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NEWS 

november 2016 

Een leasingnemer verleent aan een derde het

recht om de koopoptie op de geleasde onroe-

rende goederen te lichten op het eind van de

leasingovereenkomst. 

De Administratie krijgt weet van deze overeen-

komst en meent dat de leasingnemer door het

toekennen van de koopoptie aan een derde de

mogelijkheid verliest om, bij het einde van die

leasingovereenkomst, naar eigen goeddunken

de zakelijke rechten van de leasinggever be-

treffende de geleasde goederen over te nemen. 

Finaal wordt het geschil daaromtrent voorge-

legd aan het Hof van Cassatie.  Ook het Hof is

van oordeel dat de leasingnemer, door het ver-

lenen van de optie aan een derde, niet langer

voldoet aan de voorwaarde opgelegd door art.

1, 3° KB nr. 30 van 29 december 1992 met

betrekking tot de toepassing van de BTW op de

onroerende financieringshuur. 

Een herziening van de verrekende BTW zal het

onfortuinlijke gevolg zijn geweest voor de

voortvarende leasingnemer. 

 

Cass. 22 april 2016

Belastingambtenaar moet aanstellingsbrief kunnen voorleg-
gen bij betreding van beroepslokalen 

Luc STOLLE

Overeenkomstig art. 319 WIB/92 moet een

belastingambtenaar die zijn aanstellingsbrief

voorlegt vrije toegang worden gelaten tot de

beroepslokalen tijdens de uren waarop de acti-

viteit er wordt uitgeoefend. 

Een belastingplichtige beweerde dat de taxa-

tieambtenaar op het ogenblik van zijn bezoek

de aanstellingsbrief niet kon voorleggen en dat

hij zich niet tegen deze bezoeken verzette om-

dat de ambtenaar dreigde met een aanslag van

ambtswege.  Dit voorval werd evenwel onmid-

dellijk aangeklaagd bij de regionaal bevoegde

gewestelijke directeur.  Ook de laatstgenoemde

weigerde om een kopie van de aanstellingsbrief

van de belastingcontroleur over te maken.  

Tijdens de gerechtelijke procedure die daarop

volgde bleek dat de Administratie in de onmo-

gelijkheid was om de datum van aflevering van

de aanstellingsbrief van de belastingambtenaar

te preciseren.  Zij beperkte zich tot de bevesti-

ging dat de ambtenaar sedert 1 augustus 1997

bij de A.O.I.F. gemachtigd is om alle maatrege-

len te treffen die nuttig zijn in het kader van het

nazicht van de aangiften en het vestigen van

de belastingen.  

Deze ontwijkende antwoorden nopen ertoe,

aldus het Hof van Beroep te Bergen, dat de

vaststellingen tijdens het onregelmatige bezoek

niet als grondslag kunnen dienen voor een

procedure van wijziging. 

 

Bergen 9 september 2015

Leasingnemer die vroegtijdig afstand doet van kooprecht 
zoekt het BTW-probleem 

Philippe.VANDEN POEL
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Een notaris verkocht zijn handelsfonds en cliën-

teel aan zijn vennootschap (bij wijze van quasi-

inbreng).  De overdrachtsprijs werd als een (ren-

tedragende) vordering in R/C geboekt.  Er wer-

den geen betalingstermijn en ook geen interest

op het openstaande bedrag vastgesteld.    

Wanneer 7 jaar na de transactie nog steeds een 

belangrijk deel van de koopprijs openstaat, slaat

de Administratie toe.  Zij meent dat er sprake is

van een geldlening en dat de op de openstaande 

koopprijs toegekende interesten moeten worden

gekwalificeerd als dividenden in de mate dat de 

grenzen van art. 18 WIB/92 zijn overschreden. 

Het Hof van Beroep te Bergen volgt het stand-

punt van de Administratie.  Het Hof stelt o.m. 

vast dat de notarisvennootschap op het einde

van een bepaald boekjaar over voldoende mid-

delen beschikte om een aanzienlijk deel van de

koopprijs af te lossen, doch dat niet heeft ge-

daan.  Daar er geen afbetalingstermijnen waren

vastgesteld, moet het, aldus het Hof, nochtans

de bedoeling zijn geweest de prijs af te lossen in

functie van de financiële toestand van de ven-

nootschap.  Het Hof ontwaart evenmin enig

voorschrift, specifiek aan de notariële activiteit,

waaruit de noodzaak zou blijken om een aan-

zienlijke liquiditeitsreserves aan te houden. 

Volgens het Hof is er wel degelijk sprake van

een werkelijke financieringswijze, nl. de aankoop

van een handelsfonds en cliënteel tegen een

prijs die betaalbaar is op lange termijn en met

toekenning van interesten.  Dit doet het Hof be-

sluiten dat er onder de mantel van een over-

dracht een geldlening schuil ging en dat de door

de vennootschap betaalde interesten terecht

werden geherkwalificeerd als dividenden. 

Ten gevolge van deze herkwalificatie speelt de

notarisvennootschap het verlaagd Ven.B.-tarief

kwijt wegens overschrijding van de zgn. 13 %-

regel (art. 215, al. 3, 3° WIB/92). Het Hof beves-

tigde dat bij de berekening van de 13 %-regel,

alle uitgekeerde dividenden meetellen, ongeacht

de oorsprong ervan. 

Bergen 9 september 2015

Geherkwalificeerde geldlening leidt tot onaangename gevolgen  
Luc STOLLE

 

Goed geplande (gewilde) transacties maken geen veinzing uit 

Didier BAECKE

Twee zussen – waarvan de ene ongehuwd en

kinderloos, en de andere gehuwd en moeder van

meerdere kinderen is – erfden twee woonhuizen

en een aantal landbouwgronden.  Na ontvangst

van de erfenis, besloten zij evenwel uit onver-

deeldheid te treden.  In ruil voor de afstand van

de onverdeelde rechten door de afstanddoende

zus werd een vergoeding voorzien van 123.950

euro, doch deze zus deed in een afzonderlijke

akte van dezelfde datum onmiddellijk een schen-

king aan haar zus voor hetzelfde bedrag.  

De zussen stelden enkele maanden nadien een

gelijkaardige verrichting: de ene zus verkocht

aan de andere zus de onroerende goederen

waarvan ze volle eigenaar was.  Opnieuw werd

onmiddellijk na de verkoop een akte verleden

waarbij een bedrag gelijk aan de verkoopprijs

werd geschonken aan de kopende zus. 

Op die manier vormden de zussen de schenking

van de onroerende goederen om in schenkingen

van roerende goederen: de hoge schenkings-

rechten voor onroerende goederen werden op

die manier vervangen door het schenkingsrecht 

van 7 % voor roerende goederen. 

De zussen legden de transacties uit als een wet-

telijke compensatie (art. 1290 B.W.) van weder-

zijdse schulden/schuldvorderingen: zij zijn ener-

zijds ontstaan uit de afstand/verkoop en ander-

zijds uit de schenkingen.   

In tegenstelling tot de Administratie meent het 

Hof van Beroep te Gent dat er geen sprake is 

van veinzing, temeer omdat geen enkele verrich-

ting verborgen werd gehouden: zij werden opge-

nomen in notariële akten en aan registratie on-

derworpen.  Het feit dat de betrokken partijen 

een fiscaal voordeel nastreefden is, aldus het 

Hof, op zichzelf immers niet verboden.  Het Hof 

is van oordeel dat de combinatie van de over-

dracht resp. verkoop en de schenkingen de “juri-

dische werkelijkheid” vormt tussen partijen en dat 

partijen de gevolgen daarvan hebben gerespec-

teerd. 

Gent 6 oktober 2015

Art. 340 WIB/92 

“Wanneer het belastbare 

inkomen niet meer dan 

322.500 EUR bedraagt, wordt 

de belasting evenwel als 

volgt vastgesteld: 

1° op de schijf van 0 tot 

25.000 EUR: 24,25 pct; 

2° op de schijf van 25.000 

EUR tot 90.000 EUR: 31 pct; 

3° op de schijf van 90.000 

EUR tot 322.500 EUR: 34,5 

pct. 

Het tweede lid is niet van 

toepassing: 

(…) 

3° op vennootschappen 

waarvan de dividenduitke-

ring hoger is dan 13 pct van 

het gestorte kapitaal bij het 

begin van het belastbare 

tijdperk; 

(…)” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

november 2016 3 

Bewijsvoering o.b.v. feitelijke vermoedens in twee stappen ! 
Luc STOLLE

Op basis van de aan- en verkoopfacturen stelde

de fiscus vast dat een verdeler van schoon-

heidsproducten in de loop van een bepaald jaar

(2007) 3.000 flessen shampoo en body lotion

aankocht, doch er slechts een 400-tal op factuur

verkocht tegen welbepaalde prijzen. Nochtans

waren er op het einde van het boekjaar geen

flessen meer in voorraad. 

De Administratie meende dat de verdwenen

voorraad werd verkocht tegen dezelfde prijzen

als de officieel verkochte flessen. De niet-

aangegeven omzet maakt een verdoken meer-

winst uit waarop de bijzondere aanslag van ge-

heime commissielonen moet worden toegepast. 

Het Antwerpse Hof volgde deze stelling, waarna

de rechtmatigheid van de bewijsvoering finaal ter

beoordeling werd voorgelegd aan het Hof van

Cassatie.  Het Hof herhaalde de principes inzake

bewijslevering via feitelijke vermoedens: voor-

eerst is het de feitenrechter die op onaantastbare

wijze het bestaan vaststelt van de feiten die als

uitgangspunt dienen voor de bewijslevering via

vermoedens.  Deze feiten moeten vaststaan,

d.w.z. dat zij bewezen moeten zijn.  Dit bewijs

kan zelf het resultaat zijn van een bewijsvoering

door vermoedens.  Daarenboven bevestigt het

Hof dat het ook de feitenrechter is die op onaan-

tastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt van

de vermoedens waarop hij zijn beslissing steunt.

Het Hof wees erop dat haar taak er enkel in kan

bestaan na te gaan of de rechter het begrip feite-

lijk vermoeden niet heeft miskend, en met name

of hij uit de door hem vastgestelde feiten geen

gevolgtrekkingen heeft afgeleid die op grond van

die feiten niet kunnen worden verantwoord.  Het

Hof verduidelijkt ook dat het niet is vereist dat die

vermoedens noodzakelijk uit die feiten volgen.

Het is voldoende dat ze eruit kunnen volgen. 

Volgens het Hof van Cassatie kon het Hof van

Beroep te Antwerpen op basis van de vaststaan-

de feiten en zonder het wettelijk begrip feitelijk

vermoeden te miskennen, oordelen dat de Ad-

ministratie terecht kon vermoeden dat de ver-

dwenen flessen werden verkocht zonder factuur,

maar tegen dezelfde prijs als de officieel ver-

kochte flessen (art. 340 WIB/92). 

Cass. 17 december 2015

Cassatie verduidelijkt toepassingsvoorwaarden inzake uit-
breiding onderzoekstermijn 

Luc STOLLE

Een discrepantie tussen de uiterlijke tekenen van 

welstand (uitgavenpatroon) en de aangegeven of 

gekende inkomsten waarvoor de belastingplich-

tige geen sluitende uitleg kan geven, geldt op 

zich reeds als een aanwijzing van belastingont-

duiking in de zin van art. 333, derde lid WIB/92. 

Aangezien de bijkomende onderzoekstermijn

ertoe strekt klaarheid te scheppen over de aard

van de inkomsten, is het niet vereist dat de Ad-

ministratie, alvorens de onderzoekstermijn uit te 

breiden, eerst moet bewijzen dat aan een vast-

gesteld indiciair tekort inkomsten ten grondslag 

liggen die bewust werden verzwegen en waar-

van aangifte diende te worden gedaan (art. 354,

tweede lid WIB/92.  Het zou in strijd zijn met de 

wil van de wetgever het bestuur op voorhand te

dwingen te bewijzen wat het juist op grond van

een bijkomend onderzoek wil bewijzen. 

Voor uitbreiding van de onderzoekstermijn vol-

staat het dat de aanwijzingen inzake belasting-

ontduiking nauwkeurig worden vermeld in de

voorafgaande kennisgeving.  Het is niet vereist

dat die kennisgeving nauwkeurig vermeldt welke

inzichten of bedoelingen aan de belastingplichti-

ge ten laste kunnen worden gelegd.  Evenmin is

vereist dat het fiscaal bestuur over bekende fei-

ten of vaststellingen beschikt die tot het bewijs

van fraude aanleiding kunnen geven en dat zij dit

moet meedelen in de voorafgaande kennisge-

ving.   

Bijgevolg volstaat de voorafgaande kennisgeving

van nauwkeurig omschreven aanwijzingen van

belastingontduiking, zonder dat het bewijs van

de belastingontduiking reeds objectief moet zijn

geleverd.  Enkel wanneer de aanwijzingen on-

nauwkeurig zijn omschreven of berusten op vage

of ongeloofwaardige veronderstellingen, kan niet

tot het bestaan van aanwijzingen van belasting-

ontduiking worden besloten. 

Cass. 7 april 2016

Art. 340 WIB/92 

“Ter bepaling van het be-

staan en van het bedrag van 

de belastingschuld alsook 

ter vaststelling van een over-

treding van de bepalingen 

van dit Wetboek of van de ter 

uitvoering ervan genomen 

besluiten, kan de administra-

tie alle door het gemeen 

recht toegelaten bewijsmid-

delen aanvoeren, met inbe-

grip van de processen-

verbaal opgesteld door de 

ambtenaren van de Federale 

Overheidsdienst Financiën, 

maar met uitzondering van 

de eed. 

De processen-verbaal heb-

ben bewijskracht tot bewijs 

van het tegendeel.” 

art. 333, derde lid, WIB/92 

“Zij mogen bovendien wor-

den verricht gedurende de in 

artikel 354, tweede lid, be-

doelde aanvullende termijn 

van vier jaar, op voorwaarde 

dat de administratie de be-

lastingplichtige vooraf schrif-

telijk en op nauwkeurige wij-

ze kennis heeft gegeven van 

de aanwijzingen inzake be-

lastingontduiking die te zij-

nen aanzien bestaan voor het

bedoeld tijdperk. Die vooraf-

gaande kennisgeving is 

voorgeschreven op straffe 

van nietigheid van de aan-

slag.” 
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Foutieve beslissing rechtzetten kan, een beleidsbeslissing is 
definitief 

Peter VERMEIREN

Betalingen voor onderhuur worden beroepsinkomsten ! 
Peter VERMEIREN

Een bedrijfsleider denkt een interessante fiscale

structuur te hebben uitgedacht: één van zijn

vennootschappen verhuurt hem een kantoor-

ruimte die hijzelf onderverhuurt aan vier ven-

nootschappen waarvan hij eveneens bedrijfslei-

der is. 

De Administratie is niet akkoord met dit uitvindsel

en meent dat er in werkelijkheid sprake is van

een vergoeding van zijn prestaties. 

Het Hof van Beroep te Antwerpen kijkt de huur-

overeenkomsten en de feitelijke situatie nauw-

keurig na.  Vooreerst constateert het Hof dat de

hoofdhuurovereenkomst de onderverhuur enkel

toelaat mits schriftelijke toestemming van de

hoofdverhuurder.  Dergelijke toestemming kon

evenwel niet worden voorgelegd.  Evenmin kon

worden gespecifieerd om welke ruimte van het

betrokken gebouw het precies ging.  In de boek-

houding van de vier onderhuurders waren (bui-

ten de betaalde huur) geen kosten van elektrici-

teit, verwarming, meubilair, etc. terug te vinden.

Hoewel de onderhuurders contractueel verplicht

waren een verzekering af te sluiten m.b.t de ge-

huurde ruimte, hebben zij dat nooit gedaan. 

Finaal stelde het Hof ook vast dat de bedrijfslei-

der aan de vier vennootschappen ook nog eens 

huur aanrekende voor de “kantoorruimte” (die hij 

zelf huurde).  Uit dit laatste element blijkt aldus 

dat er geen sprake was van een exclusief ge-

notsrecht in hoofde van de vier onderhuurders, 

hetgeen nochtans een essentieel kenmerk is van 

een huurovereenkomst. 

Volgens het Hof hebben de betrokken partijen 

overduidelijk niet alle gevolgen van de onderver-

huurovereenkomsten aanvaard.  Er is dus spra-

ke van simulatie: de werkelijke wil van de partijen 

bestond erin aan de bedrijfsleider een vergoe-

ding te betalen voor de geleverde prestaties aan

de vier vennootschappen.  Aldus zijn de huur-

vergoedingen belastbaar als beroepsinkomsten 

en niet als divers inkomen (art. 90, lid 1, 5° WIB 

/92). 

Antwerpen 9 februari 2016

Wanneer de aangifte steunt op een met het

boekhoudrecht strijdige boeking en zulks leidt tot

de vestiging van een wettelijke niet-

verschuldigde belasting, kan de belastingplichti-

ge hiertegen opkomen en rechtzetting vragen,

ook al is de onjuiste boeking het gevolg van een

bewuste beslissing.  De rechtzetting dient te

gebeuren voor het verstrijken van de bezwaar-

termijn. 

Wanneer daarentegen het boekhoudrecht aan

de belastingplichtige een beoordelingsmarge laat

en laatstgenoemde binnen dit wettelijk kader een

beleidsbeslissing neemt, kan hij op de gemaakte

keuze niet terugkomen.  De boekingen of waar-

deringen die het gevolg zijn van een eerder ge-

nomen beleidsbeslissing zijn m.a.w. definitief,

ook al blijken zij achteraf onoordeelkundig of

lichtzinnig te zijn geweest (art. 339, eerste lid en

366, eerste lid WIB/92). 

Cass. 10 maart 2016

Art.90, lid 1, 5° WIB/92 

Diverse inkomsten zijn: 

5° inkomsten verkregen, bui-

ten het uitoefenen van een 

beroepswerkzaamheid, uit de 

onderverhuring of de over-

dracht van huur van al dan 

niet gemeubileerde onroe-

rende goederen of uit de 

concessie van het recht om 

een plaats die van nature 

onroerend is en niet is gele-

gen binnen de omheining 

van een sportinrichting te 

gebruiken om er plakbrieven 

of andere reclamedragers te 

plaatsen; 
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