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NEWS 

September 2016 

De curator moet de activa van de gefailleerde

te gelde maken en opbrengst verdelen onder

de schuldeisers. Wanneer hij namens de boe-

del optreedt, oefent hij de gemeenschappelijke

rechten van de schuldeisers uit.  Dit houdt o.m.

in dat hij acties kan ondernemen tot herstel van

de schade aan de boedel ten gevolge van de

fout van wie ook, waardoor het passief van het

faillissement wordt vermeerderd, het actief

wordt verminderd, of het actief dat ter beschik-

king moest staan van de schuldeisers niet ef-

fectief voorhanden is in de boedel. 

Het faillissement van de schuldenaar staat er

evenwel niet aan in de weg dat ook een

schuldeiser vergoeding kan vorderen van een

derde door wiens fout schade ontstaan is die

hem alleen treft. 

Het Hof van Cassatie stelde terzake dat de fout

van een bestuurder of zaakvoerder met betrek-

king tot het niet doorstorten van de bedrijfs-

voorheffing door de vennootschap individuele

schade kan opleveren voor de fiscus die erin

bestaat dat de bedrijfsvoorheffing niet kan wor-

den geïnd bij de vennootschap.  De fiscus be-

schikt hiervoor over een rechtstreekse vorde-

ring tegen de bestuurder of zaakvoerder. 

 

Cass. 17 december 2015

Wanneer beroepskosten “onredelijk” worden … 
Luc STOLLE

 
Een loontrekkende is ook zelfstandig kunst-

schilder in bijberoep.  Na 22 jaar krijgt hij het

aan de stok met de fiscus die meent dat de

aangegeven beroepskosten de inkomsten uit

de zelfstandige activiteit op onredelijke wijze

overtreffen.  De fiscus verwijst naar het feit dat

het bijberoep reeds 19 van de 22 jaren verlies-

latend is en wil dan ook het onredelijk geachte

deel van de kosten verwerpen (art. 53, 10° WIB

1992). 

De belastingplichtige is het daarmee niet eens:

enerzijds is hij van oordeel dat een wanverhou-

ding tussen kosten en inkomsten op zich niet

inhoudt dat de aangegeven kosten de beroeps-

kosten op onredelijke wijze overtreffen; ander-

zijds kan de Administratie de kosten niet in hun

totaliteit beoordelen, maar moet zij kost per

kost aantonen dat deze de beroepsbehoeften

overschrijden. 

De Rechtbank  is het niet eens met deze

standpunten. Vooreerst is zij van oordeel dat,

hoewel een wanverhouding tussen de kosten

en de inkomsten op zich niet noodzakelijk moet

leiden tot de verwerping van het onredelijk ge-

achte  deel van de beroepskosten, dit wel de-

gelijk het geval is wanneer deze wanverhou-

ding jaar na jaar (en zeker zoals in casu) voort-

duurt.   Bovendien meent de Rechtbank dat de

Administratie het bewijs van onredelijkheid niet

kost per kost moet bewijzen, maar in zijn totali-

teit mag beoordelen. 

 

Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge)

15 juni 2015

Faillissement verhindert niet dat onbetaalde schuldenaar de 
bestuurders/zaakvoerders aanspreekt 

Philippe.VANDEN POEL
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Art. 93undeciesC WBTW voorziet in een hoofde-

lijke gehoudenheid van de bedrijfsleiders voor de

betaling van de belasting verschuldigd door een

vennootschap.  In dit artikel wordt het wettelijke 

vermoeden opgeheven in geval de niet-betaling 

van de BTW voortvloeit uit de financiële moeilijk-

heden die hebben geleid tot een gerechtelijke

reorganisatie, faillissement of gerechtelijke ont-

binding van de vennootschap-schuldenaar.    

Het Hof van Beroep te Bergen maakte hierbij

een belangrijke nuance.  Het stelde dat de be-

drijfsleider niet moet bewijzen dat de financiële 

moeilijkheden hebben geleid tot de procedure

van gerechtelijke reorganisatie of faillissement

(wat noodzakelijkerwijze steeds het geval is),

maar wel dat het gebrek aan betaling van de

BTW een gevolg is van de financiële moeilijkhe-

den.  

In de aan het Hof voorgelegde casus bestonden 

de BTW-schulden reeds twee à drie jaar vóór de 

aangifte van faillissement.  Het Hof leidde daaruit

af dat het gebrek aan betaling van de BTW niet

voortvloeit uit de financiële moeilijkheden die

hebben geleid tot het faillissement.    Dit is, aldus

het Hof, des te meer het geval omdat het gaat

om BTW.  Voor wat betreft de BTW heeft de

belastingplichtige immers slechts een doorstor-

tingsplicht van de belasting die door zijn klant (de

genieters van de leveringen of de dienstpresta-

ties) aan hem is voldaan. Het Hof stelt vast dat

de bedrijfsleider deze fondsen indertijd heeft

aangewend voor andere doeleinden, nl. de fi-

nanciering van zijn eigen activiteiten op kosten

van de Belgische staat.   Dergelijke vaststelling

toont evenwel niet aan dat de vennootschap-

schuldenaar reeds financiële moeilijkheden had

op het moment van het ontstaan van de BTW-

schuld.  

 

Bergen 11 februari 2015

WCO e.d. niet zomaar vrijbrief voor BTW-schuldenaar 
Luc STOLLE

Wettelijke hypotheek kan geen voorrecht verlenen t.a.v. andere 
schuldeisers in opschorting (WCO) 

Didier BAECKE

 
Art. 31 WCO bepaalt dat tijdens de opschorting

geen enkel beslag kan worden gelegd voor

schuldvorderingen in de opschorting. 

De wettelijke hypotheek van de fiscus vormt

geen beslag in de technische betekenis van het

woord, zodat zich de vraag stelt in hoeverre art.

31 WCO het de belastingadministratie tijdens de

periode van opschorting al dan niet verbiedt een

hypothecaire inschrijving te nemen om aldus

vanaf het moment van inschrijving als bevoor-

rechte schuldeiser te worden erkend.  Deze

vraag werd voorgelegd aan het Grondwettelijk

Hof. 

Het Hof oordeelde dat de inschrijving van een

wettelijke hypotheek door de fiscus tijdens de

periode van opschorting niet tot gevolg heeft dat

de belastingadministratie tot bevoorrechte

schuldeiser wordt verheven op het ogenblik

waarop daartoe wordt overgegaan. Zij zal pas

bevoorrecht worden na afloop van de procedure.

Het was immers de bedoeling van de wetgever

aan de belastingadministratie de rang van gewo-

ne schuldeiser tijdens die periode te verlenen 

teneinde de gelijkheid te verzekeren tussen alle 

schuldeisers op wie de procedure betrekking 

heeft.  Alleen op die manier kon ook de WCO-

procedure een goede kans op slagen bewaren. 

In zoverre art. 31 WCO niet tot gevolg zou heb-

ben dat het de belastingadministratie tijdens de 

periode van opschorting niet is verboden een 

hypothecaire inschrijving te nemen om op het 

moment van inschrijving als bevoorrechte 

schuldeiser te worden erkend, schendt het artikel 

dan ook de gelijkheid tussen de schuldeisers in

de opschorting.  Deze lezing van art. 31 WCO 

zou immers op onevenredige wijze afbreuk doen 

aan de rechten van de schuldeisers in de op-

schorting. 

 

Grondwettelijk Hof nr. 23/2016 18 februari 2016

 

Daaruit vloeit voort dat de in 

het geding zijnde bepaling, 

door de belastingadministra-

tie tijdens de periode van 

opschorting niet te verbieden 

een hypothecaire inschrij-

ving te nemen om erna als 

bevoorrechte schuldeiser te 

worden erkend, op oneven-

redige wijze afbreuk doet aan 

de rechten van de andere 

schuldeisers wier situatie 

rechtstreeks zal worden ge-

raakt door het bestaan van 

een dergelijk voorrecht, in 

strijd met de wil van de wet-

gever om de gelijkheid van 

de schuldeisers te bescher-

men. 

 

Grondwettelijk Hof nr. 

23/2016, 18 februari 2016 
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De indiciaire aanslag blijft de gemoederen beroeren 
Luc STOLLE

De belastbare grondslag, zowel voor rechtsper-

sonen als natuurlijke personen, mag in bepaalde

gevallen worden geraamd volgens tekenen en

indiciën waaruit een hogere graad van gegoed-

heid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten (ar-

tikel 341 WIB 1992).  Bij deze raming moeten de

kosten van levensonderhoud gesteund zijn op

specifieke en concrete gegevens die betrekking

hebben op de situatie van de belastingplichtige.

Is dat niet het geval, dan is deze afrekening wil-

lekeurig. 

In een geschil dat werd voorgelegd aan de fisca-

le rechter te Namen had de Administratie de

indiciaire aanslag gemaakt met verwijzing naar

het wettelijk bestaansminimum.  Volgens de

Naamse Rechtbank betrof het geen arbitraire

berekening daar het in casu ging over een voor-

zichtige en redelijke raming van de gezinsuitga-

ven.  De Rechtbank was van mening dat het

bestaansminimum overeenstemde met een ob-

jectieve en minimale schatting van ieders le-

venskost en besloot dat de betreffende indiciaire

aanslag geldig was gevestigd.  Bovendien kon,

zo herinnerde de Rechtbank eraan, de belas-

tingplichtige nog steeds het tegenbewijs leveren.

In een andere zaak was de Administratie totaal

anders tewerk gegaan. Bij de raming van de

kosten voor levensonderhoud verwees zij naar

o.m. kosten voor kijk- en luistergeld, abonnement

kabeltelevisie en bepaalde luxe-uitgaven zonder

enig bewijs te leveren van het bestaan van deze

uitgaven.  De fiscale rechter te Antwerpen oor-

deelde dan ook dat een indiciaire aanslag op

verschillende louter theoretische bestanddelen

van de huishoudelijke uitgaven, zonder enige

concrete verwijzing naar de situatie van de be-

lastingplichtige, willekeurig is.   De Antwerpse

rechter herinnerde eraan dat de Administratie

niet mag uitgaan van eenvoudige vermoedens

en loutere veronderstellingen. De aanslag werd

dan ook vernietigd. 

 

Rb. Namen 22 april 2015

Rb. Antwerpen 3 april 2015

Bewijzen vragen ter staving van antwoord op vraag om in-

lichtingen is geen boekenonderzoek 
Luc STOLLE

Een belastingplichtige vermeldt in zijn aangifte

diverse werkelijke beroepskosten zoals bureau-

kosten, verplaatsingskosten, representatiekos-

ten, enz.. De Administratie wil hieromtrent nader

uitleg en stuurt een vraag om inlichtingen con-

form art. 316 WIB 1992. Zij vraagt evenwel ook 

de voorlegging van (1) kopies van alle facturen

of aankooptickets en betalingsbewijzen van elke

ingebrachte kostenpost en van (2) een aantal

bijkomende bewijsstukken.  

De belastingplichtige protesteert: volgens hem 

komt de vraag neer op een verzoek om boeken

en bescheiden voor te leggen, hetgeen buiten de 

vraag om inlichtingen valt.  Volgens de belas-

tingplichtige kan de Administratie hem enkel 

vragen zijn boeken en bescheiden, zonder ver-

plaatsing, voor te leggen (art. 315 WIB 1992).  

Maar het Hof van Beroep van Antwerpen ziet de

vraag om inlichtingen niet zo eng.  In casu vroeg 

de fiscus slechts naar een nadere verklaring of

toelichting bij een reeds door de Administratie

gekend feit (nl. de in de aangifte vermelde be-

roepskosten). Gelet op het feit dat de belasting-

plichtige de bewijslast omtrent de beroepsinkom-

sten draagt, mag de Administratie hem, aldus het

Hof, uitnodigen de stukken ter staving van zijn

antwoord mee te delen.  Dergelijke vraagstelling

maakt dan ook geen schending uit van art. 316

WIB 1992 en evenmin van het beginsel van het

behoorlijk bestuur of van het redelijkheidsbegin-

sel.   Het Hof wijst er ook op dat er geen buiten-

sporige opzoekingen of prestaties noodzakelijk

waren om te voldoen aan de vraag van de Admi-

nistratie en dat er evenmin sprake was van de

voorlegging van de boeken en bescheiden.  

 

Antwerpen 3 november 2015

 

Artikel 341 WIB/92 

Behoudens tegenbewijs mag 

de raming van de belastbare 

grondslag, zowel voor 

rechtspersonen als voor na-

tuurlijke personen, worden 

gedaan volgens tekenen en 

indiciën waaruit een hogere 

graad van gegoedheid blijkt 

dan uit de aangegeven in-

komsten. 

Wanneer het tegenbewijs van

de belastingplichtige betrek-

king heeft op verkopen van 

roerende waarden of andere 

financiële instrumenten die 

hij zich als belegging heeft 

aangeschaft, hebben de in-

geroepen aankoop- of ver-

koopborderellen of -

documenten tegenover de 

administratie belast met de 

vestiging van de inkomsten-

belastingen slechts bewijs-

kracht indien ze de vermel-

ding “op naam” dragen en 

zijn opgesteld ten name van 

de belastingplichtige of van 

de personen van wie hij de 

rechthebbende is. 
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Wanneer verliest een boekhouding haar bewijskracht 
Peter VERMEIREN

Verhuur van cliënteel opnieuw afgeschoten 
Peter VERMEIREN

Een schilder-behanger zet zijn beroepsactivitei-

ten in eigen naam stop en verhuurt vervolgens

zijn cliënteel of knowhow aan een vennootschap.

Dergelijke verhuurconstructie is volgens de fis-

cus niet mogelijk: de klanten contracteren welis-

waar met de BVBA omdat de voormalige schil-

der-behanger de werken blijft uitvoeren of super-

viseren, doch deze laatste handelt in naam en

voor rekening van de vennootschap. Cliënteel of

knowhow van de schilder-behanger is dan ook

geen roerend goed of recht meer dat hij als pri-

vépersoon bezit. Hij kan dit cliënteel of knowhow

dan ook niet verhuren.  De sommen die de ven-

nootschap betaalt voor de zogenaamde huur van 

het handelsfonds zijn dan ook geen roerende 

inkomsten (art. 17, § 1, 3° WIB 1992), maar be-

zoldigingen van bedrijfsleider (art. 32 WIB 1992).

Dit vonnis van de fiscale Rechtbank te Brugge 

ligt in de lijn van een cassatiearrest van 19 sep-

tember 2013 (zie nieuwsbrief september 2014). 

 

Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 18 mei 2015

 

 

Het Hof van Beroep te Bergen moest zich uit-

spreken omtrent de vraag of een boekhouding

die een aantal (kleine) onregelmatigheden bevat-

te, al dan niet als bewijskrachtig moet worden

aangemerkt.  Deze vraag stelde zich omdat de

Administratie precies om deze reden de aftrek

van overgedragen verliezen had geweigerd. 

De belastingplichtige kon niet ontkennen dat de

boekhouding behept was met drietal minieme

onregelmatigheden.  Deze hadden evenwel

slechts betrekking op beperkte bedragen. Het

Hof was dan ook van mening dat het feit dat niet

alle bepalingen van de boekhoud-, de BTW-

wetgeving, etc., nauwgezet werden nageleefd

impliceerde dat de boekhouding niet bewijs-

krachtig zou zijn.  Er moest namelijk ook reke-

ning worden gehouden met het evenredigheids-

beginsel: minieme fouten verantwoorden de ver-

werping van de boekhouding niet indien de be-

trouwbare en oprechte controle ervan mogelijk

blijft.    

Bergen 19 november 2015

 

Bij de beoordeling van de 

bewijskracht van de boek-

houding moet rekening wor-

den gehouden met het even-

redigheidsbeginsel: minieme 

fouten verantwoorden de 

verwerping van de boekhou-

ding niet indien de betrouw-

bare en oprechte controle 

ervan mogelijk blijft.    

 

Martelaarslaan 402 - 9000 GENT 

voornaam.familienaam@squadrat.be of  
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