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1. Kort
Schulden die ontstaan in het kader van handelstransacties  

leveren een nalatigheidsrente op die wettelijk wordt  

vastgelegd.

Tot voor kort was het percentage 11%. 

Uit een bericht in het Staatsblad verschenen op 27 juli laatst 

volgt dat het percentage voor het tweede semester van dit jaar 

11,5% bedraagt.

Het percentage geldt enkel voor transacties gesloten tussen 

ondernemingen (dus niet voor consumenten) en gaat van 

rechtswege in bij het overschrijden van een betaaltermijn. Een 

ingebrekestelling is niet nodig.

Naast een repressief deel bevat de anti-witwaswetgeving - “de 

wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 

voor het witwassen van gelden” - ook een preventief luik dat 

zich specifiek richt tot verzekeraars, bankiers, accountants, 

belastingadviseurs,… .

Worden die personen geconfronteerd met het witwassen van 

geld afkomstig van misdrijven, hebben zij een meldingsplicht 

aan de anti-witwascel.

Een voorbeeld van een dergelijk misdrijf is de “ernstige en 

georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder ingewikkelde 

mechanismen of procedés van internationale omvang worden 

aangewend”.

Het is niet steeds evident om vast te stellen waar de gewone 

fraude eindigt en de ernstige en georganiseerde fraude 

begint… Precies daarom somt de laatste Programmawet een 

aantal “indicatoren” op (13) die, van zodra ze worden vastge-

steld, automatisch leiden tot meldingsplicht.

We geven er u een aantal mee/

- de zeer forse stijging in korte tijdspanne van omzet op 

recent geopende bankrekeningen die tot dan toe weinig  

of niet gebruikt werden… 

- de vaststelling van onregelmatigheden in facturen die  

worden voorgelegd ter rechtvaardiging van financiële  

verrichtingen…

- het gebruik van vennootschappen waarin zich kort voor  

het uitvoeren van verdachte financiële verrichtingen  

verschillende wijzigingen hebben voorgedaan zoals nieuw 

bestuur, naam, doelswijziging of verplaatsing van zetel…

- het gebruik van back-to-back financieringen… 

- de betaling van commissies aan buitenlandse vennoot-

schappen zonder commerciële activiteit, of stortingen  

of overschrijvingen naar België afkomstig van dergelijke  

vennootschappen…
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Eveneens in het kader van de strijd tegen het witwassen  

van geld bestaat er met ingang van 15 juni j.l. een nieuwe aangifte-

plicht voor natuurlijke personen die de EU binnenkomen of verlaten 

met een bedrag in contanten - of andere liquide middelen - van 

10.000 EUR of meer. 

Die personen moeten zich bij binnenkomst of vertrek melden bij de 

douaneautoriteit en aangeven wie eigenaar is van het geld, waar het 

vandaan komt, en waar het voor gebruikt zal worden… 

Ontvangt een natuurlijk persoon, inwoner van België, een dividend 

op een Nederlands fonds - stel Philips - is daar Nederlandse divi-

dendbelasting over verschuldigd én Belgische roerende voorheffing.

Dubbele belasting dus. 

Een deel van de buitenlandse - Nederlandse - bronbelasting is  

terugvorderbaar bij de Nederlandse belastingdienst middels een  

specifieke teruggaafprocedure.

De Nederlandse staatssecretaris heeft daar nu nieuwe voorschriften 

voor vastgesteld die van toepassing zijn op dividend (of rente) betaal-

baar gesteld na 1 januari 2007.

Wenst u daar gebruik van te maken is het goed om weten dat het 

tarief van de Nederlandse dividendbelasting met ingang 1 januari 

dit jaar reeds verlaagd is van 25 tot 15 % en daarmee op het niveau 

is gekomen van het tarief dat Nederland mag heffen op basis van 

het belastingverdrag. Een verdere teruggave of vermindering kan u 

vergeten.

Nog bij onze noorderburen hebben de ministers van Justitie en 

Economische Zaken een wetsvoorstel ingediend bij de 2de Kamer 

over de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV recht.  

De Belgische versie van een BV is de BVBA.

Wordt het wetsvoorstel aanvaard zal het met ingang 1 januari 2008 

eenvoudiger worden om een besloten vennootschap in Nederland op 

te richten.

Nu kent die rechtsvorm nog een minimum kapitaal van 18.000 EUR.  

Dat zou worden herleid tot 0 EUR.

De bedoeling is dat ondernemers zelf kiezen welk bedrag zij nodig en 

nuttig vinden voor de start van hun zakelijke activiteit.

Men verwacht van de afschaffing een gunstig economisch effect 

precies omdat het kleinere ondernemers makkelijker wordt gemaakt 

beroep te doen op de BV vorm.

In België gaan we net de andere richting uit…

Voor éénmansvennootschapjes werd nog niet zo lang geleden het 

minimum te volstorten kapitaal verhoogd van 6.200 EUR naar 

12.400 EUR…

2. Afbraak en heropbouw 
in bepaalde stedelijke 
gebieden kan met  
6% BTW

Eind vorig jaar is het verlaagde BTW tarief van 6% uitgebreid tot de 

volledige afbraak en heropbouw van panden in sommige stedelijke 

gebieden. Voor een opsomming van die gebieden wordt verwezen 

naar een aantal Koninklijke Besluiten.

U vindt daar terug / 

- de stedelijke centra van Antwerpen, Charleroi, Gent, Oostende, 

Mechelen, Bergen, La Louvière, Sint-Niklaas, Seraing en Luik;

- op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest / 

Brussel, Anderlecht, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Jans-

Molenbeek, Schaarbeek en Vorst;

- verder Leuven, Brugge, Kortrijk, Roeselare, Aalst, Dendermonde, 

Genk, Hasselt, Moeskroen, Doornik, Verviers, Namen, Elsene, 

Ukkel en Etterbeek. 

Waar het oorspronkelijk in de bedoeling lag om de uitbreiding tot 

het verlaagde BTW tarief enkel van toepassing te laten zijn voor 

specifieke verpauperde of achtergestelde straten of wijken, bepaalt de 

laatste Programmawet dat het volledige grondgebied van die stede-

lijke gebieden in aanmerking komt. De Administratie heeft een info 

uitgebracht met een eerste toelichting op de nieuwe regeling.

Voor de tariefverlaging tot 6% voor de afbraak en heropbouw vol-

staat het dat het pand gelegen is “in één van de 32 opgesomde steden 

ongeacht of dat nu in een stadskanker is, in een andere wijk van de 

stad of zelfs in een deelgemeente ervan”. 

Het pand dat afgebroken wordt moet niet noodzakelijk een woning 

zijn. Dat is wel het geval voor het pand dat wordt heropgebouwd. Dat 

moet uitsluitend of hoofdzakelijk tot privé gebruik bestemd zijn. Zowel 

eengezinswoningen als appartementsgebouwen komen in aanmerking.

Voordat de BTW op de werken opeisbaar wordt is het de bouwheer 

die bij het plaatselijk BTW controlekantoor een verklaring neer-

legt waarin wordt vermeld dat het pand dat hij (laat) afbreken en 

opnieuw opbouwen, uitsluitend of hoofdzakelijk tot privé bewoning 

zal worden bestemd. Een dubbel van de verklaring wordt bezorgd 

aan de aannemer. 

De nieuwe regeling is van toepassing met ingang 1 januari 2007. 

Men kan er ook beroep op doen voor de lopende bouwprojecten ook 

al zijn die gestart voor 1 januari van dit jaar.
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3. Een ruling  
over neerwaartse  
winstaanpassing

In een wet die inmiddels reeds dateert van 2004 vindt u een  

regeling terug die gaat over een specifieke “transfer pricing”. 

Het komt erop neer dat binnen een multinationale groep van 

“verbonden” ondernemingen de fiscale beoordeling van grens-

overschrijdende transacties moet gebeuren op basis van het 

zogenaamde “at arm´s length principe”. De transacties tussen die 

ondernemingen dienen m.a.w. fiscaal beoordeeld te worden alsof 

ze plaatsvinden tussen volledig onafhankelijke partijen.

Het is de rulingcommissie van de belastingdienst die bevoegd is 

om met belastingplichtigen daarover voorafgaande akkoorden te 

onderhandelen en af te sluiten.

Recent heeft de commissie een beslissing gepubliceerd in een  

casus waarin ze aanvaardt dat de fiscale winst van een in België 

gevestigde vennootschap verlaagd wordt zonder dat die verlaging 

aanleiding geeft tot een winstverhoging bij een verbonden (buiten-

landse) onderneming...

Waarover gaat het;

Een multinational actief in de petrochemie heeft een productie-

vestiging in België en is voornemens hier ook een nieuwe vestiging 

op te starten die binnen de groep de functie zal uitoefenen van 

“Central-Entrepreneur”.

Wat voert die Central-Entrepreneur uit;

Het is de vennootschap die eigenaar is van de grondstoffen en  

de producten, die alle beleidsbeslissingen neemt, de verkoop  

organiseert, … die m.a.w. de business leidt.

Door het vestigen van de Central-Entrepreneur in België net naast 

de productievestiging voorziet de groep dat ze haar positie in 

Europa zal kunnen versterken. (Door de geïntegreerde productie 

verkrijgt ze een betere controle over marges en kosten, wordt ze 

concurrentiëler, kan ze aanbodzekerheid bieden,….)

Voor het uitoefenen van de functie van Central-Entrepreneur stelt 

de groep aan de Belgische vennootschap knowhow, klantenlis-

tings en de volledige verkooporganisatie, “gratis en voor niets” ter 

beschikking.

Al die elementen dragen bij tot de winstcapaciteit van de Belgische 

vennootschap en verhoogt dus haar fiscaal resultaat zonder dat ze 

daarvoor investeringen hoeft te doen of kosten dragen (die fiscaal 

aftrekbaar zouden zijn). 

De groep besluit dat een gedeelte van de winst van de Central-

Entrepreneur louter te danken is aan het feit dat zij tot de groep 

behoort en gebruik kan maken van “intangible assets” (immate-

riële activa). Het bovenmatige of excessieve gedeelte van de winst 

dat daar het resultaat van is, zou niet voorkomen in een at arm´s 

length situatie, dus tussen onafhankelijke ondernemingen. 

De rulingcommissie is het eens met dat standpunt.

Zij verklaart zich akkoord om het voordeel dat de Central-

Entrepreneur verkrijgt door het feit dat zij deel uitmaakt van de 

groep, fiscaal te beschouwen als immaterieel actief waarop fiscaal 

afschrijvingen kunnen worden geboekt.

De Commissie gaat ermee akkoord dat die afschrijvingen jaarlijks 

worden uitgedrukt als een vast percentage op de EBIT van de  

vennootschap (earnings before interest and taxes). De vennoot-

schap mag dus een vast percentage van haar resultaat jaarlijks in 

mindering brengen op haar fiscale winst… 

De ruling wordt afgegeven voor 5 belastingjaren met mogelijkheid 

tot verlenging. Het percentage zelf is niet gepubliceerd.

4. Een nieuwe vestigings-
wetgeving met ingang 
1 september 

De toegang tot sommige beroepen wordt specifiek gereglemen-

teerd. Onafhankelijk van de reglementering over de basiskennis 

van het bedrijfsbeheer die door een ondernemer of een vennoot-

schapsmandataris moet aangetoond worden, gelden dan specifieke 

toetredingseisen vooraleer men met een bepaalde activiteit van start 

kan gaan. 

De laatste jaren zijn er wat activiteiten toegevoegd, dan weer 

geschrapt… Om het geheel wat duidelijker te stellen en ook een-

voudiger te maken heeft men ervoor gekozen om de verschillende 

activiteiten waarvoor specifieke ondernemersvaardigheden geëist 

worden samen te brengen in “clusters”.



Er zijn er een viertal / 

- fietsen en motorvoertuigen

- bouw en elektrotechniek

- persoonsverzorging

- voeding. 

Die clusters worden vervolgens onderverdeeld in deelgebieden. 

Zo bevat de cluster bouw en elektrotechniek negen deel-

gebieden waaronder ruwbouw, stukadoor, tegel-marmer en 

natuursteen,… 

Die deelgebieden bevatten dan zelf een aantal activiteiten. 

Onder ruwbouw vallen metsel-, beton- en sloopwerken. 

Iemand die kwalificeert voor een bepaald deelgebied mag  

automatisch al de activiteiten van dat deelgebied uitvoeren. 

Wat dat betreft wordt het dus eenvoudiger. 

Anderzijds zijn er binnen de bouw een aantal activiteiten die 

vanaf 1 september gereglementeerd zijn waar dat vroeger niet 

het geval was. U denkt aan chape- en gyprocwerken, het leggen 

van parketvloeren, industriële schilderwerken en alle vormen 

van timmer- en elektriciteitswerken. 

De nieuwe regeling bevat geen overgangsperiode. Tot 1 sep-

tember was de oude regeling van toepassing. Ondernemers die 

vóór 1 september een bepaalde activiteit uitoefenden kunnen 

dat automatisch ook na 1 september.

5. Het verzekeren  
van een schenking

In het kader van vermogensplanning kan schenken best ver-

standig zijn zeker als u weet dat het successietarief boven een 

erfdeel van 250.000 EUR al vlug 27% bedraagt.

Roerende goederen kan u op verschillende wijzen schenken.  

U kan kiezen voor een eenvoudige hand- of bankgift. De gift is 

vrij van elk formalisme en komt tot stand door de eenvoudige 

overhandiging zelf. 

U schenkt bv. contanten aan uw kinderen. Door de overhan-

diging - of overschrijving - zelf komt de schenking tot stand. 

Van de handgift wordt geen enkel document gemaakt dat voor 

registratie bij de belastingdienst wordt neergelegd waardoor er 

ook geen schenkingsrechten verschuldigd zijn. Eén nadeel ver-

bonden aan de handgift. U moet als schenker nog 3 jaar leven.

Is dat niet het geval en “vertrekt” u voor het verstrijken van de 

termijn, zijn uw kinderen alsnog successie over het bedrag van 

de handgift verschuldigd.

Met de 3-jaarstermijn hoeft u geen rekening te houden indien 

u van de schenking wel een document opmaakt en registreert 

bij de belastingdienst. Dat kan een schenkingsakte zijn die een 

notaris opmaakt, maar dat kan evenzeer een document zijn dat 

u zelf opstelt.

Op het ogenblik dat u het document neerlegt bij de belasting-

dienst is er schenkingsrecht verschuldigd: 

- 3% voor schenkingen in rechte lijn (ouders,kinderen,…)

- 7% in alle andere gevallen

(Wallonië kent nog een tarief van 5% voor schenkingen tussen 

broers en zussen, neven en nichten en ooms en tantes.)

De betaling van het schenkingsrecht maakt de gift definitief en 

meteen vrij van successie.

Veronderstel dat u blaakt van gezondheid en niet voornemens 

bent de eerste 3 jaar afscheid te nemen. U kan dan overwegen 

om toch te gaan voor de eenvoudige handgift die, mocht het 

met u de foute kant uitgaan vooraleer de 3-jaarstermijn is ver-

streken, nog steeds geregistreerd kan worden met betaling van 

3% of 7%. 

Rest nog een alternatief; een handgift in combinatie met een 

tijdelijke levensverzekering. Die verzekering dekt het eventueel 

verschuldigd successierecht zo de schenker overlijdt voor het 

verstrijken van de termijn van 3 jaar.

Het is de begiftigde die de verzekering aangaat met als  

verzekerd risico het overlijden van de schenker binnen de 

3-jaarsperiode. 

De hoogte van de premie is afhankelijk van tal van factoren 

zoals uiteraard de leeftijd, gezondheidstoestand, hoogte van 

de schenking, enz. In bepaalde gevallen kan het bedrag van 

de premie lager zijn dan het schenkingsrecht van 3% of 7% 

waardoor ook het verzekeren van de schenking een goede route 

kan zijn. 
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6. Wat kan een minder-
heidsaandeelhouder

Neem een minderheidsaandeelhouder in een NV of BVBA. 

In conflictsituaties wordt er vaak vanuit gegaan dat die aan-

deelhouder weinig of niets kan ondernemen tegen de andere 

aandeelhouder(s).  

Niet juist.

Een aandeelhouder beschikt over een aantal rechten. Zelfs 

indien hij of zij zich in een minderheidspositie bevindt.

Een korte opsomming /

- Is geen commissaris benoemd in de vennootschap, heeft  

elke aandeelhouder een individuele onderzoek- en controle-

bevoegdheid. Hij of zij kan daar al dan niet in bijgestaan 

worden door een accountant. De controlebevoegdheid is 

indien nodig gerechtelijk afdwingbaar.

- Voor elke jaarlijkse algemene vergadering heeft ieder aan-

deelhouder het recht om het ontwerp van de jaarrekening en 

van het jaar- en commissarissenverslag in te zien.

- Elk aandeelhouder heeft bovendien een zogenaamd  

vraagrecht. Zaakvoerders, bestuurders en commissarissen 

dienen een antwoord te geven op gestelde vragen tijdens de 

algemene vergadering. 

- Een aandeelhouder die minstens één vijfde van het maatschap-

pelijk kapitaal vertegenwoordigt kan overigens de bijeenroeping 

van een algemene vergadering vragen en agenda vastleggen. 

- Iedere aandeelhouder kan de nietigheid vorderen van een 

besluit van de algemene vergadering. Dat recht blijft geldig 

gedurende 6 maanden te rekenen vanaf de kennisname van 

het besluit.

- Aandeelhouders die minstens 1% houden van het totaal  

aantal stemmen, of een deelneming houden met een waarde 

van minimaal 1.250.000 EUR, kunnen de rechtbank  

verzoeken om een deskundige aan te stellen om de boeken 

en rekeningen na te zien. 

- Een belangrijk recht voor alle aandeelhouders is de vraag 

tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Dat kan 

uitsluitend indien de normale werking van de vennootschap 

wordt geblokkeerd of onmogelijk is geworden.

- Op basis van gegronde redenen kan een vordering tot uit-

sluiting van een aandeelhouder worden ingesteld door één  

of meer andere aandeelhouders die gezamenlijk aandelen 

bezitten die minstens 30% van de stemmen vertegenwoor-

digen of waarvan de nominale waarde 30% van het kapitaal 

vertegenwoordigt.

 (In een naamloze vennootschap bedraagt de drempel slechts 

20% indien de vennootschap aandelen heeft uitgegeven die 

het kapitaal niet vertegenwoordigen). 

- Een vordering tot uittreding van een vennoot kan ingesteld 

worden door iedere aandeelhouder, ongeacht het aantal  

aandelen dat hij of zij bezit of het aantal stemmen dat hij  

of zij vertegenwoordigt.

- Iedere belanghebbende, dus ook de minderheidsaandeel- 

houder, kan de ontbinding van een BVBA voor de recht-

bank vorderen indien het netto actief gedaald is tot minder 

dan 6.200 EUR. Voor een NV is dat 61.500 EUR.

- Indien de vennootschap gedurende drie opeenvolgende boek-

jaren nagelaten heeft een jaarrekening neer te leggen kan even-

eens de ontbinding worden gevraagd voor de rechtbank.

- …

7. Een korting voor  
uw groene auto

De belastingdienst is erg gesteld op de aanschaf van groene 

auto´s. Het moet dan wel gaan om nieuwe auto´s met een 

CO2 uitstoot van minder dan 105 of 115 gr. per kilometer. 

Groen zijn ook dieselauto´s standaard uitgerust met een roet-

filter en met een CO2 uitstoot lager dan 130 gr. 

Waar tot in het recente verleden de aanschaf van dergelijke 

auto´s fiscaal werd aangemoedigd met een belastingvermin-

dering, gaat dat voortaan met een korting rechtstreeks op de 

aankoopfactuur.

De korting bedraagt / 

- 15% op de aanschafprijs met een maximum van 4.270 EUR 

voor auto´s met een CO2 uitstoot lager dan 105 gr.

- 3% met een maximum van 800 EUR bij een uitstoot tussen 

105 en 115 gr.

De percentages zijn cumuleerbaar met een extra aftrek van  

200 EUR voor de nieuwe dieselauto´s met roetfilter.

Een korting rechtstreeks op de aankoopfactuur wil zeggen dat 

de garagehouder zelf de korting zal verrekenen op de factuur 

die u van hem ontvangt. De garagehouder op zijn beurt recu-

pereert de korting van de Administratie.

De korting is enkel van toepassing voor auto´s die in nieuwe 

staat worden aangeschaft door natuurlijke personen, dus niet 

door vennootschappen.
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Uit het Parlement / 
Rechtspraak

1. Leasingmaatschappijen 
en bankgeheim

U kent de techniek; u bent werknemer of zaakvoerder van uw  

vennootschap- werkgever die voor u een auto least. Op het eind  

van het leasingcontract wordt een aankoopoptie voorzien. Uw werk-

gever maakt daar geen gebruik van en licht dus de optie niet.

U in privé daarentegen krijgt de mogelijkheid dat wel te doen.  

De optieprijs is een fractie van de werkelijke waarde van de auto.

Een voordeel dus, dat de belastingdienst - begrijpelijk - graag wil 

belasten in de inkomstenbelasting. De vennootschap werkgever heeft 

immers de “zware” leasetermijnen betaald en staat op het eind van 

het contract gratis en voor niets de mogelijkheid af aan u privé om de 

auto goedkoop te verwerven.

Het probleem bij het belasten van dit voordeel is dat de belasting-

dienst in het verleden niet over de informatie beschikte over wie nu 

precies de aankoopoptie van een leasecontract had gelicht. Eind jaren 

´90 kreeg zij wel toegang tot die informatie door systematisch vragen 

om inlichtingen te sturen aan leasingmaatschappijen. Op basis van de 

informatie daar verkregen werden dan aanslagen in de inkomstenbe-

lasting opgelegd.

Kon niet volgens een aantal belastingplichtigen want leasingmaatschap-

pijen kwalificeren als kredietinstellingen, en die vallen onder de bescher-

ming van het fiscale bankgeheim van artikel 318 van het wetboek van 

inkomstenbelasting. Dat artikel bepaalt dat het de belastingdienst in 

principe niet is toegestaan “in de rekeningen, boeken en documenten 

van de bank– ,wissel– ,krediet–, en spaarinstellingen inlichtingen in  

te zamelen met het oog op het belasten van hun cliënten”. Informatie 

verkregen in strijd met dat bankgeheim kan niet leiden tot een rechts-

geldige aanslag in de inkomstenbelasting. De rechtspraak was verdeeld. 

Sommige rechtbanken volgden het standpunt dat leasingmaatschap-

pijen kredietinstellingen zijn en dus onder het bankgeheim vallen. 

Andere rechtbanken zagen dat volstrekt anders. Het Hof van Cassatie 

heeft nu de knoop doorgehakt.

Volgens Cassatie staat het buiten kijf dat de financiële instellingen 

die bedoeld worden in artikel 318 van het wetboek inkomsten- 

belasting, en dus vallen onder het bankgeheim, “naar een normaal 

spraakgebruik ook ondernemingen bevatten die een activiteit van 

financiële leasing uitvoeren”. 

De belastingdienst geeft zich nog niet volledig gewonnen. Volgens 

haar heeft Cassatie enkel geantwoord op de vraag of een leasingmaat-

schappij onder de bescherming van artikel 318 valt. Dat is dus zo 

voor leaseverrichting, maar niet voor de verkoop van een auto.

Een vraag om inlichtingen naar die verkoop is dus niet onregelmatig 

omdat ze geen betrekking heeft op de leaseverrichting. 

2.  Herkwalificatie van  
de rente tot dividend

Een aandeelhouder of zaakvoerder/bestuurder van een vennootschap 

kan middelen - een voorschot - aan de vennootschap ter beschikking 

stellen en daar rente voor laten vergoeden. De rente is fiscaal aftrek-

baar voor de vennootschap, in privé wordt ze belast met een roerende 

voorheffing van 15%.

Dat gaat goed zolang één van de volgende grenzen niet wordt  

overschreden /

- Het tarief van de rente mag niet hoger zou zijn dan de normale  

 marktrente.

- Het voorschot dat aan de vennootschap ter beschikking wordt 

gesteld mag niet hoger zijn dan - grosso modo - het bedrag van 

haar eigen vermogen.  

Wordt één van de grenzen overschreden, wordt de rente fiscaal geher-

kwalificeerd tot dividend met als gevolg dat ze niet langer aftrekbaar 

is voor de vennootschap. Herkwalificatie is enkel van toepassing voor 

“al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldleningen”. 

Een arts draagt zijn praktijk over aan een door hem opgerichte ven-

nootschap waarbij bepaald wordt dat de verkoopprijs betaald wordt 

middels creditering in de rekening courant. De vennootschap blijft 

hem dus de koopprijs schuldig. Over de schuld wordt rente berekend 

die de belastingdienst wil herkwalificeren tot dividend.

Niets daarvan zegt de belastingplichtige, ik heb geen “geldlening” aan 

mijn vennootschap verstrekt. De vennootschap is mij enkel de koop-

prijs schuldig gebleven in rekening courant. Herkwalificatie komt 

niet aan de orde want die is enkel van toepassing voor “al dan niet 

door effecten vertegenwoordigde geldleningen”. Het Hof van Beroep 

volgt de belastingplichtige. 

Het Hof stelt vast dat het begrip geldlening gemeenrechtelijk moet 

worden uitgelegd in die zin dat een lening veronderstelt dat er een 

“materiële afgifte is van geld desnoods via moderne technieken”.  

Dat is voor een creditering in rekening courant duidelijk niet het 

geval. En verder interpretatie aan het begrip geldlening geven is niet 

aan de orde aangezien de tekst van de wet duidelijk is.


