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1. Kort

Voor buitenlandse dienstreizen kan een werkgever een fiscaal 

aftrekbare forfaitaire vergoeding betalen die voor de werknemer 

onbelast blijft als “terugbetaling van kosten eigen aan de werk-

gever”. 

Sinds geruime tijd aanvaardt Financiën dat in de privé sector 

voor die forfaits beroep mag worden gedaan op de vergoedin-

gen die de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken zelf 

betaalt aan haar personeel Hoofdbestuur. 

Die zijn immers vastgesteld “overeenkomstig ernstige normen”. 

Op geregelde basis worden die vergoedingen aangepast. 

Dat is opnieuw zo sinds 1 maart 2007. 

Zo kan een werkgever voor een dagje Nederland vergoeden 

121 EUR (was voorheen 130 EUR). Voor Frankrijk wordt dat 

114 EUR, voor Duitsland 103 EUR, voor Groot-Brittannië 

137 EUR / 97 EUR. 

Geïnteresseerden bezorgen we graag de volledige lijst op eerste 

verzoek. 

In onze nieuwsbrief 57 kwam reeds ter sprake dat met ingang 

2007 geleidelijk de verplichting wordt ingevoerd om BTW-

aangiften elektronisch in te dienen. Onlangs werd daarover 

een Koninklijk Besluit gepubliceerd. De verplichting geldt 

enkel voor de periodieke BTW-aangiften, niet voor de kwar-

taallisting van intracommunautaire leveringen noch voor de 

jaarlijkse klantenlisting. 

De verplichting zal gespreid in werking treden / 

- Op 1 juli 2007 voor belastingplichtigen met een jaaromzet 

 van meer dan 50.000.000 EUR; 

- Op 1 februari 2008 voor de overige maandaangevers;

- Op 1 april 2009 voor kwartaalaangevers.

Naast de elektronische indiening bestaat ook de mogelijkheid 

het dagboek van ontvangsten en centralisatiedagboek elektro-

nisch bij te houden.

Het jongste overleg in ministerraad heeft weer een aantal 

nieuwe fiscale voorstellen opgeleverd. 

Een opsomming van de belangrijkste / 

Kosten van bedrijfsauto ‘s zijn nu voor 75% fiscaal aftrekbaar 

(met uitzondering van de brandstof, rente... die 100 % aftrek-

baar zijn).

Die aftrek wordt voor de toekomst aangepast naar gelang de 

CO2 uitstoot van de auto. De tabel gaat als volgt.

CO2-uitstoot
Aftrek 

Diesel Benzine

<105 g <120 g 90%

105 en 115 g 120 – 130 g 80%

115 – 145 g 130 – 160 g 75%

145 – 175 g 160 – 190 g 70%

>175 g >190 g 60%
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De tabel geldt voor nieuwe auto ‘s met ingang 1 april 2007. Voor het 

bestaande wagenpark wordt dat 1 april 2008. De tabel is zo opgevat 

dat u zal kunnen “genieten” van een daling van de aftrek naar 70 tot 

60% van zodra u gebruikt maakt van een auto type BMW of Audi... 

Goed nieuws voor werkgevers die overuren betalen aan hun mede-

werkers of werknemers tewerkstellen in een ploegen- of nacht-

regime. In het eerste geval zullen ze onder bepaalde voorwaarden een 

deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing niet hoeven door te stor-

ten aan de belastingdienst. Dat was tot nog toe 24,75 %. Met ingang 

1 april wordt dat opgetrokken tot 41,25%. Ook voor ploegen- en 

nachtarbeid kan een werkgever worden vrijgesteld om 10,7% van de 

bedrijfsvoorheffing door te storten aan de belastingdienst. 

Een merkwaardig voorstel op vlak van activiteiten voor onderzoek en 

ontwikkeling. De effectieve belastingdruk op inkomsten uit octrooi-

en - u denkt dan aan royalty ‘s - kan onder voorwaarden dalen van 

het gewone VenB tarief van 33,99% naar ... 6,8%. 

Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting is versche-

nen in het Staatsblad. De vermoedelijke indieningsdatum wordt 30 

juni. Elektronisch kan u indienen wellicht vanaf de maand mei. De 

indieningsdatum voor volmachthouders zal later in het jaar liggen. Ten 

opzichte van het biljet voor inkomstenjaar 2005, is het formulier voor 

2006 uitgebreid met 38 nieuwe codes wat het totaal brengt op 537... 

Voor de fiscale aftrek van de enige eigen woning is het voortaan 

niet langer vereist dat de woning in België gelegen is. 

De uitbreiding komt er onder druk van Europa. 

U kan dus voortaan perfect voor uw tweede verblijf in Frankrijk -wat 

dan meteen ook uw enige eigen woning moet zijn- aftrek van rente en 

kapitaalaflossingen fiscaal opvoeren in uw aangifte personenbelasting. 

In onze vorige nieuwsbrief gaven wij u mee dat sedert dit jaar het 

verlaagde BTW-tarief van 6 % ook van toepassing kan zijn op 

afbraak en de daaropvolgende heropbouw van woningen gelegen in 

bepaalde stadsgebieden.

Meer bepaald 32 steden komen daarvoor in aanmerking (gaande van 

Mechelen, Antwerpen over Sint-Niklaas tot Gent, Brugge, Kortrijk, 

Oostende...)

De toepassing van de uitbreiding leidt tot onduidelijkheid.

Het eerste idee was dat alle panden die in die steden gelegen zijn voor 

de uitbreiding in aanmerking kwamen.  Een foutieve interpretatie 

blijkt nu.

Financiën heeft gemeld dat de uitbreiding beperkt blijft tot stadsge-

bieden die door de bevoegde (lokale) overheden van de grote steden 

worden aangeduid als “stadskanker” gebieden...

Geeft u opdracht aan een vastgoedmakelaar tot verkoop van uw 

onroerend goed, dient hij of zij u voortaan maandelijks op de hoogte 

te houden van de voortgang in uw dossier.

Welke inspanningen zijn geleverd, welke publiciteit, waar advertenties 

zijn geplaatst, enz.

Die verslaggeving kan per correspondentie, mail of fax.

 

2. Voordeel renteloze lening 
  2006 / 8,20 % 
Neemt u als bedrijfsleider renteloos geld op uit de zaak in rekening 

courant, dient u daar in privé fiscaal over af te rekenen. Dat kosteloos 

beschikken over een rekening courant is een voordeel waarvoor elk 

jaar opnieuw een referentierentevoet wordt vastgesteld.

 

Voor 2006 bedraagt het percentage 8,20 %. Neem het voorbeeld 

waarbij u voor een volledig jaar 2006 de beschikking heeft gehad 

over een renteloze rekening courant van 50.000 EUR. Dat levert u 

dan in privé voor 2006 een belastbaar voordeel op van 4.100 EUR. 

Hetzij betaalt u hierover inkomstenbelasting en sociale bijdragen, 

hetzij betaalt u dit bedrag terug aan de vennootschap, of laat u het 

bijschrijven op uw rekening courant. Let wel, laat u het bedrag bij-

schrijven op uw rekening courant, betaalt u voor 2007 rente over 

minimaal 54.100 EUR - ... en ga zo maar door. 

Ook voor andere types van leningen worden jaarlijks referentierente-

voeten vastgesteld. Zo wordt voor een niet-hypothecaire lening met 

vaste looptijd het voordeel berekend vertrekkend van een maandelijks 

lastenpercentage. Voor 2006 bedraagt dat 0,21 % wanneer het gaat 

om een lening die dient om een auto te financieren. Gaat het om een 

lening voor andere doeleinden wordt dat lastenpercentage 0,31 %. 

Nog steeds merkelijk lager dan de rentevoet voor de rekening courant. 

3. BTW / fiscale eenheid met 
  ingang 1 april.

De voorwaarden om een fiscale eenheid te vormen voor de BTW 

worden steeds duidelijker. Dat is ook zo voor de vaak prettige fiscale 

gevolgen ervan. 

Waarover gaat het. 

In België gevestigde BTW-plichtigen – en dat kunnen zowel natuur-

lijke als rechtspersonen zijn, kunnen toetreden tot een BTW-eenheid. 

De leden dienen onderling financieel, organisatorisch en economisch 

“verbonden” te zijn. Een nieuw Koninklijk Besluit (nr. 55) bevat 
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de basisregels voor de toetreding en uittreding, en de rechten en 

plichten van de eenheid. De BTW-plichtigen die toetreden zullen 

in de toekomst door de belastingdienst als één belastingplichtige 

worden behandeld.

 

De voordelen zijn legio / 

- handelingen tussen de leden onderling worden buiten 

 de BTW gelaten. 

- BTW vorderingen en schulden kunnen onderling worden 

 verrekend.

- handelingen naar derden worden verondersteld te zijn verricht 

 voor of door de eenheid zelf.

Enkele praktische fiscale gevolgen.

Neem het voorbeeld van 2 BTW-plichtige vennootschappen die 

deel uitmaken van een eenheid en waarbij de ene vennootschap 

(A) autokosten doorberekent aan de andere vennootschap B. 

A moet 21 % BTW aanrekenen op de doorberekening en voor 

100 % afstorten aan de belastingdienst.

B kijkt aan tegen een aftrekbeperking van 50 % en kan slechts 

de helft van de betaalde BTW terugvorderen. Elke doorbelasting 

“kost” m.a.w. 10,5 % BTW. In een BTW-eenheid behoort dat tot 

het verleden. Op de doorberekening hoeft voortaan geen BTW 

meer te worden aangerekend. 

Nog een voorbeeld / Twee BTW-plichtige vennootschappen 

waarvan de ene (A) is vrijgesteld van BTW - denk aan een verzeke-

ringsmakelaar of financieel tussenpersoon - en de andere (B) niet. 

Factureert B diensten aan A is dat met 21 % BTW die voor A niet 

terugvorderbaar is. De facturatie kost opnieuw 21 % BTW. 

Binnen een eenheid is dat niet langer het geval. B hoeft geen BTW 

in rekening te brengen aan A. 

Wellicht nog het meest tot de verbeelding sprekend is onroerende 

verhuur. 

Neem een vennootschap A die een pand bouwt en vervolgens ver-

huurt aan vennootschap B. Tot nu is een dergelijke verhuur “een 

van BTW vrijgestelde dienst”. Concreet betekent dit dat de huur 

die A aan B in rekening brengt is vrijgesteld van BTW, wat meteen 

tot gevolg heeft dat A aftrek van BTW op de bouwkosten aan haar 

neus voorbij ziet gaan. In een BTW-eenheid gaat men kijken naar 

de “uiteindelijke bestemming” van het pand.

Is dat voor een aan BTW onderworpen activiteit, komt de BTW 

op de bouwkosten volledig voor aftrek in aanmerking. 

En wat vindt u van deze...

In de voorbereiding op de nieuwe regeling wordt er uitdrukkelijk 

op gewezen  dat naar de “uiteindelijke bestemming” moet gekeken 

worden,  waarbij “ook de regeling met betrekking tot herziening 

van de BTW-aftrek van toepassing is”... 

Voor belangrijke onroerend goed investeringen geldt een her-

zieningsperiode van 15 jaar. Veronderstel dat A de BTW op de 

bouwkosten van het pand heeft gedragen 5 jaar terug en nu in een 

fiscale eenheid stapt met B. In dat geval kan A de BTW herzien 

in haar voordeel wat een terugvordering oplevert bij de belasting-

dienst van 10/15 van de niet in aftrek gebrachte BTW...

Hoe werkt een eenheid praktisch.

Gekozen is voor een systeem waarbij elke BTW-plichtige zijn 

eigen identiteit behoudt. Elk lid zal dus zelf blijvend instaan voor 

de eigen facturatie, zal zelf per kwartaal de intracommunautaire 

listings indienen, ook de jaarlijkse klantenlisting. Boekhoudkundig 

hoeft er dus niet veel te worden aangepast. Naar derden toe 

behoudt ieder lid zijn eigen identiteit. 

De periodieke BTW-aangiften worden door de eenheid ingediend. 

Op haar naam wordt de BTW-rekening courant gehouden. Voor 

de betaling van BTW, boete en rente zijn alle leden van de eenheid 

hoofdelijk gehouden.  

Verzoeken tot het vormen van een eenheid kunnen sinds deze 

maand bij de belastingdienst worden ingediend. Vanaf het ogen-

blik dat het aanvraagdossier volledig is beschikt de belastingdienst 

over een termijn van één maand om te reageren. Doet ze dat niet, 

is de eenheid een feit. 

Het lidmaatschap duurt automatisch tot 31 december van het 

derde jaar volgend op de toetreding. 

4. Schijnzelfstandigheid 

De laatste programmawet bevat bepalingen over schijnzelfstandig-

heid. U weet wel – iemand die op zelfstandige basis actief is maar 

“in feite” als werknemer kwalificeert. Partijen zullen voortaan vrij 

zijn om de aard van hun samenwerking te kiezen. Bij eventuele 

discussie dient de rechtbank de kwalificatie die partijen hebben 

gegeven aan hun samenwerking te respecteren, tenzij uit de con-

crete manier van samenwerken het tegendeel zou blijken. 

In de wet vindt u een aantal basisprincipes terug die toelaten vast 

te stellen of er al dan niet sprake is van een ondergeschikt verband 

eigen aan een werknemersstatuut.



Zo is er; 

- de wil van partijen uitgedrukt in hun overeenkomst;

- de vrijheid om de arbeidstijd te organiseren;

- de vrijheid om het werk te organiseren;

- de mogelijkheid om hiërarchische controle uit te oefenen.

In geval van betwisting dient de rechter die criteria in concreto 

te beoordelen. 

Bovendien voorziet de wet de mogelijkheid een lijst van aan-

vullende criteria op te stellen specifiek aan een bepaalde sector 

of beroep. 

Die aanvullende criteria moeten tot stand komen in overleg met 

de sectoren, de beroepen en de paritaire comités. Uiteindelijk 

zal de lijst worden opgesteld door een Administratieve 

Commissie en vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Het is dan de 

bedoeling dat men voorafgaand aan die Commissie een over-

eenkomst voor toetsing kan voorleggen.

5. Beding van tontine en 
  aanwas ... met optie

Een beding van tontine en aanwas - verder genoemd tontine - 

werd in het verleden vaak toegepast door niet gehuwde samen-

wonende partners die een onroerend goed verwierven.

Door een tontine komt het aandeel in het onroerend goed van 

de eerststervende partner niet in zijn of haar successie terecht 

maar “wast” het automatisch aan bij het aandeel van de langst-

levende.

Geen torenhoge successierechten dus. De aanwas gebeurt met 

registratie wat de heffing beperkt tot 10 %.

Bijkomend voordeel van een tontine is dat erfgenamen geen 

omzetting van vruchtgebruik kunnen vorderen ten laste van 

de langstlevende (het onroerend goed komt immers niet in de 

nalatenschap terecht).

De tontine biedt dus een betere bescherming aan de langst-

levende, het is slechts herroepbaar mits akkoord van beide 

partners.

Dat is niet het geval voor een testament waarin voorzien wordt 

dat het aandeel van de eerststervende toekomt aan de langst-

levende.

Een testament is immers steeds wijzigbaar.

Naast onroerende goederen komen ook roerende goederen in 

aanmerking voor de tontine, bovendien zonder registratierecht 

en dus belastingvrij. 

Dat is uitdrukkelijk bevestigd door Financiën.

In Vlaanderen is met ingang 1 januari van dit jaar de gezins-

woning vrijgesteld van successie voor gehuwden en samenwo-

nende partners (zowel wettelijk als feitelijk).

Wat kan het nut nog zijn van een tontine.

Er is het voordeel van de zekerheid.  Een testament is herroep-

baar, de tontine is dat niet.

Om die rechtszekerheid te combineren met het fiscale voordeel 

van de successie in Vlaanderen kan men kiezen voor een ton-

tine “met optie”.

In dat geval beschikt de langstlevende partner over een x ter-

mijn na het overlijden van de eerststervende om te kiezen voor 

de al dan niet toepassing van het beding.

Hij of zij kan op dat ogenblik zelf beslissen wat fiscaal de beste 

optie is.

6. Limosa / Een nieuwe 
  meldingsplicht voor buiten-
  landse werknemers, zelf-
  standigen en stagiairs.

Met ingang 1 april geldt een nieuwe meldingsplicht voor de 

tewerkstelling van buitenlandse werknemers, zelfstandigen en 

stagiairs. 

De meldingsplicht kadert in de doelstelling van de Belgische 

overheid om een beter beeld te krijgen van de “vreemde” 

tewerkstelling in België en erop toe te zien dat alle arbeidsvoor-

waarden correct worden nageleefd. 

Het systeem heeft de naam Limosa meegekregen. 

De melding gebeurt elektronisch op de site www.limosa.be. 

Na elke melding wordt een ontvangstbewijs - een limosa 1 

- afgeleverd die elke persoon die wordt tewerkgesteld bij zich 

moet hebben en dient voor te leggen aan zijn of haar opdracht-

gever of klant. 

Het niet-aanmelden of het niet kunnen voorleggen van het 

ontvangstbewijs kan leiden tot administratieve en strafrechtelijke 

sancties zowel voor de tewerkgestelde als voor de opdrachtgever. 

Welke personen moeten gemeld worden. 

Het gaat om werknemers die tijdelijk of gedeeltelijk in België 

worden tewerkgesteld door buitenlandse (niet in België geves-

tigde) werkgevers. 

Of zelfstandigen die hier tijdelijk actief zijn maar niet perma-

nent verblijven. 

Tot slot de stagiairs die hier een stageprogramma afwerken.
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Zijn vrijgesteld van aangifteplicht /

- Werknemers en zelfstandigen uit de sector van het  

 internationaal vervoer van personen of goederen.

- Werknemers en zelfstandigen die wetenschappelijke  

 congressen bijwonen.

- Personen die naar België komen voor het bijwonen van  

 vergaderingen in “beperkte kring”. Die vergaderingen mogen  

 dan niet meer tijd in beslag nemen dan 5 dagen per maand.

- Personen die zorgen voor assemblage of eerste installatie van  

 een goed en gedetacheerd zijn door de onderneming die het  

 goed levert. Het werk mag niet langer duren dan 8 dagen.  

- Gespecialiseerde technici die dringende onderhouds- of  

 reparatiewerken uitvoeren aan machines of apparatuur voor  

 maximaal 5 dagen per maand.

- Zelfstandige zakenlui en bestuurders van vennootschappen  

 voor maximaal 5 dagen per maand.

- Sportlui die deelnemen aan internationale sportwedstrijden.

- Artiesten, wetenschappers en onderzoekers.

- Personen actief in een overheidsdienst, internationale  

 instellingen of diplomatieke zendingen.

Wat met personen die regelmatig in verschillende landen wer-

ken waarvan een belangrijk deel in België. Voor hen bestaat een 

vereenvoudigde Limosa-melding waarbij de plaats van tewerk-

stelling in België en de klant niet moeten worden vermeld. De 

uitzondering geldt niet voor de bouw- en uitzendsector. 

Hoe lang blijft een Limosa-melding geldig. 

De gewone melding geldt voor de volledige duur van activi-

teit in België en zal dus vaak samenlopen met de duur van de 

detachering. Loopt een detachering langer dan oorspronkelijk 

gepland moet een bijkomende melding worden gedaan.

Een vereenvoudigde Limosa-melding is beperkt tot maximaal 

12 maanden maar kan voor eenzelfde duur worden verlengd. 

U zou het vergeten, maar het nieuwe meldingssysteem biedt 

ook voordelen voor buitenlandse werkgevers. Een aantal sociale 

werkgeversdocumenten zijn voor gedetacheerde werknemers 

niet langer vereist. U denkt aan het arbeidsreglement en het per-

soneelsregister. Ook dienen niet langer individuele rekeningen 

en loonafrekeningen te worden opgesteld op voorwaarde dat de 

werkgever gelijkaardige documenten kan voorleggen die worden 

opgesteld volgens de wetgeving van het land van herkomst. 

Dubbele salarisadministratie behoort dus tot het verleden. 

De nieuwe regeling geldt met ingang 1 april. 

Voor reeds lopende activiteiten en detacheringen geldt een 

overgangsperiode van 6 maanden.

Uit het Parlement / 
Rechtspraak

1. Interne privé meerwaarde

Twee belastingplichtigen richten een vennootschap op waarin 

ze elk voor 50 % intekenen op het startkapitaal.  Beiden zijn 

ook zaakvoerder.

Vijf jaar later richten ze samen een holding op, opnieuw tel-

kens voor de helft, waarin ze ook beiden het bestuur uitmaken.

Vervolgens verkopen ze aan die holding de aandelen van de 

eerder opgerichte vennootschap.  Op de verkoop wordt een 

fikse meerwaarde gerealiseerd.

Die meerwaarde blijft in principe onbelast ware het niet dat 

de belastingdienst beslist tot “speculatie” met een heffing van 

33 % tot gevolg. “Het oprichten van een holding overschrijdt 

de grenzen van normaal patrimoniumbeheer door een goede 

huisvader.”

Niets daarvan zegt de Rechtbank.

Het feit dat een belastingplichtige een vennootschapstructuur 

opzet is geenszins strijdig met het begrip van de goede huisvader.

“Het gebruik van de structuur is op zich onvoldoende om te spre-

ken van een daad van abnormaal beheer van privé vermogen.” 

Dan waren er nog een aantal slordigheden in de overeenkomst 

van aandelenoverdracht die de belastingdienst had aangegrepen 

om te besluiten tot abnormaal beheer.

Ook daar volgt de Rechtbank niet.

Zo werd de overeenkomst getekend voor de holding was opge-

richt.  Ook de vermelding dat de koopprijs werd betaald waar 

die schuldig was gebleven in rekening courant.  De Rechtbank 

beslist dat al die zaken eerder te wijten zijn aan de “onkunde 

van de aandeelhouders met betrekking tot het contractenrecht 

dan dat zij een uiting zijn van abnormaal beheer van privé 

vermogen.”

De meerwaarde blijft onbelast.
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2. Appartement aan de kust / 
  vruchtgebruik

Een vennootschap die een apotheek uitbaat verwerft een appartement 

aan de kust in vruchtgebruik. De aandeelhouder verwerft de blote 

eigendom.

De vennootschap boekt vervolgens afschrijvingen op het vruchtge-

bruik en brengt die fiscaal als beroepskost in mindering op haar ven-

nootschapsresultaat.

De belastingdienst stelt dat bij controle vast en weigert de aftrek 

wegens gebrek aan beroepskarakter.

In eerste aanleg volgt de Rechtbank de belastingdienst.

De statuten van de vennootschap staan toe dat die onroerend goed 

verwerft dat past in haar maatschappelijk doel zijnde de uitbating van 

een apotheek.

Het appartement aan zee beantwoordt duidelijk niet aan dat criterium.

Het Hof van Beroep in Antwerpen ziet het anders.

Het erkent dat kosten die een vennootschap maakt niet per definitie 

fiscaal aftrekbaar zijn.

Anderzijds kan een vennootschap een pand ter beschikking stellen 

aan haar bedrijfsleider. Dat is niet abnormaal.

Het Hof stelt vast dat de wetgever zelf uitdrukkelijk rekening heeft 

gehouden met die mogelijkheid door regels vast te leggen voor de 

bepaling van dat voordeel (als een bedrijfsleider privé gebruik maakt 

van een pand van de vennootschap wordt daar fiscaal een voordeel 

voor aangerekend).

“De terbeschikkingstelling is een alternatieve beloningswijze en de 

kosten die ermee gepaard gaan kunnen op zich niet geacht worden 

niet aftrekbaar te zijn...”

Het Hof gaat nog verder.

Het stelt vast dat de bedrijfsleider jaarlijks wordt belast op een voor-

deel in natura voor de kosteloze terbeschikkingstelling.

Welnu, de belasting van het voordeel bij de genieters sluit de niet -  

aftrekbaarheid in hoofde van de verstrekker van het voordeel – zijnde 

de vennootschap – uit.

Een andere conclusie zou leiden tot dubbele belasting... en dat kan niet.

De afschrijvingen op het vruchtgebruik moeten dus worden aanvaard.

3. Registratieregeling voor aan-
  nemers / Europese veroorde-
  ling / verlaagd BTW-tarief

De Belgische registratieregeling voor aannemers is veroordeeld door 

Europa als strijdig met het vrije dienstenverkeer.

Doet men beroep voor de uitvoering van een werk in onroerende 

staat in België op een niet-geregistreerd aannemer uit een andere EU-

lidstaat, hoeft men voortaan geen fiscale inhouding meer te verrich-

ten en kan men niet meer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld 

voor diens fiscale schulden.

Een lid van het Parlement stelt de vraag of het arrest van Europa ook 

tot gevolg heeft dat de registratie-eis niet langer van toepassing is 

voor allerhande fiscale verlagingen en belastingverminderingen zoals 

de BTW-heffing van 6 % voor werken van de verbetering, onder-

houd, renovatie, enz. aan panden ouder dan vijf jaar en bestemd tot 

privé-gebruik.

Financiën antwoordt dat onmiddellijk na het arrest vertegenwoor-

digers van de departementen van Sociale Zekerheid, Financiën en 

vertegenwoordigers van de bouwsector zijn samengekomen om de 

krachtlijnen vast te leggen van een aan te brengen wetswijziging.

Een werkgroep werd opgericht die voorstellen zal uitbrengen.

“Inmiddels blijft het arrest zonder gevolg wat betreft de voorwaarden 

een beroep te doen op een geregistreerd aannemer zoals voorzien in 

de diverse fiscale bepalingen inzake het toekennen van aftrekken of 

voordelen...”

Voorlopig blijft alles dus bij het oude.


