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1. INLEIDING

Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling in-
zake 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 mogelijk-
heid 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

2.1 COMMISSIE VOOR VOORAFGAANDE FISCALE AKKOORDEN

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 suc-
cessierechten (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 behoeftenn;

•  de beroepsverliezen als bedoeld in artikel 80, WIB 92 vloeien voort uit verrichtingen die beantwoorden aan recht-
matige 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 9;

•  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.

2.2 DIENST VOORAFGAANDE BESLISSINGEN (TOEPASSING VAN HET KB VAN 3.5.1999)

Bij KB van 3.5.1999 tot inrichting van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken werd de moge-
lijkheid 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 belas-
tingplichtige 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 berei-
den 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 aan-
vragen 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);
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•  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 Com-
missie 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 Adminis-
tratie 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 be-
lastingen (er werd evenwel beslist om het te publiceren in het Bulletin der belastingen).

2.3 VERALGEMEEND STELSEL VAN VOORAFGAANDE BESLISSINGEN (TOEPASSING VAN DE 
WET VAN 24.12.2002 EN ZIJN UITVOERINGSBESLUITEN)

De voormelde mogelijkheden inzake voorafgaande akkoorden die een beperkte draagwijdte hadden, werden over-
eenkomstig 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 be-
schikkingen, 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 Com-
missie voor voorafgaande fiscale akkoorden;

• de Dienst voorafgaande beslissingen, opgericht door artikel 2 van het KB van 3.5.1999 tot inrichting van een sys-
teem van voorafgaande beslissingen  in fiscale zaken (BS 19.06.2003).
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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 aan-
gesteld (Luc BATSELIER, Véronique TAI, Luc VAN BRANTEGEM en José VILAIN).

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 personeels-
leden 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).

Het KB van 29.02.2016 (BS 19.04.2016) tot benoeming van Véronique TAI, Serge RIGA en Matthieu BATAILLE als 
leden van het College met ingang van 1 mei 2015.

Ingevolge een arrest van de Raad van State van 28 april 2017 werd het benoemingsbesluit van de drie Franstalige 
collegeleden vernietigd.

Het KB van 02.07.2017 tot benoeming van Véronique TAI, Serge RIGA en Matthieu BATAILLE als leden van het Col-
lege met ingang van 1 juli 2017 (BS 06.07.2017).

Het KB van 03.07.2018 besluit dat, wanneer de aanduiding van een lid of meerdere leden van het College werd 
vernietigd door de Raad van State, de aanduiding van het andere lid of de andere leden, die niet werd vernietigd, 
ambtshalve wordt verlengd tot de einddatum van de aanduiding van het nieuwe lid of de nieuwe leden. Indien de 
aanduiding van het nieuwe lid of de nieuwe leden die aanleiding gaf tot de ambtshalve verlenging, wordt vernietigd 
door de Raad van State, eindigen ambtshalve verlengingen op de datum van de notificatie van dit nieuwe vernieti-
gingsarrest.

Artikel 32 van de Wet van 11 februari 2019 houdende fiscale, fraudebestrijdende, financiële alsook diverse bepalin-
gen wijzigt artikel 22, derde lid, 1°, van de Wet van 24 december 2002 in de zin dat er geen voorafgaande beslissing 
meer kan worden gegeven inzake verrichtingen waarvan de essentiële elementen betrekking hebben op “belasting-
paradijzen”.
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3. VERALGEMEEND SYSTEEM VAN VOORAFGAANDE
      BESLISSINGEN

3.1 DEFINITIE

Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financi-
en 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.

3.2 TERMIJN VOOR INDIENING EN BESLISSING

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 toe-
passing 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 verbon-
den 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 aan-
vraag 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 mo-
gelijk 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 rede-
lijke 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 precedent-
waarde, 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 ge-
vallen waarbij bepaalde aspecten van de verrichtingen die zij aan de DVB hebben voorgelegd aan wijzigingen onder-
hevig zijn of zich nog moeten concretiseren).
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3.3 UITGESLOTEN GEVALLEN

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 heb-
ben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO of op een land opgenomen in de lijst van staten zonder 
of met een lage belasting bedoeld in artikel 307, § 1/2, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 tenzij met dit land een overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting werd gesloten en op voorwaar-
de dat deze overeenkomst of enig verdrag in de uitwisseling van inlichtingen voorziet die nodig zijn om uitvoering 
te geven aan de bepalingen van de nationale wetten van de overeenkomstsluitende staten;

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

3.4 UITGESLOTEN MATERIES

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 aange-
voerde 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 rechts-
middelen, de rechten en voorrechten van de Schatkist, de minimum maatstaf van heffing, de termijnen, de verja-
ring, het beroepsgeheim, de inwerkingtreding en de aansprakelijkheid en plichten van sommige openbare ambte-
naren, 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.
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3.5 DUUR VAN DE VOORAFGAANDE BESLISSING

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 gebon-
den 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 essenti-
ele 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.”
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4. FUNCTIONELE BESCHRIJVING

4.1 BEVOEGDE DIENST

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 schrif-
telijke 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

e-mail: dvbsda@minfin.fed.be

website: www.ruling.be 

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

4.2 BESLISSINGSBEVOEGDHEID

Op grond van artikel 23, 2de lid van de Wet verleent de DVB, als administratieve overheid, de voorafgaande beslis-
singen.

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 be-
paald op de helft; m.a.w. bij een aanwezigheid van minstens de helft van de leden van het College kunnen geldige 
beslissingen getroffen worden.

4.3 BEHANDELING VAN DE AANVRAGEN

4.3.1 ALGEMEEN

In tegenstelling tot de situatie voorafgaand aan 1 januari 2005,  behandelt de DVB, vanaf deze datum, alle aanvra-
gen 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 dien-
sten van de FOD Financiën. 

In sommige gevallen (bijv. voor principekwesties, voor het bepalen van de verhouding privé – beroep van een onroe-
rend 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.
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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 potenti-
ele 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.

De DVB wenst er de aandacht op te vestigen dat prefilings of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefi-
ling, m.b.t. verrichtingen die fiscale uitwerking hebben in een aangifte in de vennootschapsbelasting die uiterlijk eind 
september dient ingediend te worden, uiterlijk eind april op de DVB dienen toe te komen zodat er nog een beslissing 
kan afgeleverd worden vóór de uiterste indieningstermijn van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Wat betreft de praktische werkwijze voor het indienen van een prefilingaanvraag kan worden verwezen naar de 
website: www.ruling.be.

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) 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 mede-
werkers bevinden die gespecialiseerd zijn in deze materies. 

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 contac-
ten 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.
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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.

4.3.4 ORGANOGRAM VAN DE DVB

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 31.12.2019 ziet het personeelsbestand (collegeleden niet inbegrepen) van de DVB er als volgt uit:

Nederlandstaligen Franstaligen
Directe belastingen 44 Directe belastingen 35
BTW 4 BTW 3
Patrimoniumdocumentatie 4 Patrimoniumdocumentatie 2
Douane en accijnzen 0 Douane en accijnzen 0
Niveau C 5 Niveau C 7
Totaal : 57 Totaal : 47

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).
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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 Fisconetplus of via onze website 
www.ruling.be) gepubliceerd worden.

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

Sinds 2017 publiceert de DVB ook regelmatig nieuwsbrieven op haar website zodat belastingplichtigen en raadge-
vers up-to-date geïnformeerd blijven.

Sinds 2019 publiceert de DVB ook newsflashes op haar website.

4.3.7 AVENANTEN

Het college van de DVB heeft beslist dat op elke schriftelijke vraag tot avenant zal worden geantwoord door de DVB, 
zelfs in die gevallen wanneer de belastingplichtige verzaakt aan zijn vraag tot avenant. Het college van de DVB heeft 
immers meerdere malen vastgesteld dat belastingplichtigen een schriftelijke vraag tot avenant indienen op een 
eerder verkregen voorafgaande beslissing doch wanneer deze belastingplichtigen aanvoelen dat het standpunt van 
de DVB op de vraag tot avenant niet de gewenste richting uitgaat, zij hieraan alsnog wensen te verzaken.

Het college van de DVB heeft daarom beslist dat schriftelijke vragen tot avenant welke ertoe strekken hetzij aan-
vullingen te verstrekken op de initiële situatie of verrichting, hetzij mede te delen dat essentiële elementen van de 
verrichting niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze in de initiële aanvraag tot vooraf-
gaande beslissing, in alle gevallen zullen worden beantwoord door het college van de DVB. 

Dit impliceert uiteraard ook dat de bevoegde controledienst in aansluiting op de betreffende voorafgaande beslis-
sing eveneens steeds op de hoogte zal worden gesteld van het antwoord verstrekt door het college van de DVB op 
de vraag tot avenant.

De aandacht wordt er ook nog op gevestigd dat een avenant beoogt de geldigheid van een beslissing te bevestigen 
ten gevolge van de wijziging van bepaalde feiten. Die wijziging van feiten moet noodzakelijk slaan op een belastbare 
periode waarvoor nog geen fiscale aangifte is ingediend met betrekking tot de belasting waarover de avenant wordt 
ingediend. Als de aangifte is ingediend, kan de de DVB zich niet meer uitspreken over de avenant.
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5. BESLISSINGEN MET EEN BIJZONDER BELANG

5.1 DIRECTE BELASTINGEN

Octrooi- en innovatieaftrek (avenant VB 2017.0107)

Een Belgische vennootschap  heeft in het verleden de bevestiging gekregen dat zij de octrooi-aftrek kon toepassing 
m.b.t. licentie-inkomsten die  zij verkreeg ingevolge het in licentie geven aan een derde partij van drie octrooien (1 
basis octrooi en 2 bijkomende beschermingsoctrooien) die nodig waren voor de productie van een speciale stof. 

In avenant 1 werd in 2017 bevestigd dat de inkomsten m.b.t. de ontwikkeling van een nieuwe variant van de hier-
voor bedoelde stof in aanmerking komen voor de berekening van de octrooi-inkomsten daar deze ontwikkeling 
gebaseerd is op dezelfde 3 octrooien als deze van de vorige variant en de ontwikkeling ervan voortvloeit uit dezelfde  
overeenkomst afgesloten met een derde partij. 

Eind 2018 heeft aanvrager bij de bevoegde diensten een aanvraag ingediend tot het bekomen van een octrooi dat 
de nieuwe variant van de stof bijkomend beschermt. 

Het college van de DVB heeft hierover een tweede avenant afgegeven, waarin het volgende standpunt werd inge-
nomen. 

Zolang het bijkomend octrooi niet effectief is verkregen, is er bij voortduur sprake van een verbetering van de oude 
octrooien, waarop de octrooi-aftrek nog van toepassing is (zoals reeds door het college bevestigd in avenant 1).

Indien de aanvrager voor het bijkomend octrooi zou opteren voor de toepassing van art. 194, quinquies, WIB 92, 
kan de octrooi-aftrek niet meer toegepast worden want dan maakt hij expliciet de keuze voor de toepassing van de 
innovatie-aftrek voor het aangevraagde octrooi. 

Tijdens het jaar dat het octrooi zal zijn verkregen kan geen toepassing meer worden gemaakt van de octrooi-aftrek, 
maar moet worden overgestapt op de innovatie-aftrek m.b.t. de inkomsten die kunnen worden toegewezen aan het 
nieuwe octrooi. 

Dit avenant luidde als volgt 

“Inzake de verdere toepassing van de octrooi-aftrek kan worden verwezen naar art. 543, WIB 92, luidens hetwelk 
een  belastingplichtige de toepassing kan vragen van de overeenkomstig de artikelen 205/1 tot 205/4, zoals ze be-
stonden voor ze werden opgeheven door de artikelen 4 tot 8 van de wet van 3 augustus 2016, bepaalde aftrek voor 
octrooi-inkomsten voor tot en met 30 juni 2021 verkregen octrooi-inkomsten uit in aanmerking komende octrooien 
waarvan de aanvragen zijn ingediend vóór 1 juli 2016.

Zolang het voormelde octrooi nog in aanvraag is en nog niet daadwerkelijk is verkregen komen de inkomsten die er-
aan zouden kunnen worden toegewezen derhalve bij voortduur in aanmerking voor de toepassing van de voormelde 
overgangsbepalingen, voor zover geen toepassing wordt gemaakt van de bepalingen van art. 194 quinquies WIB 92. 

In het belastbare tijdperk waarin het octrooi effectief wordt verkregen zullen de inkomsten uit het octrooi niet langer 
meer kunnen genieten van de overgangsbepalingen, doch wel van de aftrek voor innovatie-inkomsten, waarbij de 
DVB zich momenteel niet kan  uitspreken over de wijze waarop desgevallend de octrooi-inkomsten en de innova-
tie-inkomsten zullen dienen te worden bepaald.” 
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5.2 BTW

VB 2019.0190

Voor de afbraak en heropbouw van woningen gelegen in één van de 32 stadsgebieden, geldt het verlaagd btw-tarief 
van 6%, mits welbepaalde voorwaarden vervuld worden. De afbraak en heropbouw dient door éénzelfde bouwheer 
plaats te vinden. Deze dient voorafgaand aan de aanvang van de werken (afbraak) een verklaring - onderbouwd 
middels een bouwvergunning en aannemingscontract-  in te dienen op het btw kantoor in wiens ambtsgebied het 
gebouw gelegen is.

Er dient benadrukt dat de in ontvangst name van voormelde verklaring door het btw-kantoor, niet betekent dat de 
btw-administratie zich akkoord verklaard met de toepassing van het verlaagd btw tarief van 6%.

In onderhavig dossier was een beslissing van de DVB  omtrent de toepassing van rubriek XXXVII, tabel A, KB nr. 20 
– afbraak en heropbouw in stadgebieden, zeker aangewezen, gezien het betrokken perceel met de af te breken wo-
ning, toebehoorde aan 3 eigenaars, terwijl slecht één van hen samen met zijn echtgenote – die  geen enkel zakelijk 
recht bezit op het betreffend perceel- als bouwheer zal optreden.

Het perceel zou bovendien in twee loten opgedeeld worden, waarbij het oorspronkelijk gebouw zich bevindt op de 
twee nieuw tot stand te komen percelen. Men besliste om vooreerst uit onverdeeldheid te treden. De toekomstige 
bouwheer bracht vervolgens zijn lot in, in zijn huwgemeenschap. Beide echtgenoten/bouwheren hadden samen  de 
afbraak en heropbouwvergunning verkregen voor alle constructies die zich bevonden op het initiële perceel.

De DVB besliste dat voor de toepassing van het verlaagd btw tarief van 6% enkel de afbraak van de op hun perceel 
bevindende constructiedelen (in casu 70% van de woning) in aanmerking komt evenals  de door hun op dat perceel 
herop te richten woning. En dat het andere tot stand gebrachte perceel uitgesloten wordt van de toepassing van de 
regeling afbraak-heropbouw.
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6. AAN DE DVB VOORGELEGDE MAAR NIET-AANVAARDE VERRICHTINGEN

6.1 AUTEURSRECHTEN

Casus 1: Advocaten  

Een advocatenkantoor wenst haar advocaten te vergoeden voor de overdracht van auteursrechtelijk beschermde 
werken onder vorm van een percentage van de erelonen en is van oordeel dat deze vergoeding eveneens betrekking 
kan hebben op cliëntenwerk zoals opgestelde / voorbereide schriftelijke adviezen en / of analyses, in verzoekschrif-
ten en / of dagvaardingen tot uiting gebrachte originele middelen en / of analyses evenals de manier van voordracht, 
origineel gestructureerde en uitgewerkte overeenkomsten en / of aktes, ontwerpen, prospectussen, of vertalingen 
van dergelijke voornoemde werken. 

Dergelijk cliëntenwerk wordt evenwel, rekening houdend met de feitelijkheden van de casus, op maat van de cliënt 
gerealiseerd en heeft dientengevolge een louter individuele draagwijdte. Bovendien zijn dergelijke activiteiten van 
een advocaat sterk omkaderd door regels die de vrijheid en de creativiteit sterk beperken, zoals bestaande wet- en 
regelgeving, of nog, beroepsdeontologie. Daardoor zijn vrije en creatieve keuzes in het kader van dergelijke werken 
uiterst beperkt, zo niet onbestaande, hetgeen eveneens werd bevestigd bij arrest van het Hof van Beroep te Gent 
d.d. 30 oktober 2018. 

Casus 2: Op maat gemaakte digitale producten 

BVBA X werd opgericht door A, B en C. Alle drie zijn zij zaakvoerder van deze vennootschap. BVBA X biedt hoofdza-
kelijk dienstverlening aan bedrijven aan die actief zijn in de gezondheidszorg.

De dienstverlening omhelst de ontwikkeling van op maat van de klant gemaakte digitale producten aan de hand van 
bestaande software en rapporten aan de hand van een gestandaardiseerd werkproces. Daarbij worden kosten-ba-
ten analyses gemaakt omtrent nieuwe producten op basis van economische modellen. 

De aanvrager wenst te vernemen of A, B en C kan genieten van het stelsel van inkomsten van auteursrechten zoals 
beoogd in artikel 17, §1, 5° WIB 92. Hij wenst jaarlijks 15 % van de omzet die betrekking heeft op auteursrechtelijke 
beschermde werken te vergoeden aan de drie zaakvoerders als auteursrechten.  

De DVB is van mening dat de werkzaamheden van BVBA X eerder het resultaat zijn van een cliëntspecifiek werk dat 
telkens op maat wordt gemaakt voor specifieke doeleinden en hierdoor geen toekomstige waarde oplevert. Bijge-
volg is de DVB niet overtuigd dat er sprake is van de totstandkoming van auteursrechtelijk beschermde werken en 
kan niet ingestemd worden met het voorwerp van de aanvraag. 

Casus 3: Consultancy diensten 

De vennootschap X biedt consultancy diensten aan in verschillende domeinen, o.m. in de biomedische sector en in 
engineering. Zij wenst te vernemen of de consultants die deze diensten leveren, kunnen genieten van het stelsel van 
inkomsten van auteursrechten zoals bedoeld in artikel 17, § 1, 5°, WIB 92.

De consultants die zich bezig houden met advies op vlak van engineering en vooral mechanische onderdelen ont-
werpen voor machines of fabricageprocessen en hiervan technische tekeningen maken en electrische schema’s 
opstellen, creëren volgens de DVB geen auteursrechtelijk beschermd werk zoals bedoeld in boek XI van het Wetboek 
van Economisch Recht. Wat betreft de consultants die actief zijn in de biomedische sector en protocollen opstellen 
voor testen waaraan in ontwikkeling zijnde geneesmiddelen dienen onderworpen te worden om op de markt ge-
bracht te kunnen worden, is de DVB van mening dat zij louter cliëntgericht advies verlenen waarbij evenmin auteurs-
rechtelijk beschermd werk tot stand komt.

Bijgevolg kan de DVB niet instemmen met het toekennen van een vergoeding voor de overdracht van auteursrech-
ten in de zin van artikel 17, § 1, 5°, WIB 92. 
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Casus 4: Software 

De activiteit van X BVBA bestaat uit de architecturale uitwerking van het Service Management landschap van haar 
klanten, waarbij er klant-specifieke oplossingen worden gecreëerd aan de hand van theoretische richtlijnen zoals 
ITIL en/of COBIT en/of SIAM oplossingen. De vennootschap creëert oplossingen voor de IT organisatie van een klant 
onder vorm van een blauwdruk van deze organisatie die inzicht verschaft in de complexiteit, functies en samenhang. 

X BVBA wenst een vergoeding toe te kennen voor de overdracht van de vermogensrechten op auteursrechtelijk 
beschermde software die door haar bedrijfsleider wordt ontwikkeld in het kader van de beroepsactiviteit. 

Uit de omschrijving van de feiten, het opgeleverde model van een IT Service Management landschap en het uitge-
schreven voorbeeld van een dergelijke architectuur blijkt dat X BVBA cliënt specifiek advies levert dat een totaalbeeld 
van de softwarebenodigdheden van de cliënt moet weergeven dat kan dienen als een blauwdruk van haar IT orga-
nisatie en inzicht verschaft in de complexiteit, functies en samenhang van de organisatie. De cliënt heeft daarna de 
keuze om het advies al dan niet te implementeren.  

De DVB is van mening dat de opmaak van een totaalbeeld van de softwarebenodigdheden van de cliënt niet recht-
streeks leidt tot de creatie van software. De vergoedingen die de zaakvoerder ontvangt voor de overdracht van de 
rechten op het werk aan zijn vennootschap kunnen bijgevolg niet worden beschouwd als roerend inkomen in de zin 
van artikel 17, § 1, 5°, WIB 92. 

Casus 5: Snoeitechnieken 

Vennootschap X is een boomkwekerij en is meer bepaald een grote producent van appel- en perenbomen. Zij is 
eveneens partner van een internationale organisatie die zich toelegt op de ontwikkeling van nieuwe appel- en pe-
renrassen en zoekt constant naar vernieuwende boomtypes en nieuwe appel- en peervariëteiten. 

Eén van haar werknemers, de heer Y, heeft twee nieuwe types fruitbomen uitgevonden en heeft deze uitvindingen 
overgedragen aan vennootschap X, die deze heeft laten patenteren. De heer Y heeft tevens een grote expertise in 
snoeitechnieken, welke hij heeft neergeschreven in handleidingen die op de zetel van de vennootschap ter beschik-
king zijn. 

Vennootschap X wenst de heer Y te vergoeden voor het auteursrecht dat hij op die manier aan de vennootschap ter 
beschikking stelt om zo een reeds jaren gangbare praktijk in een overeenkomst op te nemen en zo rechtszekerheid 
te bekomen m.b.t. het gebruik van de door de heer Y ontwikkelde handleidingen, patenten en snoeitechnieken. 

Aangezien uitvindingen beschermd worden door het patentrecht, terwijl “kunstwerken” en “werken van letterkun-
de” beschermd worden door het auteursrecht, is de DVB van mening dat de overdracht van de nieuw ontwikkelde 
boomtypes door de heer Y aan vennootschap X dan ook niet als een overdracht van auteursrechtelijk beschermd 
werk kan worden aanzien.  

Het uitschrijven van snoeitechnieken in een handleiding is de neerslag van een louter technisch proces en kan even-
min als auteursrechtelijk beschermd werk worden aangemerkt. 

De DVB kan bijgevolg niet instemmen met de beoogde vergoeding als auteursrecht in de zin van artikel 17, § 1, 5°, 
WIB 92. 

6.2 AANDELENOPTIES

Casus 1: Genoteerde opties   

In het kader van een alternatieve verloningsystematiek biedt een financiële instelling aan werkgevers/cliënten de 
mogelijkheid om aandelenoptieplannen aan te bieden aan de werknemers van de cliënt (raamovereenkomsten).

Het belastbare bedrag van het voordeel van de opties wordt vastgesteld op een percentage van de waarde die de 
aandelen waarop de optie betrekking heeft, bezitten op het ogenblik van het aanbod overeenkomstig artikel 42, §1, 
43, §3 en 43, §5 van de Optiewet.
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De opties worden aangekocht door de werkgevers/cliënten en worden dus niet door deze laatsten zelf geschreven. 
Vervolgens worden de opties ter beschikking gesteld van het personeel. De personeelsleden kunnen na een blokke-
ringsperiode van 1 jaar de opties terug verkopen aan de financiële instelling die de opties heeft geschreven of aan 
andere financiële instellingen.

Gelet op de specifieke bepalingen van artikel 41, 5° van de Optiewet (onder beurs wordt elke gereglementeerde 
markt of een andere openbare, regelmatig werkende markt verstaan) is de DVB van mening dat in dergelijke om-
standigheden – en bovendien rekening houdend met het feit dat een financiële instelling betrokken partij is – een 
markt ontstaat. Bijgevolg kan de forfaitaire waardering niet worden toegepast.

Casus 2: Genoteerde opties – Grens van 20% 

De vennootschap X biedt loonoptimalisatieproducten aan teneinde een totaaloplossing te bekomen inzake de opti-
malisatie van de variabele verloning van kaderleden en/of werknemers van haar klanten. 

De aanvrager overweegt dan ook om een nieuw product te ontwikkelen zodat zijn klanten, de bedrijven, aan hun 
werknemers opties kunnen aanbieden, die hun toelaten om aandelen van hun vennootschap tegen een vooraf be-
paalde prijs aan te kopen, maar ook de mogelijkheid geven om ze na een blokkeringsperiode van één jaar opnieuw 
te verkopen.  

Om dit product te implementeren, wenst de vennootschap X een beroep te doen op een financiële instelling die de 
OTC-opties op de eigen aandelen van de vennootschap-klant (werkgever) zal uitgeven, die vervolgens worden aan-
gekocht door de werkgever en ten slotte kosteloos worden toegekend aan zijn kaderleden/werknemers. 

De aanvrager wenst enerzijds de bevestiging te verkrijgen dat de opties die door een financiële instelling worden 
uitgegeven en die vervolgens kosteloos door de werkgever worden toegekend aan zijn werknemers binnen het toe-
passingsgebied van de wet van 26 maart 1999 zullen vallen (meer bepaald dat deze opties kunnen worden belast 
op een forfaitaire basis zoals bepaald in artikel 43, paragraaf 3 van diezelfde wet) en anderzijds dat de grens van 20% 
niet van toepassing zal zijn voor deze opties, vermits deze opties de aandelen van de vennootschap-werkgeefster 
en/of die van vennootschappen van de groep als onderliggende waarde zullen hebben. 

Na grondige analyse door de DVB werd besloten dat dergelijke opties moeten worden beschouwd als opties die 
worden genoteerd of verhandeld op een beurs in de zin van de wet van 26 maart 1999 en dit omwille van het feit 
dat de systematische tussenkomst van een financiële tussenpersoon onvermijdelijk leidt tot het bestaan van een 
openbare, regelmatig werkende markt. 

In die omstandigheden kan worden besloten dat het nieuwe product niet in aanmerking zal komen voor de forfai-
taire waardebepaling van de opties. Het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit de toekenning van deze opties zal 
worden vastgesteld op basis van de werkelijke waarde van de genoemde opties. 

Wat de grens van 20% betreft, is de DVB van oordeel dat deze van toepassing is, daar het nieuwe product dat deze 
financiële tussenpersoon op de markt heeft gebracht in hoofdzaak tot doel heeft een bonus om te zetten in een 
aandelenoptieplan, dit niettegenstaande het feit dat het voormelde plan betrekking heeft op de eigen aandelen van 
de vennootschap-werkgeefster. 

Casus 3: Automatische en geplande doorverkoop van de opties 

De vennootschap X ontwerpt en structureert producten voor loonoptimalisatie waarbij ze een volledige oplossing 
aanbiedt op het vlak van de optimalisatie van de variabele verloning van de kaders en/of werknemers van haar 
klanten. 

Hiervoor voorziet de aanvrager nu de ontwikkeling van een nieuw product aandelenopties “short” dat mogelijk zou 
maken om de automatische doorverkoop van al de opties in één blok door alle begunstigden op voorhand te plan-
nen, via de ondertekening van deze laatsten, voorafgaand aan het effectief aanbod van het plan, van een orderdo-
cument voor automatische verkoop van de opties, en dit, met het oog op vereenvoudiging van de boekhouding, de 
reporting en het administratieve beheer van het plan. 
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De begunstigden zouden dus, al dan niet digitaal, vóór de datum van het effectieve aanbod van het plan, een docu-
ment ondertekenen waarbij ze één van de volgende mogelijkheden kiezen : 

1. Ik neem deel aan het toekomstig optieplan en ik verkoop mijn opties dezelfde dag (verkooporder) ; 

2. Ik neem niet deel aan het toekomstig optieplan; 

3. Ik neem deel aan het toekomstig optieplan en ik verkoop mijn opties niet onmiddellijk. 

De aanvrager zou de bevestiging willen bekomen dat bij uitvoering van genoemd plan, de ondertekening door de 
begunstigden van een orderdocument voor automatische verkoop van de opties, niet van aard is om de wet van 26 
maart 1999 ter discussie te stellen en dit, zelfs indien de ondertekening van dit document door de begunstigden 
gebeurde vóór het effectief individueel aanbod van de opties. 

Niettegenstaande het feit dat het niet uitgesloten is dat sommige begunstigden van een optieplan “short” effectief 
het voornemen zouden hebben om hun opties onmiddellijk (of zo snel mogelijk) te verkopen, volgt uit de grondige 
analyse die de DVB heeft verricht dat de naleving van een bepaalde volgorde van de verschillende vereiste han-
delingen voor het opzetten van een optieplan absoluut noodzakelijk is en dit teneinde de realiteit van dit plan te 
vrijwaren/bevestigen. 

Aldus moet het effectief aanbod van de opties noodzakelijkerwijze voorafgaan aan de aanvaarding ervan, en het 
is slechts op het ogenblik dat dit aanbod aanvaard is dat de begunstigden kunnen beslissen om hun opties al dan 
niet over te dragen, rekening houdend met de informatie die beschikbaar is op dat ogenblik en inzonderheid met de 
waarde van de betrokken opties. 

De naleving van deze volgorde is absoluut noodzakelijk voor het bevestigen van het werkelijk bestaan van genoemd 
plan op basis waarvan een werkgever aantoont dat hij aandelenopties wil aanbieden aan zijn werknemers en niet 
wil overgaan tot een loutere rechtstreekse cashbetaling. 

Uit wat voorafgaat, oordeelt de DVB dat het voorgestelde plan buiten het toepassingsgebied van de wet van 26 
maart 1999 valt en wijst op een gesimuleerde handeling die de taxatie als beroepsinkomen tot gevolg heeft van de 
sommen verkregen ingevolge de overdracht van de “beweerde” opties in hoofde van de begunstigden. 

Casus 4: Volatiliteitscontrole mechanisme 

De aanvrager wenst een optieplan te commercialiseren bij haar klanten. Zij zal het plan eveneens aanbieden aan 
haar eigen werknemers. De opties worden geschreven door de klanten-vennootschappen of, in het geval van de 
aanbieding van de opties aan haar werknemers, door de aanvrager zelf (hierna de “Aanbieders”).

Het optieplan houdt in dat de Aanbieders opties schrijven op BEVEK-Aandelen, op basis waarvan de Begunstigden 
het recht hebben om gedurende een welbepaalde termijn een bepaald aantal BEVEK-Aandelen te kopen van de 
Aanbieders tegen een uitoefenprijs die wordt vastgesteld bij het aanbod. De belastingheffing wordt berekend op 
basis van het forfaitair vastgelegde belastbaar voordeel als bepaald in de aandelenoptiewet.

De opties worden geschreven op een BEVEK die een volatiliteitscontrole mechanisme hanteert. Het Compartiment 
zal samengesteld zijn ten belope van een bepaald bedrag uit een index en de rest in cash. Het objectief van de Index 
is om aandelen te selecteren die in een specifieke sector actief zijn, via een kwantitatieve allocatie mechanisme ge-
baseerd op de liquiditeit, economische en fundamentele criteria van de geselecteerde bedrijven. 

Het Compartiment heeft als bijzonderheid dat het geniet van een volatiliteitscontrole mechanisme: de blootstelling 
aan de Index zal voortdurend worden aangepast op basis van het volatiliteitsniveau van de onderliggende Index, en 
zal berekend worden aan de hand van een formule die erop gericht is een volatiliteitsniveau van de BEVEK te behalen 
van x% gedurende de eerste drie jaar van zijn bestaan en y% nadien. Het Compartiment zal op basis van de volatiliteit 
van de Index juist genoeg van haar middelen investeren in de Index (aandelen) en de rest in cash houden zodat het 
objectief van volatiliteit van het Compartiment in zijn geheel gerespecteerd wordt. 
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De DVB heeft beslist dat wat betreft optieplannen op BEVEK-aandelen, waarbij de belastingheffing wordt berekend 
op basis van het forfaitair vastgelegde belastbaar voordeel als bepaald in de aandelenoptiewet, slechts BEVEK’s 
kunnen worden aanvaard die quasi uitsluitend investeren in aandelen. Vermits het volatiliteitscontrole mechanisme 
(ongeacht of dit via cash of obligaties verloopt) zeer sterk het marktrisico beperkt dat wordt gedragen door de be-
gunstigden kan er geen sprake meer zijn van een BEVEK die quasi uitsluitend in aandelen investeert.

6.3 SOCIAAL VOORDEEL 

Casus 1: Terugbetaling kosten medisch onderzoek  

In de aan de DVB voorgelegde prefiling wenst de aanvrager, een onderneming actief in de chemische sector, haar 
werknemers die minstens 45 jaar oud zijn aan te zetten om op regelmatige basis een medische check-up te laten 
doen.

De aanvrager wenst daarom tussen te komen in de kosten van preventieve medische onderzoeken (verminderd met 
de tussenkomst door het ziekenfonds) en dit ten belope van een maximumbedrag van 250 EUR over een periode 
van 5, 3, 2 of 1 jaar afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

De werknemer is niet verplicht om het preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren. Indien hij/zij dit wel wenst, 
dient er in eerste instantie op consultatie te worden gegaan bij de eigen huisarts omwille van de kennis van de 
gezondheidstoestand van de desbetreffende werknemer en de vertrouwensrelatie. Na overleg met de werknemer 
beslist de huisarts of er een doorverwijzing naar 1 of meerdere erkend(e) gespecialiseerde geneeshe(e)r(en) nodig is. 
De inhoud van de medische check-up wordt bijgevolg door de huisarts en de gespecialiseerde geneesheren bepaald.

De goedkeuring van de terugbetaling zal door de arbeidsgeneesheer gebeuren. Na goedkeuring wordt het bedrag 
van de terugbetaling aan de verantwoordelijke van de boekhouding of HR meegedeeld.

Aanvrager wenst van de DVB te vernemen of voornoemde terugbetaling als een toekenning van een sociaal voor-
deel in de zin van artikel 38, §1, eerste lid, 11° WIB 92 kan worden beschouwd.

Rekening houdend met het feit dat de inhoud van de medische check-up wordt bepaald door de zelf gekozen huis-
arts van de werknemers én dat de werknemers in eerste instantie zelf de kosten van de medische check-up aan 
de geneesheer dienen te betalen, waarna deze vervolgens door de werkgever aan de werknemers worden terug-
betaald, is de DVB van mening dat de terugbetaling als een terugbetaling van privé-uitgaven dient te worden be-
schouwd die ten laste worden genomen door de werkgever.

De DVB is tevens van mening dat er ook geen sprake is van hulp in uitzonderlijke omstandigheden (zoals dat bijvoor-
beeld wel het geval kan zijn bij een zware ziekte, ongeval of heelkundige ingreep).

De terugbetaling dient in hoofde van de werknemers dan ook als een belastbaar voordeel te worden aangemerkt.

Casus 2: Terugbetaling verzekeringspremie 

De voorgelegde vraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen inzake de fiscale kwalificatie als onbelast sociaal voor-
deel in de zin van artikel 38,§1, eerste lid, 11° WIB 92 voor het ten laste nemen door de werkgever van de premies 
betaald in het kader van een verzekering X. Deze verzekering heeft als doel de verplaatsingen van werknemers voor 
woon-werkdoeleinden als een geheel te gaan verzekeren.

De verplaatsingen die door de polis zullen gedekt worden zijn alle verplaatsingen in de meest ruime zin van het 
woord. Dit betreft enerzijds het woon-werk- en het werk-werkverkeer en anderzijds ook de privéverplaatsingen die 
de werknemer en diens familie op werk-, weekend- en vakantiedagen uitvoeren.

Uit de door de aanvrager verstrekte inlichtingen blijkt duidelijk dat het voordeel dat verstrekt wordt in belangrijke 
mate een privékost is die ten laste wordt genomen van de werkgever. Het door de werknemer verkregen voordeel 
heeft geen andere oorzaak dan de arbeidsrelatie. Het sociaal oogmerk ervan is niet duidelijk. Bovendien werd ook 
niet aangetoond dat het om een gering en onbelangrijk voordeel gaat. Er wordt verwacht dat de premies niet sub-
stantieel hoger zullen zijn dan die van een autoverzekering. Dit is op zich toch geen gering bedrag.

Jaarverslag DVB 2019
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Er is sprake van een voordeel van alle aard overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 2° WIB 92 en 32, tweede lid, 2° 
WIB 92. De kwalificatie als sociaal voordeel zoals bedoeld in artikel 38, §1, eerste lid,11° WIB 92 kan niet worden 
weerhouden.

6.4. BEROEPSKOSTEN

Casus 1: Tweede verblijf

De aanvraag strekt ertoe te vernemen dat de kosten verbonden aan de aankoop van een bijkomende verblijfsge-
legenheid in de nabijheid van de plaats van tewerkstelling van de aanvrager overeenkomstig artikel 49,WIB 92 als 
aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt. 

In het verleden bekwam de aanvrager voor het betrokken tweede verblijf een gunstige beslissing. De aanvrager 
herneemt zijn vraag gelet op het verstrijken van de geldigheid van de eerdere ruling en gelet op het feit dat hij een 
nieuwe baan heeft aangenomen. 

De DVB stelt vast dat de aanvrager voor zijn nieuwe functie opnieuw kiest voor dezelfde zware en lastige pendel als 
voorheen. Hieruit leidt de DVB af dat doorheen de jaren met de stad van tewerkstelling toch een hechtere band is 
ontstaan dan deze van een zuivere tweede verblijfplaats.

Onderzoek van de aanvraag leert verder dat de tweede verblijfplaats het enige onroerend goed is dat betrokkene in 
volle eigendom heeft. Dit versterkt het vermoeden dat het betrokken onroerend goed het karakter van een zuivere 
tweede verblijfplaats overstijgt. 

In de gegeven omstandigheden kan aan de aanvraag geen gunstig gevolg worden gegeven.

Casus 2: Tweede verblijf 

De aanvrager is al eigenaar van een huis in de gemeente X en hij werkt als werknemer in de gemeente Y. 

Binnen de onderneming waar hij werkzaam is, heeft zich een opportuniteit voorgedaan om promotie te maken maar 
de vaste plaats van tewerkstelling ligt in de gemeente Z die ten aanzien van zijn woonplaats verderaf ligt. 

De aanvrager wil in de gemeente Z een appartement aankopen om zijn woon-werkverkeer in te korten. 

De aanvrager wil daarom van de DVB de bevestiging krijgen dat de kosten die aan dit appartement zijn verbonden, 
op grond van artikel 49 WIB92 aftrekbaar zijn als beroepskosten. 

Na analyse van de ontvangen informatie, is de DVB van oordeel dat het zijn akkoord niet kan geven over het ontwerp 
van aanvraag. 

Het blijkt dat de aankoop van een tweede verblijf in de gemeente Z, in de nabijheid van de nieuwe plaats van tewerk-
stelling van de aanvrager, niet beantwoordt aan professionele vereisten die voldoende dwingend zijn. De aanvrager 
wordt immers noch door zijn werkgever noch door de aard van zijn functie verplicht om in de nabijheid van zijn plaats 
van tewerkstelling te wonen. 

De DVB stelt ook vast dat het traject tussen de woonplaats van de aanvrager en zijn nieuwe plaats van tewerkstel-
ling in aanvaardbare omstandigheden (duur en kostprijs) met de wagen of met het openbaar vervoer afgelegd kan 
worden. 

De aankoop van een tweede verblijf is bijgevolg een persoonlijke keuze en beantwoordt niet aan de bepalingen van 
artikel 49 WIB 92. 
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Casus 3: Opleidingskosten 

De aanvraag strekt ertoe te vernemen of de kosten gemaakt naar aanleiding van het volgen van cursussen voor het 
behalen van een aantal certificaten om op een offshore platform op zee te kunnen werken en de met de opleiding 
verband houdende kosten als aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt overeenkomstig de bepalin-
gen van artikel 49, WIB 92. 

Het betreft de kosten voor de te volgen cursussen voor het behalen van de nodige certificaten, de hotelovernachtin-
gen ter plaatse en de verplaatsingen met de wagen naar de plaatsen waar de cursussen worden gegeven. 

De aanvrager heeft de mogelijkheid om na het behalen van de certificaten via een ”marine crewing agency” bij een 
nieuwe werkgever terug op een offshore platform te kunnen gaan werken als mechanieker. Aanvrager heeft in het 
verleden reeds een aantal jaren op een platform gewerkt. Zijn jobinhoud bij zijn nieuwe werkgever zal niet verande-
ren t.o.v. zijn jobinhoud bij zijn huidige werkgever.  

De DVB is van mening dat het hier geen kosten betreffen die gemaakt worden in het kader van of in functie van 
de huidige beroepswerkzaamheid van de aanvrager zodat aan de causaliteitsvoorwaarde (kosten moeten noodza-
kelijk met het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid verband houden op het ogenblik dat deze kosten worden 
gemaakt) niet is voldaan (zie 49/1.1 ComIB 92). Beroepskosten zijn slechts aftrekbaar voor zover zij een oorzakelijk 
verband hebben met de beroepswerkzaamheid die wordt uitgeoefend op het ogenblik dat deze kosten worden ge-
maakt, zo niet betreffen dit kosten van persoonlijke aard (artikel 53, 1°, WIB 92). 

Volgens het nr. 52/209 Com.IB 92 is het beroeps- of persoonlijk karakter van de uitgaven die door een belasting-
plichtige worden verricht om deel te nemen aan cursussen, stages of seminaries (vb. inschrijvingsgeld, examengeld, 
kosten van verplaatsingen, boeken, stencilwerk, enz.) afhankelijk van het verband tussen die uitgaven en de be-
roepswerkzaamheid, zoals ze door de betrokkene op het ogenblik van de feiten wordt uitgeoefend. Er moet daarbij 
een onderscheid gemaakt worden naargelang het gaat om: 

• enerzijds, kosten van cursussen, stages of seminaries die rechtstreeks in verband staan met de beroepswerk-
zaamheid die de betrokkene uitoefent op het tijdstip waarop de lessen worden gevolgd en die ten gevolge van 
de evolutie van de techniek van die werkzaamheid noodzakelijk zijn (bedoelde kosten mogen als beroepskosten 
worden afgetrokken), en

• anderzijds, kosten van cursussen, stages of seminaries van een onafhankelijk vak of van een tot dusver door de 
betrokkene niet uitgeoefende beroepswerkzaamheid (die kosten zijn niet aftrekbaar daar ze moeten worden ge-
rangschikt onder de uitgaven van persoonlijke aard, bedoeld in artikel 53, 1°, WIB 92). 

De DVB komt tot het besluit dat de door de aanvrager verrichte kosten voor het behalen van de “marine crewing 
agency” – certificaten niet aftrekbaar zijn overeenkomstig artikel 49, eerste lid, WIB 92. De kosten van cursussen, 
stages of seminaries van een tot dusver door de betrokkene niet uitgeoefende beroepswerkzaamheid (betreft hier 
een toekomstige job van mechanieker op een offshore platfom op zee bij een nieuwe werkgever) zijn niet aftrekbaar 
daar ze moeten worden aangemerkt als een uitgave van persoonlijke aard als bedoeld in artikel 53, 1°, WIB 92 (aan-
vrager heeft de certificaten niet nodig voor zijn huidige beroepswerkzaamheid).

Casus 4:.Backservice premie 

De vraag wordt gesteld of de storting door een NV van een backservice premie in het kader van een individuele 
pensioentoezegging (IPT) ten voordele van de bestuurders een aftrekbare beroepskost zou vormen voor de ven-
nootschap. 

Hoewel het verzekeringscontract nog tot in 2027 loopt, wenst de vennootschap nog een belangrijke backservice 
premie te betalen, erop gelet dat de bestuurders plannen hebben om de vennootschap binnen afzienbare tijd te 
verkopen. 

De 80%-regel zou worden gerespecteerd. De verzekeraar zou hier desgewenst een attest van kunnen bezorgen. 

Om aftrekbaar te zijn als beroepskost dienen bijdragen echter niet alleen te voldoen aan de bepalingen van artikel 59 
WIB 92 (de 80% - regel), maar ook aan de algemene aftrekbaarheidsvoorwaarden van artikel 49 WIB 92. De premies 
dienen te worden betaald door de vennootschap om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden. 
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Het lijkt moeilijk te verdedigen indien zo kort voor de verkoop van de onderneming door de bestuurders een belang-
rijke extra toezegging (backservice) wordt gedaan, dat dit in hoofde van de vennootschap zal leiden tot het verwer-
ven of behouden van beroepsinkomsten. 

6.5. KWALIFICATIE INKOMSTEN 

Casus: Afkoop uitvindersvergoeding 

Een professor heeft in het kader van zijn werkzaamheden voor de universiteit onderzoeksresultaten tot stand ge-
bracht die geleid hebben tot de uitvinding van een product. De exploitatie-/auteursrechten m.b.t. deze IP behoren 
enkel toe aan de universiteit. Het toekomstig succes van de uitvinding is op heden nog onzeker en het is niet zeker 
dat het ooit succesvol op de markt zal worden gebracht.

Hoewel de volledige vermogensrechten op de onderzoeksresultaten toekomen aan de universiteit, kent de uni-
versiteit een billijk aandeel in de geldelijke opbrengsten toe aan de professor. Dit billijk aandeel kwalificeert als een 
uitvindersvergoeding en is sinds de wet van 25.04.2007 belastbaar als divers inkomen overeenkomstig artikel 90, 
12°, WIB 92 voor zover de voorwaarden van deze bepaling vervuld zijn.

De royalties die de universiteit ontvangt kwalificeren als roerende inkomsten en zijn belastbaar in de rechtsper-
sonenbelasting tegen een roerende voorheffing van 30%. Voor het overige trekt de universiteit van de inkomsten 
alle kosten af die betrekking hebben op de verkrijging en handhaving van de intellectuele eigendomsrechten of in 
het kader van de exploitatie van de rechten. De netto-opbrengsten worden daarna verdeeld in een bedrag voor de 
universiteit enerzijds en een bedrag dat wordt ingezet voor de uitkering van een billijk aandeel in de geldelijke op-
brengsten aan de professor anderzijds. Het bedrag dat toekomt aan de professor is overeenkomstig artikel 90, 12°, 
WIB 92 belastbaar als divers inkomen.

De professor heeft van een buitenlandse entiteit een voorstel gekregen tot afkoop van zijn toekomstige vergoedin-
gen in ruil voor een onmiddellijk te ontvangen geldsom. Volgens de professor komt deze afkoopsom voort uit een 
normale verrichting van beheer van een privévermogen bestaande uit roerende voorwerpen en is zij bijgevolg niet 
belastbaar als divers inkomen overeenkomstig artikel 90, 1°, WIB 92.

Uit de commentaar op het wetboek van de inkomstenbelastingen 90/7, 5°, blijkt dat dat als diverse inkomsten be-
lastbaar zijn: de baten zonder beroepskarakter die worden behaald, niet alleen door speculatie, maar ook door “het 
gewoon beheer” van een privévermogen, voor zover het geen onroerende goederen, portefeuillewaarden en roe-
rende voorwerpen betreft, maar bv. onlichamelijke goederen of waarden, zoals de technische kennis, handelskennis 
en clientèle opgedaan bij het uitoefenen van enigerlei tijdverdrijf of hobby (zie ook 90/7.2,2°), uitvindersoctrooien, 
technische procedés enz.

De DVB is van oordeel dat de afkoop van een uitvindersvergoeding niet kwalificeert als een roerend voorwerp en de 
som ontvangen voor de afkoop bijgevolg belastbaar is als divers inkomen overeenkomstig artikel 90, 1°, WIB 92.

6.6. HERSTRUCTURERINGEN

Casus 1: Partiële splitsing 

Situatieschets 

De NV X is een bestaande vastgoedvennootschap die vier panden bezit. Alle panden worden verhuurd. De natuurlijke 
personen A en B bezitten elk 50 % van de aandelen van de NV X.
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Organogram vóór de verrichting 

Voorgelegde verrichting

Er wordt overwogen om de NV X partieel te splitsen waarbij twee panden zullen worden overgedragen aan een 
Newco. De overige panden zullen dan achterblijven in de NV X.

Na de partiële splitsing zullen A en B alle aandelen van de NV X met een aanzienlijke meerwaarde verkopen aan een 
projectontwikkelaar.

Aangezien B nog steeds wenst te beleggen in de panden van de Newco, zullen de aandelen van de Newco, die A 
heeft verkregen n.a.v. de partiële splitsing, door B worden overgekocht en betaald met de ontvangen verkoopprijs 
voor de aandelen van de NV X.

Organogram na de partiële splitsing

Organogram na de verkoop van de aandelen van de NV X

Organogram na de uitkoop van A door B
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Standpunt DVB

Er werden door de aanvrager onvoldoende zakelijke overwegingen voor de partiële splitsing aangehaald. De partiële 
splitsing vormt enkel een tussenstap om een deel van de panden te kunnen vervreemden.

De panden die men wenst af te stoten, kunnen ook rechtstreeks verkocht worden door de NV X. De activiteiten van 
de vastgoedvennootschap behelzen immers ook de verkoop van vastgoed. Na uitkering van de verkoopsom door de 
NV X aan de aandeelhouders, kan B de aandelen van de NV X overkopen van A.

Het doel van de partiële splitsing gevolgd door de verkoop van de aandelen van de NV X is fiscaal geïnspireerd, m.n. 
het verkopen van vastgoed aan derden zonder meerwaardebelasting en zonder roerende voorheffing op een divi-
denduitkering.

Casus 2: Partiële splitsing 

Situatieschets

Vennootschap X is een familiale vastgoedvennootschap die meerdere onroerende goederen bezit. De zes aandeel-
houders-natuurlijke personen van deze vennootschap bezitten elk één zesde van de aandelen.

Organogram voor de verrichtingen 

Voorgelegde verrichtingen

De huidige aandeelhouders wensen over te gaan tot een partiële splitsing van vennootschap X waarbij twee panden 
zullen worden afgesplitst naar een nieuw op te richten vennootschap, Newco.

Na de partiële splitsing zal de managementvennootschap A van NP 1 alle aandelen van de Newco overkopen van de 
zes huidige aandeelhouders.

Binnen Newco wenst NP 1 een vastgoedproject te realiseren. Hiertoe zal één van de afgesplitste panden worden 
verkocht om voldoende financiële middelen te verkrijgen voor de realisatie van het bouwproject. Voor het andere 
afgesplitste onroerend goed zal de bestaande huurovereenkomst worden stopgezet waarna het pand zal worden 
afgebroken. Op de overgebleven bouwgrond zal dan het nieuwbouwproject kunnen worden gerealiseerd.

Organogram na de verrichtingen 
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Standpunt DVB 

De DVB is van mening dat geen gunstig advies kan worden verstrekt inzake de toepassing van artikel 90, eerste lid, 
1° of 9°, eerste gedachtestreepje, WIB 92 (verkoop van de aandelen Newco), artikel 211, § 1, WIB 92 (partiële split-
sing) en artikel 344, § 1, WIB 92 (geheel van de verrichtingen) omwille van volgende redenen:

• de partiële splitsing strekt ertoe om de eigendom van (momenteel) twee tot bewoning bestemde en verhuurde 
onroerende goederen (OG 1 en OG 2) onder te brengen in een afzonderlijke vennootschap waarna de zes aandeel-
houders-natuurlijke personen (met inbegrip van NP1) hun aandelen van de Newco verkopen aan vennootschap 
A (vennootschap van NP1). Binnen de Newco zal één onroerend goed (OG 1) worden afgebroken om later een 
nieuwbouwproject te kunnen realiseren op de overgebleven bouwgrond en het andere onroerend goed (OG 2) zal 
worden verkocht om voldoende financiële middelen te hebben voor het bouwproject. Uit de context blijkt dat het 
geheel van de verrichtingen er niet toe strekt om een deel van de activiteit van de vennootschap X (verhuring van 
de twee desbetreffende onroerende goederen) verder te zetten doch er enkel toe strekt om één onroerend goed 
te verwerven om er een nieuw vastgoedproject op te realiseren. Er is bijgevolg geen sprake van een overdracht in 
“going concern”;

• Tevens is gebleken dat vennootschap X kort vóór de partiële splitsing een ander onroerend goed (OG 3) heeft 
verkocht waarvoor zij heeft geopteerd voor het stelsel van de gespreide taxatie van de aldus gerealiseerde meer-
waarde in toepassing van artikel 47 WIB 92. Dit stelsel zou eveneens worden gevraagd voor het nog te verkopen 
onroerend goed (OG 2) door de Newco. Aangezien er binnen vennootschap X evenwel geen plannen zijn om nieu-
we investeringen te verrichten, zou dit bij een gewone verkoop van OG 1 aan de Newco tot gevolg hebben dat 
de aanzienlijke meerwaarde op de beide onroerende goederen (OG 2 en OG 3) in eenmaal zou worden belast bij 
vennootschap X. Het scenario van de aanvrager heeft als resultaat dat het nieuwbouwproject als herbelegging zal 
kunnen worden aangeduid in het kader van de in artikel 47 WIB 92 bedoelde gespreide taxatie van de meerwaar-
de gerealiseerd op het reeds verkochte onroerend goed (OG 3) door vennootschap X (de herbeleggingsverplichting 
wordt in het kader van de partiële splitsing overgenomen door de Newco) en op het nog te verkopen onroerend 
goed (OG 2) door de Newco.  

Inzake de registratierechten wordt enkel een vraag gesteld inzake de toepassing van artikel 115bis, federaal W.Reg. 
De vraag inzake de mogelijke toepassing van artikel 18, § 2, W.Reg. (waarvoor Vlabel is bevoegd gelet op de ligging 
van de betrokken onroerende goederen in het Vlaams Gewest) werd door de aanvrager niet gesteld. 
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Casus 3: Partiële splitsing – Groepsbijdrage 

Groep X heeft historisch vennootschappen overgenomen en is zo uitgebreid. Momenteel houdt de topholding een 
tientallen vennootschappen aan (de topholding heeft een deelneming van meer dan 90% en dit gedurende meer dan 
5 jaar).  

De groep heeft meerdere operationele divisies (klantensegmenten) die over deze vennootschappen verspreid zijn. 

Om orde in deze chaos te scheppen, is het de bedoeling om per divisie een nieuwe vennootschap op te richten. Het 
personeel zal dan via partiële splitsing van elke desbetreffende vennootschap worden afgesplitst naar de nieuwe 
vennootschap. 

Deze reorganisatie zal vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt plaatsvinden met toepassing van CAO 32bis mbt. de over-
gang van werknemers door overeenkomst. Er zullen meer dan 1000 personeelsleden door deze verrichtingen ju-
ridisch een nieuwe werkgever krijgen. Logischerwijs vereist de toepassing van CAO 32bis een werkgever1 waar het 
personeel dan naar kan worden overgedragen. 

Er wordt benadrukt dat enkel het personeel en de daarbij horende liquide middelen partieel worden afgesplitst. 

Situatie vandaag:

Oprichting nieuwe vennootschappen:

In totaal zullen er 20 partiële splitsingen plaatsvinden. 

De aanvrager stelt dat de voorafgaandelijke oprichting van de nieuwe vennootschappen het enerzijds mogelijk 
maakt om reeds een ondernemingsnummer en een RSZ-nummer te bekomen. 

Daardoor is het eenvoudiger om de diverse partiële afsplitsingen naar de nieuwe vennootschappen tot een goed 
einde te brengen. 

Gelet op de complexiteit van de verrichting en de arbeidsrechtelijke implicaties, is volgens de aanvrager deze werk-
wijze de enige werkbare. 

1 Artikel 2, 2° en 4° CAO 32bis spreken duidelijk over rechtspersonen,  wat wijst op het reeds verkregen hebben van rechtspersoonlijkheid 
door neerlegging ter griffie zoals voorzien in artikel 2:6 WVV of artikel 67 e.v. W. Venn.
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Bovendien is deze werkwijze een courante marktpraktijk. 

Met ingang van 1 januari 2019 is de nieuwe groepsbijdrageregeling van toepassing. Op grond van deze regelgeving 
is het voor ondernemingen mogelijk om fiscale winsten door te schuiven naar andere groepsvennootschappen met 
fiscaal verlies. Hierdoor wordt een compensatie gewaarborgd tussen de winst die wordt verwezenlijkt door sommi-
ge entiteiten binnen de groep en de verliezen die door andere entiteiten geleden worden. Deze nieuwe regelgeving 
kan enkel toegepast worden tussen:

1. Moeder-en dochtervennootschappen met een directe deelneming van 90% 

2. Zustervennootschappen met directe90% gemeenschappelijke moeder in België of de EER 

Inzake herstructureringen werden bijzondere bepalingen in artikel 205/5 §2 WIB92 ingevoegd. Het betreft binnen-
landse of buitenlandse vennootschappen die gedurende een onafgebroken periode van 5 jaar, die aanvangt op 1 
januari van het vierde kalenderjaar voor het kalenderjaar waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, het voorwerp 
hebben uitgemaakt van een herstructurering of zijn opgericht ten gevolge van een herstructurering.

Artikel 205/5 §2, vierde en vijfde lid  WIB92 stelt dat:

“Indien de belastingplichtige of een binnenlandse of buitenlandse vennootschap die verbonden is met de belastingplichtige 
werd opgericht binnen de in het derde lid vermelde periode ingevolge een fusie door oprichting van een nieuwe vennoot-
schap, een splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen, een gemengde splitsing of een hiermee gelijkgestel-
de verrichting, mag voor de toepassing van dit derde lid de belastingplichtige of de met de belastingplichtige verbonden 
vennootschap gelijk worden gesteld met de vennootschap of met elke vennootschap waarin het totale vermogen van de 
belastingplichtige of van de hiermee verbonden vennootschap zich bevond voor de uitwerking van deze fusie, splitsing of 
hiermee gelijkgestelde verrichting. 
“Indien het vermogen of een deel van het vermogen van een vennootschap is overgegaan in het vermogen van de belas-
tingplichtige of van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap die verbonden is met de belastingplichtige binnen de in 
het derde lid vermelde periode ingevolge een fusie door overneming, splitsing door overneming of een hiermee gelijkgestelde 
verrichting, een inbreng van een tak van werkzaamheid of een inbreng van de algemeenheid van goederen, zal voor de toe-
passing van het derde lid elke vennootschap waarin een deel van het totale vermogen van de belastingplichtige of van de 
vennootschap die verbonden is met de belastingplichtige zich bevond voor de uitwerking van deze fusie, splitsing, inbreng 
of hiermee gelijkgestelde verrichting worden gelijkgesteld met de belastingplichtige of de binnenlandse of buitenlandse 
vennootschap die verbonden is met de belastingplichtige en zullen deze eveneens aan de toepassingsvoorwaarden van dit 
derde lid moeten voldoen.” 

De vet aangeduide zinssnede spreekt duidelijk van een oprichting van nieuwe vennootschappen door een splitsing 
of een hiermee gelijkgestelde verrichting. 

Gelet op het legaliteitsbeginsel, kan er gesteld worden dat er een duidelijk probleem is met de door de aanvrager 
voorgestelde werkwijze. 

Het is, gelet op de memorie van toelichting en de parlementaire stukken niet duidelijk of het uitsluiten van de door 
de aanvrager voorgestelde werkwijze een bewuste keuze van de wetgever was dan wel dat dit een vergetelheid 
betreft. 

6.7. OCTROOI-EN INNOVATIEAFTREK

Situatieschets

De Belgische vennootschap X is een softwarevennootschap opgericht in 2016 en maakt bepaalde software op vraag 
en op maat voor klanten (contract R&D). De contracten bepalen meestal een vaste prijs, maar contracten op basis 
van tijdsbesteding bestaan ook.  De intellectuele eigendom van de opgeleverde eindsoftware gaat altijd over op de 
klant, wat niet uitsluit dat vennootschap X bepaalde “kernsoftware” zou hergebruiken. 

Voorgelegde verrichting(en)

Vennootschap X wenst de bevestiging te bekomen dat zij in aanmerking kan komen voor de regeling inzake aftrek 
voor innovatie-inkomsten, zoals voorzien door art. 205/1 tot en met 205/4 WIB 92.
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Standpunt DVB

De DVB was vooreerst van oordeel dat aanvrager onvoldoende had aangetoond dat de zgn. bestaande “kernsoft-
ware” bij aanvang van een contract met een klant haar juridische eigendom was. In de meerderheid van de klanten-
contracten was over het bestaan van een  “kernsoftware” immers niets terug te vinden.

In een zeer beperkt aantal klantencontracten was dan weer wel opgenomen dat voor de bestaande software die 
niet juridisch overging er een royalty free licentievergoeding werd vastgesteld.  Rekening houdend met het gegeven 
dat de door vennootschap X ontwikkelde “kernsoftware”, waarbij vennootschap X eigenaar blijft van de IP, uitdruk-
kelijk door middel van een “royalty free” licentie ter beschikking van de klant wordt gesteld, was de DVB van mening 
dat deze 0% royalty voor eigen IP niet in het belastbaar resultaat is terug te vinden en bijgevolg dat de historische 
kernsoftware niet in aanmerking komt voor de aftrek voor innovatie-inkomsten.

6.8. KAPITALEN EN AFKOOPWAARDEN

Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking komen voor een fiscaal gunstig regime zoals bedoeld in 
artikel 171, 2°, b), tweede gedachtestreepje WIB 92 (aanslagvoet 10%), is vereist dat die kapitalen ten vroegste bij 
het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd worden uitgekeerd aan de begunstigde die minstens tot die leeftijd 
effectief actief is gebleven.

Het WIB 92 geeft echter geen definitie van het begrip “effectief actief”. Hiervoor dient te worden verwezen naar 
parlementaire vragen en administratieve bepalingen (inzonderheid het bericht aan de werkgevers en aan de andere 
schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten – fiche 281.11 – pensioenen).

De referentieperiode werd vastgesteld op 3 jaar, zodat de verkrijger van de bedoelde kapitalen en afkoopwaarden 
gedurende de laatste 3 jaren die onmiddellijk voorafgaan aan zijn/haar wettelijke pensioenleeftijd ononderbroken 
effectief actief moet zijn gebleven.

De feiten in het voorgelegde dossier zijn als volgt:

• De aanvrager is 65 jaar oud; ·  

• Hij is gepensioneerd sinds september 2018; ·  

• Van oktober 2011 tot mei 2016 werkt hij bij werkgever X; · 

• Hij wordt in mei 2016 door werkgever X ontslagen ; 

• Hij ontvangt een opzeggingsvergoeding voor een periode van 3 maanden en 12 weken;

• Hij is uitkeringsgerechtigd werkloos sinds december 2016 (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag); ·  

• Volgens een attest van de RVA was de aanvrager “vrijgesteld van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt” (tot 
einde loopbaan); ·  

• De aanvrager stelt dat de RVA (en/of HVW) hem op eigen initiatief heeft vrijgesteld van beschikbaarheid voor de 
arbeidsmarkt, gelet op zijn leeftijd en loopbaan; ·  

• Naar aanleiding van het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd, heeft de verzekeringsmaatschappij de inten-
tie om een uitbetaling te doen uit een groepsverzekering.

De DVB is van oordeel dat de aanvrager, volgens het voorgelegde attest van de RVA, niet gedurende de volledige pe-
riode van SWT aangepast beschikbaar is gebleven voor de arbeidsmarkt. Bijgevolg is hij dan ook niet effectief actief 
gebleven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd, en kan hij geen aanspraak maken op de toepassing van de afzon-
derlijke aanslagvoet van 10% op zijn aanvullend pensioenkapitaal. De beoordeling van aangepaste beschikbaarheid 
voor de arbeidsmarkt is immers een bevoegdheid van de RVA, niet van de FOD Financiën. De nodige fiscale gevolgen 
dienen hier aldus aan te worden gekoppeld.  
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7. OVERZICHT VAN DE REDENEN TOT VERZAKING

2015.0227, 2017.0638, 2017.0842, 2018.0032, 2018.0193, 2018.0342, 2018.0400, 2018.0498, 2018.0633, 
2018.0746, 2018.0921, 2018.0937, 2018.1023, 2018.1046, 2018.1061, 2018.1118, 2019.0053, 2019.0068, 
2019.0072, 2019.0116, 2019.0150, 2019.0187, 2019.0191, 2019.0269, 2019.0375, 2019.0413, 2019.0447, 
2019.0486, 2019.0546, 2019.0579, 2019.0627, 2019.0650, 2019.0655, 2019.0691, 20190936

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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8. STATISTISCHE GEGEVENS VOORAFGAANDE BESLISSINGEN

8.1. INLEIDING

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

8.2. VOORSTELLING VOLGENS AANTAL

Tabel: Aantal ingediende en behandelde aanvragen en prefilings - Overzicht
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8.3. VOORSTEL VOLGENS AARD VAN DE BESLISSINGEN

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

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 stand-
punt 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 instem-
ming 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 ontvan-
gen 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 2019

(1) Bezoldigingen (sociale voordelen, voordelen van alle aard …)
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Tabel 4: Gedetailleerde verdeling beslissingen per hoedanigheid aanvrager – Jaar 2019 

(1) Volgens artikel 15 W. Venn/artikel 1:24 WVV 

(2) Vzw, openbare besturen …

8.4. BESLISSINGSTERMIJN

Tabel: Gemiddelde behandelingsduur van de voorafgaande beslissingen - Overzicht
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DEEL 2
STATISTISCHE GEGEVENS 
M.B.T. REGULARISATIES
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1. WETGEVEND KADER EBAQUATER
• Wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie (BS 

29.07.2016).

• KB van 9 augustus 2016 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van de artikelen 7 en 
13 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie 
(BS 18.08.2016).

• Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende di-
verse bepalingen inzake financiën (BS 20.12.2016, 3de editie).

• Samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie en gewestelijke belas-
tingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet 
uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen (BS 18.07.2017).

• Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot 
de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 18.07.2017).

• Decreet van 1 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de 
Federale Overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest met betrekking tot het beheer van 
de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de 
oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot uitvoering van een 
fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van de maatregelen betreffende de overdracht van 
de eigendom van een onroerend goed van een vennootschap naar een vennoot, afstand van het vruchtgebruik op 
een onroerend goed gevolgd of voorafgegaan door een schenking, de clausules voor de toekenning van het geza-
menlijk gemeenschappelijk vermogen of clausules van ongelijke verdeling van dat gemeenschappelijk vermogen 
zonder overlevingsvoorwaarde, beter bekend als de “sterfhuisclausule” en de herziening van het bedrag van de 
geldboetes (BS 10.07.2017).

• Decreet van 16 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de 
Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 
18.07.2017).

• Wet van 30 juni 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het 
Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de re-
gularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een 
regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de 
Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 
18.07.2017).

• Ordonnantie van 13 juli 2017 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 
tussen de Federale Overheid, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het 
beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde 
kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen, tot in-
voering van een fiscaal regularisatiesysteem beperkt in de tijd en tot invoering van maatregelen tot bestrijding 
van misbruik en fiscale fraude (BS 18.07.2017).

• Koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken bedoeld in de artikelen 6, 
§ 1 en 7, tweede lid van het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse 
Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen (BS 31.07.2017).

• Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot vastlegging van de formuliermodellen te gebruiken in uitvoering van artikel 
1, 4°, 5° en 6° van het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het Waalse 
Gewest en het Brussels hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie 
van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisa-
tiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen (BS 31.07.2017).
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2. STATISTISCHE GEGEVENS EBAQUATER
Tabel 1: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 1 (a) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op 
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 en 31.12.2019

Tabel 2: Aard van de bedragen van de behandelde aangiften LUIK 1 – Heffingen op de behandelde aangiften – Situatie op 
31.12.2019

Tabel 3: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 2 (b) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op 
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 en 31.12.2019

Tabel 4: Aantal ingediende en behandelde aangiften LUIK 3 (c) – Aangegeven bedragen – Berekende heffing – Situatie op 
31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018 en 31.12.2019

(a) Luik 1 = Federale belastingen

(b) Luik 2 = Regionale belastingen (Waalse Gewest en Brussels hoofdstedelijk Gewest)

(c) Luik 3 = Niet uitsplitsbare fiscaal bedragen (Federale Overheid, Vlaamse Gewest, Waalse Gewest en Brussels 
hoofdstedelijk Gewest)
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FOD Financiën - Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken 
Wetstraat 24 - 1000 Brussel
• Tel.: +32 (0)257 938 00
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