtingen van inbreng niet vallen onder het normale 
beheer van een privévermogen.

Casus 11: Inbreng van aandelen – overdreven waardering

De aanvrager is enige aandeelhouder van werkvennootschap A en wenst zijn aandelen in een op te richten 
holdingvennootschap in te brengen. A maakt sinds haar oprichting 10 jaar geleden slechts bescheiden winsten. Het 
voornaamste actief van A bestaat uit een gebouw dat specifiek werd ontworpen en ingericht voor de uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid. 

De DVB stelt vast dat het gebouw overdreven wordt gewaardeerd met het oog op de inbreng (meer bepaald werken aan 
het ontwerp worden met meerwaarde ingeschat) en dat de noodzaak om over een overkoepelende holdingvennootschap 
te beschikken die de leiding heeft over A weinig gemotiveerd is (vage of bijna weinig realistische projecten, afwezigheid 
van derde investeerders, zelfs bij grootschalige projecten). Om al deze verschillende redenen kan de DVB de verrichting 
niet goedkeuren.

Casus 12: inbreng van aandelen – geen normale verrichting

Ingevolge familiale omstandigheden zijn de minderjarige kinderen van de heer A eigenaar geworden van de onverdeelde 
helft van de gezinswoning. Om te vermijden dat later een eventueel conflict met één van de kinderen aanleiding zou kunnen 
geven tot discussies omtrent het bewoningsrecht van de heer A, wenst deze nu reeds over te gaan tot de aankoop van 
de onverdeelde helft van de woning, zodat hij de enige en uitsluitende eigenaar wordt van zijn huidige gezinswoning. 
Rekening houdend met de marktwaarde van de woning en de verbeteringswerken die er dienen uitgevoerd te worden, 
stelt de heer A dat hij deze aankoop niet in persoonlijke naam kan financieren.
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Omdat de aankoop via de werkvennootschap zowel de eventuele latere verkoop van de werkvennootschap als de 
eventuele latere toetreding van externe vennoten zou bemoeilijken, verkiest de heer A de aankoop te verrichten via 
een holding. De holding zou worden opgericht door de inbreng van de aandelen van de werkvennootschap, zodat de 
middelen van de werkvennootschap kunnen opstromen en worden aangewend voor de terugbetaling van de externe 
financiering die de holding zou aangaan voor de aankoop van de helft van de gezinswoning.

Structuur vóór de verrichting:   Structuur na verrichting:

De DVB is van mening dat de geplande inbreng enkel tot doel heeft een louter privéprobleem te regelen op kosten van de 
werkvennootschap, nl. de aankoop door de holding van de onverdeelde helft van de gezinswoning van de minderjarige 
kinderen van de heer A, via een externe financiering die terugbetaald zal worden met middelen die opstromen uit de 
werkvennootschap.

Bovendien wordt opgemerkt dat enerzijds, de aanvrager een vordering in rekening-courant heeft op zijn werkvennootschap 
die kan terugbetaald worden en die zou kunnen worden aangewend voor de aankoop in persoonlijke naam door de 
heer A en anderzijds, de werkvennootschap over liquide middelen beschikt die, althans gedeeltelijk, zouden kunnen 
worden uitgekeerd d.m.v. een dividenduitkering aan de heer A en die derhalve eveneens kunnen worden aangewend 
voor de aankoop in persoonlijke naam. 
De DVB is bijgevolg van mening dat de geplande inbreng geen normale verrichting van beheer van een privévermogen is.

Casus 13: inbreng van aandelen – geen normaal beheer om diverse redenen

Inbreng door de heren A en B van hun aandelen in de exploitatievennootschap bvba X (samen 100%) in de op te richten 
bvba Z. De bvba X bezit geen overtollige liquide middelen. De aanvragers bezitten tevens de aandelen van de bvba Y, 
een vastgoedvennootschap die onder meer eigenaar is van het vruchtgebruik van het bedrijfspand waarin de bvba X 
haar activiteiten uitoefent. De blote eigendom is in handen van de heren A en B.

Voorafgaand aan de geplande inbreng zou de bvba Y voormeld vruchtgebruik verkopen aan de ondertussen door de 
aanvragers opgerichte bvba Z. De bvba X zou voorafgaand aan de inbreng eveneens het handelsfonds van een andere 
vennootschap aankopen.

In de aanvraag wordt vermeld dat de bvba X haar activiteiten wenst uit te breiden en hiervoor nieuwe vennoten wil 
aantrekken via de holding Z. Op deze wijze zouden de nieuwe vennoten de acquisitie van het bedrijfspand mee dienen 
te financieren.
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Uit een voorgelegde ontwerpovereenkomst blijkt dat in het kader van voormelde toetreding reeds gesprekken plaatsvonden 
met een kandidaat-vennoot en dat hierbij sprake was van zijn toetreding in de exploitatievennootschap bvba X. Volgens 
de aanvragers werden de onderhandelingen afgebroken ingevolge o.a. discussies omtrent een eventuele aankoop door 
de kandidaat-vennoot van aandelen van de holding, de bvba Z.

De aanvragers vermelden verder dat gemakkelijker een financiering voor de aankoop van het handelsfonds door de 
bvba X en de aankoop van het vruchtgebruik van het bedrijfspand door de holding Z zou verkregen worden indien 
een geloofwaardige balans, met een aanzienlijk eigen vermogen dat de waarde van de bvba X weergeeft, kan worden 
voorgelegd.

De DVB is van mening dat de geplande inbreng door de aanvragers niet kadert in het normaal beheer van hun privévermogen 
om volgende redenen:

 uit de voorgelegde ontwerpovereenkomst blijkt niet dat de aanvragers in eerste instantie de intentie hadden om 
een nieuwe vennoot aan te trekken op holdingniveau, die bovendien de aankoop van het vruchtgebruik van het 
bedrijfspand zou mee financieren (waardoor de toetredingskost financieel nog zwaarder wordt), noch dat het 
aantrekken van een nieuwe vennoot op het niveau van de exploitatievennootschap bvba X zelf een probleem zou 
stellen omdat de waarde van de bvba X niet is uitgedrukt in haar balans; de intrede van een nieuwe vennoot op het 
niveau van de bvba X (zoals voorzien in de voorgelegde ontwerpovereenkomst) valt derhalve niet uit te sluiten en de 
DVB is dan ook van mening dat de aangehaalde motivering in het kader van de toetreding van een nieuwe vennoot 
op het niveau van de holding Z niet aannemelijk lijkt en momenteel zelfs niet concreet is;

 enkele jaren geleden heeft de bvba X reeds een handelsfonds gekocht via een externe financiering, wat er op wijst dat 
de noodzaak tot het oprichten van een holding in het kader van het verkrijgen van een externe financiering voor de 
aankoop van het huidige handelsfonds niet noodzakelijk is. Bovendien is het weinig waarschijnlijk dat een financiële 
instelling die niet bereid is een lening te verstrekken aan een werkvennootschap, deze wel zou toestaan aan de 
holding (voor de aankoop van het handelsfonds en het vruchtgebruik van het bedrijfspand) die voor de aflossingen 
van de lening voornamelijk beroep zal moeten doen op middelen uit de werkvennootschap, en dit enkel omdat de 
waarde van de (enige) werkvennootschap zou worden uitgedrukt in de holding;

 de aanvragers stellen ook dat, gelet op de sector waarin ze actief zijn en om niet als een marginale speler te worden 
beschouwd, het belangrijk is dat de waarde van de onderneming wordt uitgedrukt via het kapitaal; dit argument is 
volgens de DVB op zich niet doorslaggevend om de geplande inbreng aan te merken als een verrichting die kadert in 
het normaal beheer van een privévermogen. Indien dit wel het geval zou zijn, zou immers iedere inbreng op grond van 
dergelijke redenering als een normale verrichting van beheer van een privévermogen dienen te worden beschouwd, 
hetwelk niet het geval is.

Casus 14: Inbreng van aandelen - villavennootschappen

Familie A wenst de aandelen van haar 4 familiale vastgoedvennootschappen in te brengen in Newco, een op te richten 
holdingvennootschap.

De woningen van familie A zijn de eigendom van de 2 vastgoedvennootschappen die bij de verrichting betrokken zijn. 
De DVB stelt vast dat de huurprijzen van de woningen van de familie laag zijn en dat er hoge meerwaarden zouden 
worden gerealiseerd op deze gebouwen. De DVB kan de voorgenomen verrichting derhalve niet goedkeuren.
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7.1.2.2 Verkoop van aandelen

Casus 1: verkoop van aandelen holding i.p.v. werkvennootschap

Een tijd geleden werd een positieve beslissing afgeleverd betreffende de inbreng door het echtpaar A-B van 50% van 
de aandelen bvba X in nv Y. Hierdoor vond een aanzienlijke kapitaalverhoging plaats. Nv Y bezat reeds 50% van de 
aandelen van bvba X sedert de uitkoop van een derde partij.

Nv Y werd opgericht door het echtpaar A-B. Momenteel houden zij het vruchtgebruik van de aandelen via de burgerlijke 
maatschap AB. De blote eigendom is in handen van hun kinderen. De aanvragers wensen de aandelen van nv Y te 
verkopen aan een derde partij.

Tot voor kort had nv Y volgende functies:

 holdingvennootschap: houdster van de aandelen bvba X;

 managementvennootschap voor bvba X;

 exploitatievennootschap: uitoefening activiteit z;

 patrimoniumvennootschap: beheer van onroerende goederen waaronder de gezinswoning van het echtpaar.
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Recent richtte het echtpaar A-B bvba Z op. Bvba Z kocht de activiteit uitgebaat door mevrouw B (eenmanszaak). 
Vervolgens werd activiteit z door nv Y partieel afgesplitst naar bvba Z. Tevens werd de gezinswoning overgedragen aan 
het echtpaar A-B en het overig onroerend goed aan de burgerlijke maatschap AB.

Aangezien het de bedoeling is van de derde partij om de aandelen bvba X te kopen, dat nv Y vooraf verkoopsklaar 
gemaakt wordt en dat nv Y in de nieuwe structuur totaal overbodig wordt, is het logischer dat nv Y haar participatie in 
de werkvennootschap bvba X verkoopt. Door de aanvragers werd niet/onvoldoende gemotiveerd waarom overgegaan 
wordt tot een verkoop van de aandelen van de holdingvennootschap in plaats van de werkvennootschap die uiteindelijk 
beoogd wordt door de derde partij. De DVB is van oordeel dat deze verrichting fiscaal geïnspireerd is, wat niet kadert 
binnen het normaal beheer van een privévermogen.

Casus 2: verkoop van aandelen holding i.p.v. werkvennootschap

De heer X bezit 100% van de certificaten van de STAK X die 100%-aandeelhouder is van de buitenlandse holdingvennootschap 
N. N is zowel management-, holding- als financieringsvennootschap voor de exploitatievennootschap T. N houdt de 
aandelen T aan, alsook een aanzienlijke pensioenverplichting (ten voordele van de heer X), een aanzienlijke vordering 
in rekening-courant (ten aanzien van de heer X) en een aanzienlijk bedrag aan liquiditeiten.

De heer X wenst de certificaten van de STAK te verkopen aan zijn zoon die eveneens de rekening-courant schuld van de 
heer X zou overnemen. De heer X zal nog enkele jaren de leiding op zich nemen van T, alsook zal hij bestuurder blijven 
van de STAK. De zoon zal de koopsom verschuldigd blijven.

De koper is niet zozeer geïnteresseerd in de aankoop van een holdingvennootschap met een aanzienlijke pensioenverplichting 
ten aanzien van de verkoper, een rekening-courant vordering op de verkoper en aanzienlijke liquiditeiten. Door de 
aanvrager werd niet/onvoldoende gemotiveerd waarom overgegaan wordt tot een verkoop van de aandelen van de 
holdingvennootschap in plaats van een verkoop van de aandelen van de exploitatievennootschap. De DVB is van oordeel 
dat deze verrichting fiscaal geïnspireerd is.

Casus 3: verkoop van aandelen kasgeldvennootschap

De aanvrager bezit alle aandelen van een buitenlandse vennootschap X. X bezit 35% van de aandelen van nv Y. X werd 
opgericht om de aandelen nv Y uit de familiale sfeer te halen en zodoende de werking niet in het gedrang te brengen. 
Nv Y is een dienstverleningsbedrijf. Recent verkocht X de aandelen nv Y aan een derde partij. Momenteel bezit X enkel 
liquiditeiten. Deze zouden geïnvesteerd worden.
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De aanvrager wenst zijn aandelen X te verkopen aan bvba B. Bvba B is volledig in handen van de aanvrager en fungeert 
als managementvennootschap. Bvba B beschikt op dit ogenblik niet over voldoende middelen om de aankoopprijs van 
de aandelen X te betalen waardoor een groot deel van de schuld geboekt zal worden als rekening-courant schuld ten 
aanzien van de aanvrager.

De aanvrager wenst zijn middelen te centraliseren in één vennootschap, nl. bvba B, om van daaruit verder te investeren. 
Op termijn zou X geliquideerd of gefuseerd worden met bvba B.

Door de verkoop van X aan bvba B stroomt een (groot) deel van de middelen (belastingvrij) door naar de aanvrager, 
middelen die niet kunnen/zullen gebruikt worden voor investeringen, wat nochtans de bedoeling van de verrichting 
is. Gelet op de latere liquidatie of fusie met bvba B kan gesteld worden dat de inbreng niet kadert binnen het normaal 
beheer van een privévermogen. De verrichting is duidelijk fiscaal geïnspireerd. De doelstellingen die men wenst te 
bereiken kunnen evenzeer bereikt worden middels een gewone fusie van X met bvba B.

Casus 4: verkoop van aandelen aan ‘eigen’ vennootschap

Verkoop door de aanvrager van zijn 100%-participatie in werkvennootschap X aan zijn patrimoniumvennootschap Y. X 
is meerdere jaren geleden omwille van economische redenen ontstaan uit de partiële splitsing van Y. Door de aanvrager 
wordt vermeldt dat hij het voornemen heeft om na voormelde verkoop, de vennootschappen X en Y te fusioneren 
(voormelde redenen zijn thans niet meer aan de orde).

De DVB is van mening dat de geplande verkoop door de aanvrager aan zijn ‘eigen’ vennootschap Y niet kadert in het 
normaal beheer van een privévermogen. Bovendien kan de door hem beoogde situatie worden bekomen door een 
onmiddellijke fusie van de vennootschappen X en Y, zonder de voorafgaande verkoop.

Casus 5: verkoop van aandelen met behoud controle

De aanvrager heeft de Nederlandse nationaliteit. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij meerderjarige kinderen en uit zijn tweede 
huwelijk heeft hij minderjarige kinderen. De oudste kinderen zijn sedert enkele jaren actief in de Nederlandse groep.

De aanvrager houdt (middels een STAK) alle aandelen aan van de Nederlandse holding bv Z. Bv Z houdt alle aandelen van de 
Nederlandse actieve vennootschap  waarin het topmanagement is gecentraliseerd. Deze centrale exploitatievennootschap 
heeft direct en indirect aandelen in verschillende exploitatievennootschappen wereldwijd.

De aanvrager wenst op korte termijn een eerste deel van de groep over te dragen aan zijn kinderen. Hiertoe richten 
de kinderen elk een persoonlijke holdingvennootschap op. Vervolgens richten deze persoonlijke vennootschappen 
een Belgische familiale vennootschap op waaraan de aanvrager 20% van zijn gecertificeerde aandelen verkoopt. De 
aanvrager wil niet dat zijn kinderen hun belang in de groep zonder tegenprestatie verkrijgen. Hij is dan ook voornemens 
om 5% te schenken aan zijn kinderen en 20% te verkopen aan de familiale holdingvennootschap.

De groep heeft een aanzienlijke waarde zodat de aanvrager een aanzienlijk bedrag verkrijgt naar aanleiding van 
voormelde verrichting. Bijkomend dient opgemerkt te worden dat in de topholding reeds meerdere malen aanzienlijke 
kapitaalverminderingen plaatsvonden. Er werden nooit dividenden uitgekeerd.

De DVB is van mening dat de geplande verrichtingen in hoofdzaak fiscaal geïnspireerd zijn (belastingvrij middelen 
overhevelen naar de aanvrager). Na de verrichting blijft de aanvrager de volledige controle behouden. Een aantal van de 
kinderen is minderjarig. Hun persoonlijke vennootschappen zullen tot hun 25 jaar gecontroleerd worden door de aanvrager 
als bewindvoerder. De aanvrager wenst zijn aandelen te verkopen omdat hij wil dat zijn kinderen leren “ondernemen”. 
Deze redenering kan enkel ingeroepen worden voor de meerderjarige kinderen maar wordt ontkracht door het gebrek aan 
controle (controle blijft volledig bij de aanvrager). Wat betreft de minderjarige kinderen zal de overnameprijs terugbetaald 
zijn vooraleer zij enige invloed kunnen uitoefenen op het bestuur van de groep.
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Casus 6: verkoop van aandelen aan holding ‘jonge’ kinderen met behoud controle

De heer en mevrouw A, allebei veertigers, wensen de groep van ondernemingen over te dragen aan hun kinderen 
waarvan er nog bepaalde minderjarig zijn. De ouders wensen zichzelf van de nodige financiële middelen te voorzien 
om te voldoen aan hun levensbehoeften en daarom beogen zij X te verkopen aan een door de kinderen (99%) en een 
ander familielid (1%) op te richten HOLDCO. Enkel de meerderjarige kinderen zullen optreden als oprichter omdat de 
overige kinderen nog minderjarig zijn.

De heer en mevrouw A hebben evenwel geenszins de bedoeling om de bestuursbevoegdheden ook meteen aan de 
kinderen over te dragen. Hiertoe zullen de aandelen van de HOLDCO worden overgedragen aan een STAK waarover de 
heer A de zeggenschap/controle zal hebben. Vervolgens wordt aan de meerderjarige kinderen de verplichting opgelegd 
om de door hen verkregen certificaten, telkens voor een bepaald deel, over te dragen aan de minderjarige kinderen 
op het ogenblik dat ze meerderjarig worden, zodat alle kinderen uiteindelijk een gelijk aantal certificaten van de STAK 
zullen bezitten als ze meerderjarig zijn. Het komt er dus op neer dat de heer en mevrouw A de vermogensrechten van 
de groep overdragen aan de kinderen maar dat ze de zeggenschap blijven behouden over de groep.

Vervolgens zullen de heer en mevrouw A hun minderheidsparticipatie in de IMMO-vennootschap aan marktconforme 
prijs overnemen van X alsook het privé onroerend goed behorend tot de activa van X en bepaalde onroerende goederen 
en overige vorderingen behorend tot de activa van E.

Structuur vóór de verrichting:
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Structuur na de verrichting:

De DVB is van mening dat de voorgelegde verkoop geen normale verrichting van beheer van een privévermogen is omdat 
(i) een overdracht wordt beoogd aan de HOLDCO van de kinderen waarvan bepaalde zelfs nog niet kunnen optreden 
als oprichter omdat ze minderjarig zijn en (ii) ze ook nog niet de leeftijd bereikt hebben waarop ze kunnen uitmaken of 
ze werkelijk interesse hebben om de groep verder te zetten.

Casus 7: verkoop van aandelen OG-vennootschap i.p.v. verkoop OG

De heer X heeft de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Sinds de jaren ‘80 heeft hij zijn beroepsactiviteiten uitgeoefend via 
exploitatievennootschap A. Begin jaren 2010 heeft vennootschap A haar handelsactiviteiten gestaakt. Vennootschap 
A blijft echter eigenaar van de bedrijfsgebouwen die sinds enkele jaren worden verhuurd aan exploitatievennootschap 
B die in handen is van holdingvennootschap C van de zoon van de heer X die actief is binnen hetzelfde werkterrein als 
zijn vader destijds.

De door de heer X voorgenomen verrichting bestaat uit de verkoop van de aandelen van vennootschap A aan holding 
C van zijn zoon.

De DVB weigert de verrichting goed te keuren met als reden dat deze enkel als doel heeft om de verkoop van een 
gebouw te realiseren (anders gezegd, een “asset deal”) en niet om een maatschappelijke activiteit, een vastgoedactiviteit 
of een andere activiteit te verkopen.
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7.1.2.3 Verkoop en inbreng van aandelen

Casus 1: inbreng en verkoop van aandelen – aanwending overtollige liquiditeiten voor persoonlijke doeleinden

De heer X, aanvrager, is de grootste aandeelhouder bij werkvennootschappen A en B. Hij is ook de enige vennoot van 
managementvennootschap C. De aanvrager heeft het voornemen om inbreng te doen van zijn deelnemingen in A, in zijn 
managementvennootschap C, alsook een “gemengde inbreng” van zijn deelneming in B, in C. De gemengde inbreng 
zal worden vergoed ten belope van +/- 60% via aandelen die het maatschappelijk kapitaal van C vertegenwoordigen 
(kapitaalverhoging van C) en ten belope van +/- 40% via een inschrijving als schuld (die zal worden vereffend afhankelijk 
van de bestaande of toekomstige liquiditeiten van C). Het luik verkoop wordt gemotiveerd door de wens van de heer X 
om voor particuliere doeleinden een villa te laten bouwen waar hij persoonlijk zijn intrek in zal nemen.

De DVB weigert de verrichting goed te keuren met als reden dat het gebruik van de “overtollige liquiditeiten” van C in 
de zin van het standpunt van het College, met als enig doel een persoonlijk plan te realiseren, alsook de keuze van de 
rechtshandeling (of alle rechtshandelingen die dezelfde verrichting uitvoeren), uitsluitend fiscale motieven heeft.

Casus 2: inbreng en verkoop van aandelen aan eigen holding – holding boven holding

Drie broers, X, Y en Z zijn aandeelhouder (elk 1/3) van een groep ondernemingen waarvan het organigram er als volgt 
uitziet:
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De zuivere holdingvennootschappen A en B zijn volledig in handen van de drie broers en dienen als overdragers van 
het bezit van het financieel familiepatrimonium dat van de voorgaande generaties werd geërfd.

Holding C ontwikkelt haar activiteiten rechtstreeks uit en/of via haar dochterondernemingen.
De structuur van de Groep werd destijds door de ouders aangebracht.

Voorgenomen verrichtingen

Als eerste stap zou iedereen overgaan tot de verkoop van zijn aandelen B aan holdingvennootschap A. De prijs zou 
worden betaald door middel van de uitgifte van een obligatielening aan een tarief van X% met warrants voor een looptijd 
van dertig jaar.

Als tweede stap zou iedereen zijn aandelen A inbrengen in een eigen op te richten holdingvennootschap (Newco’s).

Organigram na de verrichtingen
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Oordeel van de DVB

De DVB geeft zijn goedkeuring niet en vestigt de aandacht op de volgende negatieve punten:

 elke aanvrager heeft reeds belangrijke interne meerwaarden verwezenlijkt (verkoop van aandelen van betrokken 
vennootschappen waaronder een recente verkoop);

 de koper, holdingvennootschap A, heeft nog aanzienlijke schulden tegenover de aanvragers naar aanleiding van de 
vroegere verrichtingen. Om de nieuwe aankoop van de aandelen B te financieren, zou holding A een langlopende 
obligatielening (20-30 jaar) moeten uitgeven;

 holdingvennootschappen A en B hebben sinds jaren geen dividenden uitgedeeld. Bovendien zou het naar aanleiding 
van de voorgenomen verkoopverrichting voor A onmogelijk zijn om enig dividend uit te delen richting de Newco’s, 
en dit gedurende verschillende jaren. Zo zullen de Newco’s niet over de middelen beschikken om nieuwe projecten 
te ontwikkelen per familietak. De Newco’s hebben overigens geen enkel concreet project.

 de huidige structuur van de Groep wordt beschouwd als “holding boven holding”-structuur. De tweede verrichting 
zou leiden tot het toevoegen van een aanvullend niveau;

 de obligatielening is voorzien van warrants (de eventuele uitoefening van deze warrants zou het aandeelhouderschap 
opnieuw kunnen wijzigen);

 deze verrichting kan in zijn geheel niet als eenvoudig worden beschouwd.

7.1.3 Vrijstelling doctoraatsbeurs

In de aan de DVB voorgelegde prefiling wenst de aanvrager zijn doctoraatsbursaal gedurende een bepaalde periode te 
combineren met een stage als advocaat. Deze periode dient de aanvrager te doorlopen teneinde een volledige stage 
van drie jaren als advocaat-stagiair te kunnen vervolmaken en aldus zijn inschrijving op het tableau van de Orde van 
Advocaten te bekomen.

De vraag die rijst is of in het betrokken dossier de uitoefening van de activiteiten als advocaat-stagiair door de betrokkene 
“als dusdanig hoegenaamd geen verband houden met de onderzoekswerkzaamheden uitgeoefend in het kader van zijn 
doctoraal proefschrift en bijgevolg geen afbreuk doen aan een eventuele belastingvrijstelling van een doctoraatsbeurs”. 

Het doctoraal proefschrift van de aanvrager heeft betrekking op de strafrechtelijke procedure.

Een advocaat (alsook een advocaat-stagiair) maakt als dusdanig deel uit van de rechterlijke organisatie en is een 
onafhankelijk juridisch beroepsbeoefenaar die onder meer bij terechtzittingen en gerechtelijke vooronderzoeken gekozen 
en ingeschakeld wordt door de belanghebbende en andere bij het geding betrokken partijen om hun wettige persoonlijke 
belangen te verdedigen, juridisch advies geeft, juridische documenten opstelt en andere vormen van juridische bijstand 
verleent.

Als stagiair heeft een advocaat o.a. de volgende verplichtingen: geregeld het kantoor van zijn stagemeester bezoeken 
met het oog op zijn opleiding in de praktijk van het beroep van advocaat, de zittingen van de rechtscolleges, in het 
bijzonder de rechtbanken en hoven, bijwonen teneinde de procedures en de pleidooien te volgen en de uitspraken te 
horen vellen, de hem door het Bureau voor Consultatie en Verdediging toebedeelde zaken behartigen,…

Gelet op het voorgaande kan er dus gesteld worden dat er een aantal raakvlakken zijn tussen de als doctorandi 
uitgeoefende onderzoekswerkzaamheden en de activiteiten uitgeoefend in het kader van het beroep als advocaat. 
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Daardoor bestaat er wel degelijk een verband tussen de als doctorandus uitgeoefende onderzoekswerkzaamheden 
en de activiteiten uitgeoefend in het kader van een stage als advocaat-stagiair om een inschrijving te bekomen op het 
tableau van de Orde van Advocaten.

Bijgevolg is niet voldaan aan de voorwaarden voor belastingvrijstelling van de doctoraatsbeurs en moet de doctoraatsbeurs 
bij de doctorandus als een belastbaar beroepsinkomen worden aangemerkt.

7.1.4 Vrijstelling doorstorting BV ploegenarbeid

De nv X, actief in de distributiesector, wenst voor haar distributiecentrum in Vlaanderen de gedeeltelijke vrijstelling van 
doorstorting van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid te verkrijgen en stelt daartoe een aantal operationeel-technische 
aanpassingen voor.

Meer bepaald wil zij in de toekomst haar ochtend- en avondploeg herschikken zodat de ochtendploeg tewerkgesteld 
wordt van 4:00 uur tot 12:00 uur en de namiddagploeg tewerkgesteld wordt van 15:00 uur tot 23:00 uur. 

Twee problemen blijven zich daarbij stellen : enerzijds zijn de activiteiten van de twee ploegen niet 100 % identiek maar 
verschillen zij enigszins van mekaar, anderzijds sluiten de twee ploegen niet op mekaar aan tengevolge van een ruime 
middagonderbreking.

Aanvrager wijst erop dat deze twee problemen gekoppeld zijn aan de specificiteit van de distributiesector. In casu doet 
zich een verschil voor qua aard en qua omvang van de werkzaamheden tengevolge van de ontvangst en sortering van 
de pakketten enerzijds en de voorbereiding van de verdeling van deze pakketten naar de bestemmelingen anderzijds. 
Het is ook eigen aan de sector dat gedurende een aantal uren geen activiteit in het distributiecentrum kan worden 
verricht, vermits onder meer pakketten uit het buitenland worden aangeleverd.

De wettelijke bepaling schrijft echter voor dat hetzelfde – en niet : gelijkaardig - werk qua inhoud en qua omvang in de 
onderscheiden ploegen moet worden verricht. Bovendien is de middagonderbreking, ook al is zij ingegeven door de 
eigenheid van de werkzaamheden in de distributiesector waardoor een werkwijze zonder onderbreking niet kan worden 
georganiseerd, onverzoenbaar met de wettekst.

7.1.5 Aankoop appartement tweede verblijf

De aanvrager is ambtenaar en werkt te Nederland. Hij is woonachtig in een kustgemeente en dient in het kader van zijn 
beroepswerkzaamheid verplicht korte tijd na een oproep aanwezig te zijn op zijn werkplaats te Nederland.

De verplaatsing vanuit zijn woonplaats naar zijn werkplaats duurt minimaal een uur, zodat betrokkene nooit binnen de 
opgelegde tijdspanne op de werkplaats kan arriveren.

Om deze reden is aanvrager overgegaan tot de aankoop van een appartement te Nederland. De geraamde maandelijkse 
huurprijs van het appartement bedraagt 1.245,00 euro.

Aanvrager voegt tevens een werkgeversattest toe waaruit blijkt dat hij sinds 1996 in dienst is als ambtenaar.

Aangezien aanvrager sedert 1996 tewerkgesteld is op zijn huidige werkplaats te Nederland en hij zich slechts recentelijk 
een appartement heeft aangekocht dichtbij zijn werkplaats, werd de vraag gesteld hoe aanvrager zich daarvoor naar 
het werk verplaatste. 
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Aanvrager liet verstaan dat hij daarvoor de beschikking had over een appartement in eigendom van zijn werkgever, en 
dat hij dit appartement diende te delen met een collega.

Aldus kan worden gesteld dat aanvrager sedert 1996 over een slaapgelegenheid beschikt gelegen vlak bij zijn werk, wat 
hem toegelaten heeft gedurende bijna 20 jaar zijn beroep uit te oefenen. Aanvrager heeft ervoor geopteerd om zich een 
meer comfortabel appartement aan te schaffen, hoewel zijn werkgever hem tot op heden nog steeds een appartement 
ter beschikking stelt gelegen vlak bij zijn werkplaats. De vraag of de aanschaf van het appartement noodzakelijk was 
voor het verwerven of behouden van het bedrijfsinkomen overeenkomstig de bepalingen van artikel 49, WIB 92 dient 
in die omstandigheden negatief te worden beantwoord.

De aanschaffingskosten van het appartement dienen als een uitgave van persoonlijke aard te worden aanzien en 
overeenkomstig artikel 53, 1°, WIB 92 kunnen deze uitgaven niet als een beroepskost worden aanvaard.

7.1.6 Auteursrechten

Casus 1:

De aanvraag strekt ertoe te vernemen of de inkomsten die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling aan de bvba X van 
de door de heer Y opgemaakte projectbrochures kunnen worden gekwalificeerd als inkomsten verkregen uit de cessie 
of concessie van auteursrechten overeenkomstig artikel 17, § 1, 5°, WIB 92. 

De vennootschap verleent advies inzake stabiliteitsberekeningen, bouwen en ontwerpen van gebouwen en de handel 
in softwaretoepassingen.

De heer Y maakte een reeks projectbrochures op die hij ter beschikking wenst te stellen van de bvba X voor haar 
promotiedoeleinden. Deze projectbrochures bevatten verklarende tekst en beeldmateriaal van uitgevoerde projecten. 
Bvba X wenst deze projectbrochures te gebruiken voor het voeren van promotie voor haar werkzaamheden, als 
kenbaarmaking van haar referentieprojecten bij openbare aanbestedingen en als kenbaarmaking van haar vaardigheden 
en expertise bij offertes naar potentiële professionele en particuliere klanten. De projectbrochures hebben tot doel de 
goede reputatie en ervaring van bvba X als stabiliteitsingenieur van houtskeletgebouwen in de kijker te zetten in de 
steeds competitiever wordende sector van de houtskeletbouw.

De heer Y wenst een overeenkomst van telkens 1 jaar aan te gaan met bvba X voor overdracht van auteursrechten op 
de door hem geschreven projectbrochures.

De heer Y motiveert dat de vergoeding voor de overdracht van auteursrechten op 3 % van de omzet kan worden geraamd 
aan de hand van een aantal projecten die dankzij het gebruik van de projectbrochures door bvba Y reeds konden worden 
gerealiseerd, enerzijds, en op basis van het argument van klantenbinding door het gebruik van de brochures, anderzijds.

Daarbij wordt eveneens vermeld dat de heer Y een bezoldiging zal ontvangen van ongeveer 32.000,00 EUR op jaarbasis 
voor zijn activiteiten als zaakvoerder en als ontwerper. De bezoldigingen voor deze activiteiten worden niet verminderd.

Tijdens de bespreking van het dossier met de aanvrager werd door de heer Y een voorbeeld van een projectbrochure 
voorgelegd en verdere toelichting gegeven omtrent de aard van de opgemaakte projectfiches en het gebruik ervan 
door bvba X. De heer Y maakt projectfiches op waarin projecten uit het verleden worden belicht (bestaande uit een 
algemene bespreking van het project, toelichting omtrent de persoonlijke inbreng van de heer Y en illustratie aan de 
hand van foto’s). Uit de collectie projectfiches worden in functie van het binnen te halen project of de klant bepaalde 
fiches geselecteerd.
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Door de DVB werd opgemerkt dat de vraag kan worden gesteld of effectief sprake is van auteursrechten gelet op het feit 
dat de projectbrochure eerder een verslag betreft van de in het verleden gerealiseerde projecten. Aangezien de originaliteit 
van het werk niet afdoende blijkt en het naar mening van de DVB veeleer gaat om een gewone vorm van publiciteit, is de 
DVB niet overtuigd dat er überhaupt sprake is van auteursrechtelijk beschermd werk en er aldus geen nood is voor de 
vennootschap om de vermogensrechten hierop te verwerven voor de uitoefening van haar maatschappelijke activiteit.

Casus 2:

Vennootschap X gaat activiteiten ontplooien op het gebied van gezondheid en van privé en openbaar beleid voor het 
ondersteunen van gezondheidsprojecten.

Dit wordt in hoofdzaak mogelijk gemaakt door het ontwerpen en formaliseren van verscheidene concepten en processen 
die de zaakvoerder van de vennootschap X heeft kunnen samenbrengen door middel van expertise die hij in de loop 
van zijn beroepservaring heeft verworven.

De vennootschap X wenst van de DVB de bevestiging te krijgen dat de bedragen die de vennootschap aan haar 
zaakvoerder zal toekennen als tegenprestatie voor de overdracht van zijn auteursrechten zullen worden aangemerkt 
als roerende inkomsten in de zin van artikel 17, § 1, 5° WIB92.

De DVB denkt hierover als volgt:

 De activiteit van de vennootschap X en van haar zaakvoerder bestaat uitsluitend uit adviesverlening en het lobbyen.

 Er wordt in dit geval niet aangetoond dat de activiteit leidt tot het voortbrengen van werken die onder de bescherming 
van het auteursrecht vallen in de zin van boek XI, Titel 5 van het Wetboek van economisch recht.

De DVB stelt vast dat de klanten van de vennootschap X alleen geïnteresseerd zijn voor haar adviezen en niet voor het 
verwerven van rechten op een vermeend beschermd werk.

Casus 3: 

De bvba X wil een gedeelte van de honoraria van haar werknemers die instaan voor de volledige inrichting van nieuwe 
kantoren, zowel de studie, de plans, het meubilair, de wanden, de afwerking, de binnenhuisarchitectuur als de werfopvolging, 
als auteursrechten kwalificeren.

De DVB denkt hierover als volgt:

 Alhoewel het architectuurwerk in principe kan genieten van de bescherming van de wetgeving inzake auteursrechten, 
is het over het algemeen voor architecten moeilijk om de originaliteit van hun werk aan te tonen;

 Het opmaken van plannen, voorafgaande studies, het onderzoek van de te gebruiken grondstoffen, enz. is eerder 
een kwestie van techniek, expertise en vakkundigheid, en in mindere mate van een intellectuele inspanning die aan 
de constructie een individueel karakter verleent;

 Het is slechts in zeer uitzonderlijke en individuele gevallen waarbij er sprake is  van een herkenbare en originele stijl 
die eigen is aan de architect dat een klein percentage van een dergelijk project als auteursrechten in aanmerking 
kan worden genomen;

 De op de website voorgestelde en geraadpleegde projecten van de bvba X (farmaceutische firma’s, ondernemingsloketten, 
vzw’s, advocatenkantoren, bedrijven uit de chemische sector, de informaticasector, de trading, enz.) zijn niet van 
aard om in aanmerking te komen als werken die door het auteursrecht worden beschermd.
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De DVB kan ook alleen maar vaststellen dat de klanten van de bvba X alleen geïnteresseerd zijn voor de inrichting van 
hun kantoren en niet voor het verwerven van rechten op een vermeend beschermd werk.

7.1.7 Warranten 

Casus 1: 

De aanvraag heeft betrekking op de fiscale behandeling, in hoofde van managers van nv X die in België belastbaar zijn, 
van de aanvaarding van warranten op preferente aandelen op nv X.

Nv X wenst een warrantenplan (meer bepaalde de aanbieding van warranten op preferente aandelen in nv X) te 
implementeren dat voorbehouden is aan de managers. 

De warranten geven recht op preferente aandelen. De preferente aandelen geven recht op een verkooppreferentie bij 
verkoop van nv X, in functie van de IRR die door de aandeelhouders wordt gerealiseerd. De preferente aandelen zijn 
aan overdrachtsbeperkingen onderworpen.

In geval van “foutief” vertrek (bad leaver) vervallen alle warranten. In geval van een ander vertrek (good leaver) zal een 
bepaald deel van de warranten, afhankelijk van het moment van vertrek, vervallen. De warranten zijn – tenzij in geval 
van overlijden – niet overdraagbaar.

In het bezorgde ontwerp plan is bepaald dat de warranten slechts zullen kunnen worden uitgeoefend in geval van een 
exit (verkoop van nv X).

De aandelen geven geen recht op enig dividend. Enkel de verkooppreferentie geldt.

Of de warranten effectief zullen worden uitgeoefend hangt in de praktijk af van het rendement dat door de houders van 
gewone aandelen wordt behaald. De warranten zullen slechts winstgevend zijn in de hypothese dat de waarde van nv 
X met een multiplicator m is toegenomen.

De DVB is van oordeel dat de betrokken warranten niet binnen het toepassingsgebied vallen van artikel 42, §1 van 
de wet van 26 maart 1999 aangezien de onderliggende aandelen niet de vereiste wezenskenmerken van aandelen 
of winstbewijzen hebben. De warranten worden uitsluitend aangeboden om de (cash) verkooppreferentie te kunnen 
toestaan aan de begunstigden in geval van een exit. 

Slechts op het moment van uitoefening van de warranten - dewelke afhangt van een toekomstige en onzekere gebeurtenis 
- ontstaat een belastbare toekenning.

Casus 2: 

De aanvraag heeft betrekking op de validatie door de DVB van een optieplan op een aandelenbevek waarin inzonderheid 
een beding is opgenomen tot verlaging van de uitoefenprijs van die opties waardoor de begunstigden minimaal een 
winst zouden verwezenlijken die gelijk is aan het bedrag van het belastbaar voordeel bij de toekenning van de opties.

In dit geval stelt de DVB vast dat de begunstigde geen enkel risico meer loopt, samenhangend met de belasting die hij moet 
dragen voor de toekenning van de opties, maar dat hij bovendien ook zeker is dat hij minimaal het forfaitair vastgestelde 
volledig belastbaar voordeel zal recupereren. Wij stellen dus vast dat de begunstigde ondanks de oorspronkelijk in het 
plan vastgestelde blokkeringsperiode van een jaar geen enkel risico meer loopt.
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Gelet op de omstandigheden van dit concrete geval, kan de DVB bijgevolg  de toepassing van de antirechtsmisbruikbepaling 
uit artikel 344, § 1 van het WIB 92 niet uitsluiten.

7.1.8 Waardering vruchtgebruik 

De verrichting betreft de gesplitste aankoop van een onroerend goed, waarbij de vennootschap het recht van vruchtgebruik 
aankoopt voor een periode van 25 jaar en de zaakvoerder/vennoot de blote eigendom.

Het uitgangspunt van de verrichting is volgens de aanvrager om binnen de vennootschap een onroerend goed te 
hebben dat inkomsten opbrengt. Het onroerend goed zal tijdens de volledige looptijd van het vruchtgebruik door de 
vennootschap-vruchtgebruiker worden verhuurd aan derden. Na afloop van het vruchtgebruik zou de zaakvoerder het 
pand mogelijk zelf betrekken.

Uit de verstrekte gegevens blijkt echter dat het te verwachten rendement uit de investering, rekening houdende met de 
betaalde prijs voor het vruchtgebruik, gedurende de looptijd van het vruchtgebruik voor de vennootschap nagenoeg 
nihil is.

De DVB is van oordeel dat dergelijke verrichting tussen onafhankelijke partijen niet tot stand zou komen gelet op het 
feit dat de vennootschap bij haar investering in het vruchtgebruik op het onroerend goed bestemd voor de verhuur aan 
derden, logischerwijze een rendement nastreeft rekening houdende met de risico’s die hiermee gepaard gaan. 

De vennootschap dient haar rendement op haar investering middels de verhuring van het onroerend goed overigens 
te halen tijdens de looptijd van het vruchtgebruik bij gebrek aan een eventuele meerwaarde op het onroerend goed 
aangezien het actief bij uitdoving van het vruchtgebruik van haar balans verdwijnt. 

Gelet op wat voorafgaat, is de DVB van oordeel dat de belastbaarheid van een voordeel van alle aard ten name van 
de zaakvoerder overeenkomstig de toepassing van artikel 32, WIB 92 niet kan worden uitgesloten en dat de kosten 
betreffende de investering in het vruchtgebruik op het onroerend goed in hoofde van de vennootschap niet voldoen 
aan de voorwaarden van artikel 49, WIB 92.

7.1.9 Kwalificatie van inkomsten in de personenbelasting

Casus 1

De aanvrager is actief in de immobiliën via verscheidene vennootschappen, en succesvol in zijn zaken. Hij heeft een 
vennootschap die onroerende goederen koopt en verkoopt en een vennootschap die inrichtingswerken doet.  

Aanvrager heeft daarnaast een groot privévermogen kunnen opbouwen, dat werd belegd in onroerende goederen 
om te verhuren. Voor de aankoop van deze onroerende goederen werd steeds geleend. Het gaat om een groot aantal 
onroerende goederen, zowel commercieel als voor bewoning. Van sommige panden is hij alleen eigenaar, andere zijn 
in gemeenschappelijke eigendom met zijn broer (die ook actief is in de vennootschappen). 

Deze panden worden allemaal via een immokantoor verhuurd. Aanvrager wenst de onroerende goederen nu in te brengen 
in één van zijn vennootschappen. 
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Gelet op het feit dat de aanvrager actief is in de immobiliënsector en de verhuur van de gebouwen uit zijn privévermogen 
aldus nauw aansluit bij zijn beroepsactiviteit, dat er geleend werd om de gebouwen te verwerven, dat hij sommige 
gebouwen samen met zijn broer gekocht heeft en het grote aantal onroerende goederen is de DVB van mening dat 
niet kan worden uitgesloten dat de meerwaarde die bij de inbreng wordt verwezenlijkt ten name van de aanvrager een 
beroepsinkomen vormt.

Casus 2

De heer X is eigenaar van verschillende onroerende goederen waarvan er één sinds de maand januari 2015 wordt 
verhuurd op een internetsite die gespecialiseerd is in “B&B”.

Het betreft een bemeubeld appartement met één enkele kamer gelegen in het centrum van Brussel.

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat deze verhuur enerzijds kan worden geanalyseerd als een 
gewoon onroerend inkomen en niet als een beroepsinkomen en anderzijds krachtens artikel 44, §3, 2° van het Btw-
Wetboek kan worden vrijgesteld.

Gezien het feit dat de aanvrager sinds juni 2015 btw-plichtige is onder de vrijstellingsregeling van de belasting moet er 
worden vastgesteld dat de gestelde vraag betreffende de vrijstelling krachtens artikel 44, §3, 2° van het Btw-Wetboek 
onontvankelijk moet worden verklaard.

Uit de elementen van de aanvraag is namelijk gebleken dat de heer X voor de verhuur van zijn onroerend goed middelen 
aanwendde die als professioneel kunnen worden gekwalificeerd door met name een actief beheer van de boekingen 
en een gepersonaliseerde opvolging van al zijn klanten te waarborgen.

Bovendien is ook vastgesteld dat de brede publiciteit door de gespecialiseerde internetsite waarop de advertentie 
is geplaatst, ruim bijdraagt aan het succes van de activiteit van de heer X wiens appartement al twee maanden op 
voorhand was volgeboekt.

Uit de voorgaande elementen en rekening houdend met het gebruik door de heer X van methodes die gelijkaardig zijn 
aan de methodes die in de hotelsector worden gebruikt, alsook met de prestaties die door de heer X zijn uitgevoerd, 
kan worden aangenomen dat de handeling niet kan worden beschouwd als de gewone onroerende verhuur waarvan de 
inkomsten belastbaar zijn als onroerende inkomsten. De inkomsten van deze activiteit moeten overeenkomstig artikel 
24 WIB92 als belastbare winst worden beschouwd.

Casus 3: 

In 2010 heeft de heer X voor een klein bedrag de resterende eigendomsrechten (tréfonds) verkregen naar aanleiding 
van het faillissement van de vennootschap A.

Voordien werd door de vennootschap B  op het terrein een opslagplaats gebouwd krachtens een door de vennootschap 
A toegekend recht van opstal.  

Die opslagplaats werd in 2010 verhuurd aan de vennootschap C, waarvan de heer X aandeelhouder en bestuurder is.

In 2014 heeft de vennootschap B, naar aanleiding van een brand, ten gunste van de heer X om niet afstand gedaan 
van haar recht van opstal dat betrekking heeft op een door haar opgericht gebouw. Als gevolg van deze afstand heeft 
de heer X de volle eigendom van het terrein verkregen.
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De heer X wil dat terrein (met de resterende funderingen) nu verkopen  aan een nieuw door hem op te richten vennootschap 
met verwezenlijking van een behoorlijke meerwaarde.

De heer X wil dat de DVB bevestigt dat de meerwaarde die wordt verwezenlijkt naar aanleiding van de verkoop van het 
terrein en de resterende funderingen geen beroepsinkomen is in de zin van artikel 23 WIB92, en geen divers inkomen 
in de zin van artikel 90, 1° WIB92.

De DVB is van oordeel dat de aanvrager de resterende eigendomsrechten heeft kunnen verkrijgen tegen een prijs die veel 
lager is dan de marktwaarde ervan wegens zijn hoedanigheid van aandeelhouder en bestuurder van de vennootschap C 
(huurder van de opslagplaats).  De DVB bevestigt dat de verrichting het normaal beheer van een privévermogen overstijgt 
en is bijgevolg van oordeel dat de verwezenlijkte meerwaarde een divers inkomen is dat belastbaar is krachtens artikel 
90,1°, WIB92.

Bovendien kan de DVB niet uitsluiten dat er in 2010 een voordeel van alle aard is in hoofde van de heer X, op het tijdstip 
van de verwerving van de resterende eigendomsrechten tegen een prijs die veel lager is dan de marktprijs wegens zijn 
nauwe banden met de vennootschap C.
   

7.1.10 Overdracht onroerend goed in vruchtgebruik – belastbare meerwaarde

In 2008 verwierf de bvba X middels een gesplitste aankoop het vruchtgebruik over een pand voor een looptijd van 30 
jaar en werd de blote eigendom verworven door de zaakvoerder van de bvba X en zijn echtgenote.

In 2014 werd een deel van het onroerend goed, zowel door de vruchtgebruiker als door de blote eigenaars verkocht. Het 
gebouw werd hiertoe in twee kavels opgedeeld middels een basisakte. Aan de verkochte kavel werden 870/1000sten 
toebedeeld, aan de niet-verkochte kavel 130/1000sten.

In de verkoopakte wordt één globale prijs voorzien, zonder een specifieke verdeling te maken tussen de verkopende 
partijen (vruchtgebruik en blote eigenaars).

Om deze opdeling te maken tussen de vennootschap en de blote eigenaars hanteert de accountant een bepaalde 
systematiek, waarvoor hij bevestiging wenst te bekomen.

De aanvrager neemt daarbij aan dat de waardeafname van het vruchtgebruik over looptijd van 30 jaar lineair in de tijd 
geschiedt. 

Volgens de aanvrager mag de boekwaarde van het gebouw bij de vennootschap eveneens worden omgedeeld volgens 
de opdeling gebruikt in de basisakte bij de verdeling in kavels.

Aldus zou dit realiseren in een minderwaarde voor de vennootschap op de verkoop van het vruchtgebruik.

De DVB kan zich vinden in voormelde aanpak, maar is van mening dat men dient rekening te houden met de ingrijpende 
verbeteringswerken die zijn uitgevoerd aan het pand, op kosten van de vennootschap.

Aangezien het klaarblijkelijk gaat om grove herstellingen die volgens de bepalingen van het Burgerlijk wetboek normaal 
ten laste vallen van de blote eigenaar, dienen de blote eigenaars een juiste vergoeding hiervoor te betalen aan de 
vruchtgebruiker. 
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Volgens de DVB dient aldus met de boekwaarde van de grove herstellingen rekening gehouden te worden (pro rata het 
verkochte deel van het pand), bij de opdeling van de verkoopprijs tussen de vennootschap en het echtpaar. De waarde 
hiervan dient toebedeeld te worden aan de vennootschap bij de opdeling van de verkoopprijs. 

Bijgevolg is de DVB van oordeel dat de vennootschap in plaats van een minderwaarde, zoals voorgehouden door 
aanvrager, veeleer een belastbare meerwaarde realiseert naar aanleiding van de overdracht van het onroerend goed.

7.1.11 Kosten eigen aan de werkgever 

Aanvrager wenst bevestiging te krijgen dat er in de toepassing van artikel 31, tweede lid, 2°, WIB 92, een vergoeding 
kosten eigen aan de werkgever mag uitbetaald worden, waarbij rekening wordt gehouden met de bedragen die door 
de RSZ-administratie dienaangaande periodiek gepubliceerd worden op haar website.

Zodoende wordt beoogd de betrokken arbeiders te kunnen vergoeden voor bepaalde kosten van werkkledij, materiaal, 
baankosten, overnachtingen, autokosten en mobiliteit. 

Bij gebrek aan enige onderbouwing door aanvrager omtrent de realiteit van de beweerde onkosten ten name van de 
betrokken arbeiders, is de DVB van oordeel dat de aanvraag niet gunstig kan worden beoordeeld.

De loutere verwijzing naar hetgeen mogelijks aanvaardbaar is voor de RSZ-administratie (indien aan alle voorwaarden 
daartoe is voldaan) is in geen geval voldoende.

7.1.12 Transfer Pricing - Doorrekening herstructureringskosten  

Situatieschets

Teneinde het hoofd te bieden aan de stilgevallen economische groei in Europa werd er op groepsniveau een actieplan 
uitgewerkt dat o.m. bestaat uit het verbeteren van de operationele efficiëntie naar de toekomst toe door acties in te 
voeren om de kosten te verminderen en de inkomsten te verhogen.  Ter ondersteuning werden zowel op het niveau van 
de filialen van de operationele divisies als van de corporate divisie analyses gemaakt teneinde, gegeven de economische 
context, synergieën te creëren, een aantal overbodige functies te identificeren alsook vervroegde uitstapplannen uit te 
werken, rekening houdend met de toekomstige personeelsbehoefte en de wettelijke en reglementaire bepalingen van 
toepassing in elk land.

Gezien de kosten die met dergelijke uitstapregelingen gepaard gaan, een gunstige invloed hebben op de toekomstige 
rendabiliteit van de betrokken filialen, draagt ieder filiaal de kosten van het door haar uitgewerkte plan, hetgeen op 
uitdrukkelijke verzoek van de operationele divisies ook geldt voor de filialen van de corporate divisie van de groep die 
ondersteunde diensten verlenen aan de operationele divisies.

Ook in de Belgische vennootschap X werden, rekening houdend met de terugval van de ondersteunende activiteiten 
voor de operationele divisies, de overbodige functies in kaart gebracht en werd in overleg met de ondernemingsraad 
een uitstapplan uitgewerkt dat gebaseerd is op een systeem van halftijds tijdskrediet, met vrijstelling van prestaties.  
Hierbij wordt een inkomen aangeboden van 70% van het bruto vaste en variabele loon, gedurende een periode van 
maximaal 4 jaar, die ten laatste afloopt op het einde van de maand van de 65ste verjaardag.
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In totaal zijn 45 personeelsleden op dit voorstel ingegaan hetgeen betekent dat vanaf 2014, vennootschap X kosten zal 
dragen waartegenover geen prestaties meer staan en dus ook niet meer kunnen worden doorgerekend aan de filialen 
van de groep die een beroep doen op vennootschap X voor een aantal ondersteunende activiteiten.  De totale kosten 
van dit uitstapplan werden geraamd op x miljoen EUR.

Gezien alle filialen van de groep hun eigen herstructureringskosten, die in het kader van het globale actieplan werden 
uitgewerkt, zullen dragen, zal dit ook het geval zijn voor vennootschap X.

Voorgelegde verrichting(en)

Kunnen de kosten die verband houden met de hiervoor beschreven uitstapregeling als aftrekbare beroepskosten worden 
weerhouden, die fiscaal ten laste blijven van vennootschap X en niet moeten worden doorgerekend aan de filialen van 
de groep die een beroep doen op de ondersteunende diensten van vennootschap X, gezien het ontbreken van enige 
uitgeoefende activiteit ter ondersteuning van een dergelijke tenlastelegging?

Standpunt DVB

Daar vennootschap X kan aangemerkt worden als een dienstverlener die beperkte risico’s loopt, is het in deze context 
onlogisch dat X dergelijke kosten niet kan doorfactureren.

Het niet doorrekenen kan worden beschouwd als het verstrekken van een abnormaal of goedgunstig voordeel aan de 
groepsvennootschap die de beslissing van de invoering van de uitstapregeling genomen heeft.  Aanvrager gaf uiteindelijk 
te kennen om de prefiling stop te zetten en ook geen aanvraag in te dienen m.b.t. deze problematiek.

7.1.13 Aftrek voor octrooi-inkomsten

Situatieschets

Twee patenten werden eind 2014 door de heer X aangevraagd in persoonlijke naam (een derde patent dient nog 
aangevraagd te worden) in afwachting van het uitwerken van het business model (inclusief analyse van commercieel 
potentieel) en de op te richten juridische structuur ter commercialisering.
De aanvrager wenst de patentaanvraag voor patent 1 en 2 toe te rekenen aan de vennootschap in oprichting en wenst 
het regime van artikel 205/1, t.e.m. 205/4, WIB 92 toe te kennen aan de vennootschap in oprichting voor de vermelde 
3 patenten (waarvan de laatste nog dient aangevraagd te worden).

Naast de vraag of een nog op te richten vennootschap recht heeft op de aftrek octrooi-inkomsten voor patenten die 
reeds in 2014 zijn aangevraagd op naam van een natuurlijk persoon (zaakvoerder van de nog op te richten vennootschap) 
dient, indien de retroactiviteit aanvaard kan worden, bijkomend de vraag gesteld te worden of dit kan zonder de eis te 
stellen dat de op te richten vennootschap verbeteringen moet aanbrengen aan het octrooi?

Voorgelegde verrichting(en)

Kunnen de preconstitutieve handelingen in het kader van de oprichting van een vennootschap, meer in het bijzonder 
de aanvraag in privénaam door de heer X van patenten in het licht van de oprichting van de vennootschap aan de 
vennootschap in oprichting toegerekend worden?
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Standpunt DVB

De administratie aanvaardt in bepaalde gevallen de retroactiviteit van vennootschapsakten, weliswaar onder de volgende 
drie cumulatieve voorwaarden (Comm. IB 1992 nr. 340/82):

 de ‘juridische’ retroactiviteit moet overeenstemmen met de werkelijkheid;

 de retroactiviteit moet betrekking hebben op een korte periode;

 de retroactiviteit mag de juiste toepassing van de belastingwetgeving niet in de weg staan.

De DVB is van mening dat er aan de cumulatieve voorwaarden van de Comm. IB 1992 nr. 340/82 niet werd voldaan, 
en kan aldus niet akkoord gaan met de vooropgestelde retroactiviteit.

7.1.14 Ontvankelijkheid

Situatieschets

Een Belgische onderneming verkreeg in 2012 een uitvindingsoctrooi. De vennootschap claimde voor de eerste maal 
een aftrek voor octrooi-inkomsten voor de inkomsten m.b.t. het boekjaar 2013 (aj. 2014).

In 2015 diende de vennootschap een prefilingaanvraag in. Deze aanvraag heeft betrekking op de praktische toepassing 
van de berekening van de octrooi-inkomsten overeenkomstig artikel 205, § 2, WIB92 m.b.t. het octrooi.  De vennootschap 
vraagt de door hen voorgestelde methodiek om de octrooi-inkomsten vast te stellen, te bevestigen voor het aanslagjaar 
2015.

Voorgelegde verrichting(en)

De vraag stelt zich naar de ontvankelijkheid van deze prefilingaanvraag. Er werd immers reeds een fiscale aangifte 
ingediend m.b.t. de gevraagde problematiek. 

Volgens artikel 20 van de wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen 
en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken, is een voorafgaande beslissing immers 
de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde 
bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen 
uitwerking heeft gehad.

Standpunt DVB

Het College is akkoord dat er wel nog een beslissing kan worden gegeven voor zover de vennootschap naar de toekomst 
toe een andere methode gebruikt dan de thans gehanteerde.  
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7.1.15 Alternatieven ter vervanging van groepsinterne financieringen via winstdelende lenin-
gen – DBI-aftrek 

Aanvragers stellen alternatieven voor ter vervanging van groepsinterne financieringen via winstdelende leningen, waarbij 
de leningverstrekker een Luxemburgse rechtspersoon was ten name van wie volgens het intern Luxemburgs recht 
kwalificeren als (vrijgestelde) ontvangen dividenden.

Eén van de voorstellen betreft een structuur waarbij gebruik wordt gemaakt van Luxemburgse entiteiten, waarvan één 
(de schuldeiser SE) met een vaste inrichting in de Verenigde Staten waaraan een (interestvrije) lening wordt gealloceerd. 
Er ontstaat geen belastbare basis in de Verenigde Staten, gezien op basis van het interne belastingrecht aldaar, er enkel 
van een “non effectively connected income” sprake zou kunnen zijn. SE financiert met die lening een interestdragende 
lening aan de eveneens Luxemburgse SA, en wordt in principe belast op de interesten in Luxemburg. Evenwel wordt 
de belastbare basis van SE in Luxemburg verminderd met (fictieve) interesten,  welke zouden verschuldigd zijn alsof de 
interestvrije lening zou zijn afgesloten tussen onafhankelijke ondernemingen.  

De DVB kan geen gevolg geven aan het verzoek tot DBI-aftrek bij de Belgische moedermaatschappij van SE, mede gelet 
op de antimisbruikbepalingen recent opgenomen in de Moeder-Dochterrichtlijn en gezien het geheel van de verrichtingen 
moeilijk economisch te verantwoorden is en als kunstmatig dient te worden bestempeld.

7.1.16 Beroepskosten: opleidingskosten

De aanvraag strekt ertoe te vernemen of de studiekosten en de ermee verband houdende kosten als aftrekbare 
beroepskosten kunnen worden aangemerkt overeenkomstig artikel 49, WIB 92.

De aanvrager is tewerkgesteld als bediende en is toegelaten tot het volgen van een ingenieursopleiding aan de buitenlandse 
universiteit.

Zijn werkgever maakt deel uit van een groep die instaat voor de ontwikkeling van  hoogtechnologische machines. De 
ingenieursopleiding aan de buitenlandse universiteit sluit volledig aan bij de noden van de werkgever. Bij de aanvraag 
is een door de werkgever afgeleverd attest gevoegd waarin de meerwaarde van de opleiding voor de noden van het 
bedrijf wordt benadrukt.

Uit de bij de aanvraag gevoegde documenten blijkt dat:

 de aanvrager op het ogenblik dat hij werd toegelaten tot de opleiding in het buitenland nog maar de leeftijd van 18 
jaar had;

 de aanvrager een bediendencontract heeft ondertekend bij zijn werkgever na de toelating tot de opleiding;

 de ouders van de aanvrager de vennoten zijn van de werkgever.

Op basis van voorgaande elementen is de DVB van oordeel dat de ingenieursopleiding aan de buitenlandse universiteit 
niet in rechtstreeks verband staat met de door de aanvrager uitgeoefende beroepswerkzaamheid. Meer zelfs, op 
het ogenblik dat hij werd toegelaten tot de opleiding oefende hij nog geen beroepswerkzaamheid uit, en werkte 
aanvrager hoogstwaarschijnlijk zijn humaniorastudies af. In casu betreft het dus een masteropleiding na beëindiging 
van de humaniorastudies, en geen opleiding ter vervolmaking van bepaalde vaardigheden die in verband staan met de 
uitgeoefende beroepswerkzaamheid, met het oog op doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf.
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7.1.17 Tax Shelter voor startende ondernemingen

De heer X heeft in december 2013 een burgerlijke vennootschap BVBA opgericht waarvan hij de enige vennoot en 
bedrijfsleider is.

In november 2015 overwoog de heer X om over te gaan tot een kapitaalverhoging waaraan ook de zoon van de heer 
X, natuurlijk persoon die de activiteit van geneesheer uitoefent, wenstte deel te nemen.

Op die manier zou deze laatstgenoemde werkend vennoot van de BVBA van zijn vader worden en zou hij bovendien 
de enige deelnemer aan deze kapitaalverhoging zijn. 

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te verkrijgen dat voor het bedrag dat de zoon in de medische burgerlijke 
professionele vennootschap van zijn vader zou investeren, belastingvermindering zou kunnen worden verkregen zoals 
bedoeld in de nieuwe fiscale bepaling “Tax Shelter” die door de programmawet van 10/08/2015 in het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen van 1992 (hierna WIB92) is ingevoerd.

De DVB is van mening dat de vermindering niet van toepassing is in die zin dat de heer X al verscheidene jaren zijn 
activiteit van geneesheer-specialist als natuurlijk persoon uitoefende voordat hij besliste om deze laatste in te brengen 
bij de oprichting van zijn eigen BVBA . 

Artikel 14526, paragraaf 1, punt b), 3e lid,  WIB92 verduidelijkt immers dat “wanneer de activiteit van de vennootschap 
bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een 
andere rechtspersoon, wordt de vennootschap, in afwijking van het tweede lid, geacht te zijn opgericht op het ogenblik 
van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen door die natuurlijke persoon, respectievelijk van de 
neerlegging van de oprichtingsakte van die andere rechtspersoon ter griffie van de rechtbank van koophandel of van 
het vervullen van een gelijkaardige registratieformaliteit door die natuurlijke persoon of andere rechtspersoon in een 
andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte”.

Onder die omstandigheden blijkt dat de door de aanvrager overwogen kapitaalverhoging meer dan 4 jaar na de 
“gelijkgestelde” datum van oprichting van de BVBA van de heer X zou gebeuren en dat de voorwaarde in artikel 14526, 
1e paragraaf, a) WIB92 bijgevolg niet meer wordt nageleefd.

Bijgevolg mag de genoemde belastingvermindering in hoofde van de zoon van de heer X niet worden toegekend.

Bovendien en in de hypothese dat alle andere voorwaarden van artikel 14526 WIB92 waren nageleefd, zou de DVB a priori 
niet hebben uitgesloten om de anti-rechtsmisbruik maatregel bepaald in artikel 344, paragraaf 1,  WIB92 toe te passen.

7.1.18 Gespreide belasting meerwaarde bij de overdracht van een protocol van notariskan-
toor

De bvba X is een vennootschap met als maatschappelijk doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van notaris. 

In 2000 heeft ze het protocol van notariskantoor verworven van notaris Y die ook zaakvoerder is van de bvba X.

De bvba X heeft dit protocol van notariskantoor over een periode van tien jaar afgeschreven. 

Als gevolg van die afschrijvingen en van de sedertdien verlopen tijd is de boekhoudkundige waarde van dat  protocol 
van notariskantoor tot nul gedaald. 
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Nu wil de bvba X haar protocol van notariskantoor overdragen aan een nieuw op te richten vennootschap met als 
maatschappelijk doel het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van notaris, waarin de volgende generatie - bijgestaan 
door de zaakvoerder van de bvba X - goedkoop toegang heeft tot kapitaal. 

Aangezien het oorspronkelijk aangekochte protocol van notariskantoor ondertussen volledig werd afgeschreven, wordt 
er bij de overdracht een belangrijke meerwaarde verwezenlijkt. 

De bvba X wenst te genieten van de regeling van de gespreide belasting van meerwaarden uit artikel 47  WIB 92.

Aangezien het destijds verworven protocol van notariskantoor volledig werd afgeschreven, is de DVB van oordeel dat 
de verwezenlijkte meerwaarde integraal samenhangt met de ontwikkeling van nieuwe immateriële vaste activa die niet 
werden uitgedrukt als actiefbestanddeel op de balans van de bvba X.  

Bijgevolg kan de aanvrager geen beroep doen op de regeling van de gespreide belasting op de meerwaarde overeenkomstig 
artikel 47  WIB 92.

7.1.19 Voordeel van alle aard huisvesting

De vennootschap Y is eigenaar van een gebouw waarin de heer X (zaakvoerder van de vennootschap Y) woont.

De aanvraag strekt ertoe de bevestiging te krijgen dat, in geval de leidinggevende van de vennootschap Y aan deze 
laatste een “marktconforme” huur betaalt die echter wel lager is dan het forfaitaire bedrag uit artikel 18, §3, 2 van het 
KB/WIB 92, in hoofde van de zaakvoerder geen voordeel van alle aard zal worden belast.

In antwoord op de parlementaire vraag nr. 319 van mevr. Wouters van 6 april 2012 heeft de minister van Financiën bevestigd 
dat: “De terbeschikkingstelling van een onroerend goed aan een bedrijfsleider of werknemer steeds aanleiding geeft tot 
het belasten van een voordeel van alle aard bij de bedrijfsleider of werknemer en dit overeenkomstig de bepalingen van 
het artikel 18, § 3, 2° van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (KB/WIB 
92). Wanneer het voordeel niet kosteloos wordt toegestaan (de volledige huurprijs of slechts een deel van de huurprijs 
wordt doorgerekend aan de bedrijfsleider of werknemer) dan is het in aanmerking te nemen voordeel overeenkomstig 
artikel 18, § 4, KB/WIB 92 datgene dat krachtens artikel 18, § 3, 2°, KB/WIB 92 is vastgesteld, verminderd met de bijdrage 
van de verkrijger van dat voordeel”.

De DVB is van oordeel dat in dit geval het volgens artikel 18, §4, KB/WIB 92 in aanmerking te nemen voordeel datgene 
is dat wordt bepaald in artikel 18, § 3, 2° KB/WIB 92, verminderd met de bijdrage van de verkrijger van dat voordeel. 



7.2.1 Projectontwikkelaar 

Projectontwikkelaar vennootschap X zal een nieuwbouwproject met assistentiewoningen realiseren. Zij sluit een 
overeenkomst met grondeigenaar vennootschap Y en verkrijgt een kortdurend opstalrecht.

X laat door een architect plannen maken, stelt het lastenboek op, bepaalt de verkoopprijs van de appartementen en 
zoekt vervolgens kandidaat-kopers waarmee zij een aankoopoptieovereenkomst afsluit.
 
X zoekt een aannemer Z om het project te bouwen. X doet afstand van haar opstalrecht, waarna Y onmiddellijk een 
opstalrecht aan Z verleent. De bedoeling is dat Z juridisch als verkoper van de assistentiewoning optreedt tegenover de 
kopers, zodat de 10-jarige aansprakelijkheid bij Z komt te liggen en Z juridisch eigenaar zou zijn van de constructies tijdens 
het opstalrecht. Z werkt tegen een vaste aannemingsprijs (zij draagt geen enkel economisch risico in het project), moet 
de plannen en lastenboeken die door X bepaald zijn volgen, bekomt onder bepaalde voorwaarden stillegvergoedingen, 
heeft geen controle over de verkoopprijs van de flats. Bovendien beschikt X over een aankoopoptie t.o.v. Z die inhoudt 
dat Z de flats niet zonder toestemming van X mag verkopen. 

Uit de door de aanvrager overgemaakte (ontwerp)overeenkomsten en verstrekte inlichtingen blijkt volgens de DVB dat 
niet Z, maar X voor btw-doeleinden moet worden beschouwd als degene die de leveringen van de assistentiewoning 
verricht, terwijl Z een aannemingsprestatie verricht voor X. Deze kwalificatie moet op btw-technisch vlak weerspiegeld 
worden in de facturatiestroom.

7.2.2 Maatstaf van heffing van de onttrekking bedoeld in artikel 12, § 1, 3°, van het BTW-
Wetboek – Misbruik in de zin van artikel 1, § 10 van het BTW-Wetboek 

De door de aanvrager opgeworpen vraag had betrekking op de overdracht van de aandelen van een vennootschap 
waarvan het enige actiefeen kantoorgebouw was. Een dergelijke handeling is in principe vrijgesteld van de belasting bij 
artikel 44, § 3, 10° van het Btw-Wetboek en maakt op zich geen misbruik uit.

Evenwel heeft deze vennootschap zich in de eerste plaats voorgesteld als vastgoedpromotor/verkoper van nieuwe 
gebouwen, op het ogenblik van haar identificatie bij de btw-diensten. Ze heeft bijgevolg aanspraak op een volledig 
recht op aftrek van belasting gedurende bijna vier jaar.

Vervolgens verklaart  ze dat haar activiteit heeft gewijzigd en dat ze verhuurder van het gebouw is geworden dat ze 
heeft laten omvormen en vanaf de ingebruikneming door de eerste huurders, heeft ze de onttrekking verricht, bedoeld in 
artikel 12, § 1, 3° van het Btw-Wetboek en heeft ze de totaliteit van de aanvankelijk afgetrokken belastingen teruggestort.

Volgens de DVB, zou het misbruik zich kunnen situeren op dit vlak. Deze vennootschap zou in feite nooit de bedoeling 
hebben gehad  om het onroerend goed met toepassing van de btw te verkopen (en voert geen enkel relevant element 
aan in deze zin) en ze zou dus ten onrechte genoten hebben van een recht van aftrek gedurende vier jaar (prefinanciering 
van 21% van de investering ten laste van de Schatkist).

Los van deze problematiek was de DVB van oordeel dat alhoewel de oorspronkelijke bedoeling niet in twijfel kon 
worden getrokken, de door de vennootschap weerhouden maatstaf van heffing voor de onttrekking van artikel 12, § 1, 
3° van het Btw-Wetboek onjuist was omdat de vennootschap zich had beperkt tot het terugstorten van de afgetrokken 
belastingen op de kosten van renovatie/omvorming terwijl dat de onttrekking een maatstaf van heffing impliceert die 
gelijk is aan de kostprijs van het gebouw op het ogenblik van de onttrekking (wat mogelijk maakt om in de maatstaf van 
heffing de kosten op te nemen waarover geen btw is geheven, zoals de intercalaire interesten, de verzekeringskosten of 
personeelskosten,…).  Deze analyse werd overigens later bevestigd door het HJEU in het arrest dat ze heeft gewezen 
op 23/04/2015 in de zaak C-16/14.

7.2 Btw
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7.2.3 Verhuring van ruimten in data centers – Onroerende verhuring vrijgesteld in artikel 44, 
§ 3, 2° van het Btw-Wetboek

Een vennootschap geeft mogelijkheid  aan haar klanten om racks met hun servers en informaticamateriaal te installeren 
in een lokaal (of een hiertoe bestemd gedeelte van een lokaal) dat hen zal worden voorbehouden; ze zal hen de nodige 
elektriciteit verschaffen voor de functionering van de installaties. Ze zal zorgen voor de airconditioning van de lokalen, het 
onderhoud van de site (schoonmaak, (energie)voorzieningszekerheid, brandveiligheid) en de bewaking van de lokalen.

Deze vennootschap zal geen enkele informaticaprestatie verschaffen aan haar klanten. Deze blijven volledig verantwoordelijk 
voor de functionering, het onderhoud en de herstelling van de servers en het informaticamateriaal dat is geïnstalleerd 
in de lokalen.

In de mate waarin de vennootschap lokalen ter beschikking stelt aan haar klanten (of van  hiertoe bestemde gedeelten) 
waartoe ze een exclusieve toegang hebben, dat de andere dienstprestaties verstrekt door de vennootschap  (airconditioning 
van de lokalen, onderhoud van de site en bewaking) worden beperkt en dat de levering van de elektriciteit zal gebeuren 
tegen een afzonderlijke prijs, is de DVB van oordeel dat deze vennootschap diensten inzake onroerende verhuring heeft 
verstrekt  die zijn vrijgesteld van belasting, terwijl dat de aanvrager van mening was dat hij aanspraak kon maken op de 
belastingheffing en het correlatieve recht op aftrek van de  belastingen die zijn geheven op de constructie van het gebouw.

91Jaarverslag DVB 2015





93Jaarverslag DVB 2015

FOD FINANCIËN - DVB

8. overzicht van de 
redenen tot verzaking



2013.070, 2013.347, 2013.614, 2014.004, 2014.051, 2014.054, 2014.066, 2014.126, 2014.153, 2014.169, 2014.341, 
2014.384, 2014.407, 2014.408, 2014.443, 2014.461, 2014.535, 2014.564, 2014.574, 2014.583, 2014.632, 2014.634, 
2014.638, 2014.650, 2014.655, 2014.658, 2014.680, 2014.713, 2014.716, 2014.738, 2014.752, 2014.755, 2014.756, 
2015.016, 2015.025, 2015.045, 2015.049, 2015.108, 2015.136, 2015.177, 2015.180, 2015.240, 2015.308, 2015.394, 
2015.452, 2015.456, 2015.471, 2015.513, 2015.571, 2015.611

Om de volgende redenen werd aan de bovenvermelde aanvragen tot het bekomen van een voorafgaande beslissing 
verzaakt:

 vooraleer het college een beslissing nam betreffende de onontvankelijkheid, werd aan de aanvraag verzaakt;

 gewijzigde verrichtingen;

 verzaking zonder vermelding van expliciete reden(en);

 geen overeenstemming tussen de DVB en de indiener waardoor verzaakt werd;

 vraag behoorde niet tot de bevoegdheid van de DVB.
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FOD FINANCIËN - DVB

9. statistische gegevens 
voorafgaande 

beslissingen
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9.1 Inleiding 

Hierna volgen een aantal statistische gegevens m.b.t. het veralgemeende stelsel van voorafgaande beslissingen.



Tabel : Aantal ingediende en behandelde aanvragen en prefilings - Overzicht

9.2 Voorstelling volgens aantal
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1 Het aantal prefilings “out” in 2014 dat aanzienlijk groter is dan de voorgaande jaren is het gevolg van de verbetering van de werkwijze van het 
afsluiten van prefilings tijdens datzelfde jaar. Aldus werden eveneens een aantal oudere prefilings officieel afgesloten tijdens het jaar 2014.



Tabel 1 : Aard van de beslissing naar aanleiding van de aanvragen - Overzicht

9.3 Voorstelling volgens aard van de 
beslissingen 
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Tabel 2 : Aard van de afsluitingen bij prefilings - Overzicht

De aandacht van de lezer wordt erop gevestigd dat de afsluitingen van de prefilings die geen aanleiding geven tot een 
aanvraag slechts gedeeltelijk te verklaren zijn omwille van de redenen aangehaald bij de verzakingen aan de aanvragen 
(meer bepaald onontvankelijkheid, wijziging of afzien van de verrichting, verrichting waarvoor het standpunt van de DVB 
verschilt van dat van de aanvrager).

In een niet te verwaarlozen aantal gevallen vindt de aanvrager, nadat hij zonder voorbehoud van het team instemming 
heeft gekregen om een aanvraag in te dienen (hetzij omdat het antwoord vanzelfsprekend is, hetzij omdat het duidelijk 
blijkt uit de wettelijke bepalingen, de gepubliceerde administratieve commentaar of uit een antwoord op een parlementaire 
vraag), het overbodig om een aanvraag in te dienen omdat de informatie of verwijzingen ontvangen van de DVB hem 
voldoende duidelijk zijn en “geruststelling” bieden omtrent het toepasselijke fiscale regime op de beoogde situatie of 
verrichting.
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Tabel 3: Gedetailleerde verdeling – Jaar 2015

(1) Bezoldigingen (kosten eigen aan de werkgever, sociale voordelen, voordelen van alle aard …)

(2) DB Overige (DBI, vruchtgebruik, auteursrechten …). Vanaf 2016 zal de rubriek DB overige verder uitgesplitst worden.
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Tabel : Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande beslissingen - Overzicht

9.4 Beslissingstermijn

Dat de behandelingsduur lichtjes gestegen is van 64 dagen in 2014 naar 67 dagen in 2015 is waarschijnlijk te wijten aan 
het feit dat er een nieuw college werd benoemd en er gedurende de ganse maand april geen collegezittingen zijn geweest.
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9.5 Hoedanigheid aanvrager (1) 

(1) Volgens artikel 15 W.Venn.
(2) Vzw, openbare besturen …
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9.6 Overzicht spontane uitwisseling 
rulings op 31/12/2015 

In het kader van de spontane uitwisseling van rulings werden in 2015 16 rulings (waaronder 9 APA’s) overgemaakt aan 
8 verschillende landen.
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FOD FINANCIËN - DVB - 

Deel II: STATISTISCHe GeGeVeNS 

M.B.T. reGUlArISATIe

1. Wetgevend kader



 Artikelen 121 tot 127 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 30.12.2005, 2de editie) zoals gewijzigd 
door de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale 
regularisatie (BS van 12.07.2013, 3de editie).

 KB van 8 maart 2006 houdende oprichting van het “Contactpunt Regularisaties” bij de Federale Overheidsdienst 
Financiën (BS van 15.03.2006, 2de editie). 

 KB van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 124 van de 
programmawet van 27 december 2005 (BS van 15.03.2006 – 2de editie) zoals gewijzigd door het KB van 11 juli 2013 
tot wijziging van het KB van 9 maart 2006 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van 
artikel 124 van de programmawet van 27 december 2005 (BS van 12.07.2013, 3de editie).
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FOD FINANCIËN - DVB - 

Deel II: STATISTISCHe GeGeVeNS 

M.B.T. reGUlArISATIe

2. Statistische gegevens



Het begrip “behandelde dossiers” opgenomen onder “OUT” in de hierna volgende tabellen vertegenwoordigt, voor de 
periode 2006-2012, uitsluitend de geregulariseerde dossiers, d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt. Vanaf 
2013 omvat dit begrip de dossiers waarvoor een uitnodiging tot betaling werd verzonden, een ruimer begrip dat beter 
overeenstemt met de realiteit van het effectief verrichte werk gedurende deze periode.  

De huidige statistische gegevens verschillen van deze voorgesteld door de dienst Ontvangsten, meer bepaald doordat 
de dienst Ontvangsten rekening houdt met het moment van de betaling, terwijl de DVB rekening houdt met de datum 
van de uitnodiging tot betaling en de datum van het uitgereikte attest. Dit verschijnsel telt vooral voor de cijfers 2013 en 
2014 doordat meer dan 300 miljoen euro aan uitnodigingen tot betaling werden verzonden tijdens de laatste 10 dagen 
van 2013 en dat een aanzienlijk aantal betalingen pas effectief in januari 2014 werden verricht.  

De begrippen “EBABis” en “EBATer” gebruikt in de hieronder opgenomen tabellen, komen enerzijds overeen met de 
regularisatie-aangiften ingediend in het kader van de programmawet van 27 december 2005 en, anderzijds met deze 
die werden ingediend in het kader van deze zelfde programmawet zoals gewijzigd door de wet van 11 juli 2013 tot 
wijziging van het systeem van fiscale regularisatie en tot invoering van een sociale regularisatie.
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Tabel 1: Aantal ingediende en behandelde aangiften – Historiek 

2.1 Kwantitatieve voorstelling
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Ter informatie: de cijfers met betrekking tot de ingediende aangiftes (IN) dienen soms aangepast te worden voor het 
verleden, bijv. omdat oorspronkelijk één aangifte werd ingediend op naam van verschillende personen, terwijl tijdens 
de behandeling van de aanvraag in een later jaar naar voren kwam dat elke persoon afzonderlijk een aangifte diende 
in te dienen. 
Vervolgens omvat deze tabel niet de onontvankelijke dossiers. Voor een juist beeld over de nog te behandelen 
dossiers wordt er derhalve verwezen naar tabel 5.



Tabel 2: Aangegeven, ingediende en behandelde bedragen – Historiek
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Tabel 3: Heffingen op de behandelde dossiers  – Historiek



109Jaarverslag DVB 2015

Voor de dossiers die vóór 2013 werden behandeld, stemmen de heffingen overeen met effectieve betalingen, gezien het 
feit dat uitsluitend de cijfers van de geregulariseerde dossiers (d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt) werden 
opgenomen. Aangezien sinds 2013 de statistieken van de DVB de uitnodigingen tot betaling verzonden over de periode 
ruimer opnemen, is het nuttig om in het achterhoofd te houden dat niet al deze bedragen effectief werden ontvangen. 

Tabel 4: Aangegeven gemiddelde door middel van ingediende en behandelde dossiers  – Historiek

Deze tabel verstrekt meer bepaald informatie over het feit dat het gemiddelde van de aangegeven bedragen aanzienlijk 
hoger is bij de EBATer. 

Tabel 5: Voorraad te behandelen dossiers - Situatie op 31/12/2015

Deze tabel geeft een correct overzicht van de te behandelen voorraad. De tabel geeft eveneens informatie over de 
geschatte toekomstige cijfers van de heffingen die door de DVB realistisch worden geacht.  Een grondige analyse zou 
echter 5% minder inhouden (om beter rekening te kunnen houden met de dubieuze schuldvorderingen die concreter 
verschijnen aan het eind van de te behandelen voorraad).
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Tabel 1: EBABis – Aard van de aangegeven bedragen – Historiek

2.2 Voorstelling per aard van de 
aangegeven bedragen (bedragen in EUR)

De categorie “Overige” blijkt bij het onderzoek van de dossiers samengesteld uit hoofdzakelijk roerende inkomsten 
(63,0%), successierechten (36,6%) en onroerende inkomsten (0,4%).

Tabel 2: EBATer – Aard van de aangegeven bedragen

Tabel 3: EBATer  – Aard van de aangegeven fraude

Het begrip dat werd gekwalificeerd als “gewone fraude” omvat de geregulariseerde bedragen bepaald bij artikel 122 
van de voormelde programmawet van 27 december 2005. 
Het begrip dat werd gekwalificeerd als “ernstige fraude” omvat de geregulariseerde bedragen bepaald bij artikel 122/1, 
§ 2, van de programmawet van 27 december 2005, zoals gewijzigd door artikel 4 van de voormelde wet van 11 juli 2013.
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Tabel 1: EBABis – Begunstigden van de heffingen afkomstig van de behandelde dossiers 

2.3 Voorstelling per begunstigde   
(bedragen in EUR)

Er wordt aan herinnerd dat het begrip “behandelde dossiers”, voor de periode 2006-2012, uitsluitend de geregulariseerde 
dossiers, d.w.z. deze waarvoor een attest werd uitgereikt vertegenwoordigt. Vanaf 2013 omvat dit begrip de dossiers 
waarvoor een uitnodiging tot betaling werd verzonden, hetgeen betekent dat sommige van deze bedragen niet effectief 
werden ingevorderd.

Wij vermelden eveneens dat de DVB niet in staat is om de verdeling tussen de Gewesten te geven. Enkel de diensten 
van de Ontvangsten beschikken over deze informatie.

Tabel 2: EBATer – Begunstigden van de heffingen afkomstig van de behandelde dossiers



Tabel 3: EBABis – Herkomst van de inkomsten voor de gewesten
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Tabel 4: EBABis – Herkomst van de inkomsten voor de federale Staat


