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§ 1. INLEIDENDE BEGRIPPEN 

De titel die de organisatoren van de postuniversitaire cyclus voor mijn 
uiteenzetting hebben gekozen, luidt ,noties van internationaal fiscaal 
recht i.v.m. personen en ondernemingen". 
Een algemeen overzicht van het internationaal belastingrecht wordt niet 
verwacht. Ik mag mij beperken tot enkele algemene begrippen voor zover 
zij verband houden met personen en ondernemingen; deze laatste kunnen 
hetzij eenmanszaken, hetzij vennootschappen zijn. 
De uiteenzetting is beperkt tot de inkomstenbelastingen. 

I. Begrip internationaal belastingrecht 

Alvorens het ,internationaal belastingrecht" (I.B .R.) te behandelen, 
dient een begripsomschrijving van het I.B .R. gegeven te worden. 

Twee omschrijvingen zijn mogelijk. Volgens een eerste omschrijving is 
het I.B .R. een onderdeel van het volkenrecht, nl. het geheel van rechts
regelen die de verhoudingen tussen staten inzake belastingen regelen. In 
deze zin is het I.B .R. dat deel van het volkenrecht dat de uitoefening van 
de belastingsoevereiniteit van de staten tot voorwerp heeft. 
Volgens een tweede omschrijving is het I.B .R. het deel van het nationaal 
belastingrecht dat bepaalt hoe een gegeven situatie of handeling die met 
twee of meer soevereine staten aanknopingspunten heeft, belast wordt. 
Wanneer het in deze tweede betekenis gebruikt wordt, is het I.B.R. een 
nationaal recht; in die zin vertoont het Belgisch I.B.R. een zekere ver
wantschap met het Belgisch I.P.R. 

171 



II. Belastingsoevereiniteit ( 1) 

A. PRINCIPE 

Veruit het belangrijkste principe dat door het volkenrecht geformuleerd 
wordt is het begrip belastingsoevereiniteit. 
De belastingsoevereiniteit is slechts een aspect van de soevereiniteit in het 
algemeen en kan best gedefinieerd worden als de autonome handelingsbe
voegdheid inzake belastingen. 
Krachtens het beginsel van de belastingsoevereiniteit is de staat uitsluitend 
bevoegd om onafhankelijk van enige andere staat binnen de grenzen van 
zijn grondgebied belastingen te heffen volgens een stelsel dat hijzelf 
uitgebouwd heeft en volgens toepassingsmodaliteiten die hijzelf bepaalt. 
Uiteraard vindt de belastingsoevereiniteit van de ene staat zijn belang
rijkste begrenzing in de soevereiniteit van de andere staten. Een staat moet 
de belastingsoevereiniteit van andere staten eerbiedigen en mag zijn 
heffingsbevoegdheid niet uitoefenen op het grondgebied onderworpen aan 
de belastingsoevereiniteit van een andere staat. Binnen de grenzen van 
zijn territorium is de belastingsoevereiniteit van de staat exclusief; buiten 
deze grenzen is de staat zonder bevoegdheid. 
De soevereimteitvan destaat omvat een uitvoerende, een rechterlijke en 
een wetgevende bevoegdheid. Deze drie aspecten van de soevereiniteit 
dienen onderscheiden te worden. De beperkingen van deze bevoegdheid 
in de ruimte zijn immers niet steeds dezelfde. 

1. Uitvoerende bevoegdheid 

De uitvoerende bevoegdheid van de staat in belastingaangelegenheden is 
beperkt tot het grondgebied: een staat kan geen opsporings-, controle- en 
invorderingsverrichtingen buiten zijn grondgebied uitvoeren. Het moet 
anderzijds het stellen van analoge daden op zijn territorium door een 
andere staat niet dulden. 

2. Rechterlijke bevoegdheid 

De rechterlijke bevoegdheid van de staten il) belastingzaken is beperkt tot 
het grondgebied. De territorialiteit van de rechterlijke bevoegdheid ver
toont inzake fiscaliteit echter twee bijzondere kenmerken. 

(1) Voor een nadere ontleding van de in deze paragraafbesproken begrippen en literatuur desbetref
fende, cf. LAGAE, J.P., Inleiding tot het Internationaal Belastingrecht, Acco, Leuven, 1976. 
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Vooreerst zal in principe geen exequatur worden verleend voor de ten
uitvoerlegging van een buitenlands dwangschrift of vonnis in fiscale 
zaken(2). 
V erder, zullen de rechtbanken enkel de nationale en nooit enige vreemde 
belastingwet toepassen. In geval van conflict tussen twee of meer natio
nale belastingwetten, zal steeds voor de eigen belastingwet (lex fori) 
geopteerd worden. 

3. Wetgevende bevoegdheid 

De staat bepaalt soeverein wat aan zijn belastingen onderworpen is. 
, ,Chaque Etat fixe, dans sa pleine souverainete, ce qui lui parait taxable, 
un peu comme le chasseur abattra le gibier qui survole son domaine'' (3). 

Die soevereiniteit is nochtans beperkt tot het grondgebied, in die zin dat de 
staat slechts een belasting mag heffen in de gevallen die een aanknopings
punt met zijn territorium vertonen. Dit aanknopingspunt kan bestaan uit 
een juridische of een materiele band tussen de belaste persoon of het 
belaste voorwerp enerzijds en het territorium van de belastingheffende 
staat anderzijds. 
De aanknopingspunten, die overeenkomstig het territorialiteitsbeginsel 
voor de heffing van belastingen in aanmerking komen, verschillen van 
land tot land. 

B. BEPERKINGEN 

De uitoefening van de soevereiniteit van de staat is op het gebied der 
inkomstenbelastingen, zoals trouwens op het gebied der andere belas
tingen, het voorwerp van enkele volkenrechtelijke beperkingen. Deze 
beperkingen vloeien voort, enerzijds, uit het internationaal gewoonterecht 
en, anderzijds, uit de internationale verdragen en betreffen vooral de 
wetgevende heffingsbevoegdheid. 

1. Volkenrechtelijk gewoonterecht 

Doorgaans wordt aangenomen dat de enige beperking die door het vol
kenrechtelijk gewoonterecht aan de uitoefening van de belastingsoeve
reiniteit van de staat wordt opgelegd, de fiscale immuniteit is van de 

(2) Art. 570 Ger.W. 

(3) NIBOYET, ,Les doubles impositions au point de vue juridique", Cours Acad. Dr. Int., Vol. 31, 
1930, p. 14. 
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andere soevereine staten, van de vreemde staatshoofden en van de 
vreemde diplomatieke en consulaire ambtenaren ( 4). 

2. Internationale verdragen 

Talrijker en economisch belangrijker zijn de beperkingen die uit inter
nationale verdragen voortvloeien. 
De belangrijkste dezer contractuele beperkingen van de uitoefening van de 
belastingsoevereiniteit vindt men natuurlijk terug in de verdragen tot 
voorkoming van internationale dubbele belasting. Maar er zijn ook talloze 
niet specifiek fiscale verdragen die dergelijke contractuele beperkingen 
bevatten. 

· De contractuele beperkingen kunnen in twee categorieen worden onder
verdeeld, enerzijds die waarbij de staten overeenkomen de uitoefening 
van hun belastingsoevereiniteit te beperken en anderzijds die waarbij zij 
de uitoefening ervan aan een internationaal organisme overdragen. 

a. Beperkingen van de uitoefening van de belastingsoeve
reini tei t 

Die beperking kan bestaan in de niet-uitoefening of in de beperkte uitoefe
ning van de belastingsoevereiniteitin bepaalde omstandighed(:m. Dit is het .. 
geval wanneer een staat er in toestemt bepaalde handelingen, feiten of 
personen niet te belasten of slechts in geringe mate te belasten. Deze 
beperking kan ook bestaan in een contractuele verplichting tot het verle
nen van medewerking door het uitvoeren van opsporings-, controle- en 
invorderingsverrichtingen voor rekening en ten voordele van een andere 
staat. 
Op het gebied van de inkomstenbelastingen hebben deze beperkingen 
hoofdzakelijk de voorkorning van de internationale dubbele belasting, de 
bestrijding van de internationale belastingvlucht, de belastingheffing van 
vreemdelingen, de fiscale immuniteit en de bijstand inzake vestiging en 
invordering van de belastingen op het oog. 

b. Overdracht van de uitoefening van de belastingsoeve
reiniteit 

Ben staat kan ook de uitoefening van zijn belastingsoevereiniteit gedeelte
lijk overdragen of delegeren. 

Dergelijke overdrachten geschieden meestal ten voordele van internatio
nale instellingen. Op het gebied van inkomstenbelastingen zijn dergelijke 

(4) In de uiteenzetting worden deze voorrechten en immuniteiten niet besproken. 
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delegaties zeer zeldzaam. Hier mag vermeld worden de bevoegdheid 
verleend aan internationale organisaties om een belasting, stafheffing 
genoemd, te heffen op de door hen betaalde salarissen, lonen en emolu
menten. 
Daarenboven dient opgemerkt dat het E.E.G.-verdrag aan de Raad van 
Ministers de bevoegdheid verleent om dwingende richtlijnen uit te vaardi-

. gen voor de harmonisatie van de indirecte belastingen , , voor de aanpas
sing van de wettelijke en bestuurlijke bepalingen der Lidstaten tot uitscha
keling van distorsies veroorzaakt door een dispariteit tussen wettelijke en 
bestuurlijke bepalingen van de Lidstaten'' (5). 

C. GEVOLGEN VAN DE BELASTINGSOEVEREINITEIT 

De uitoefening van de belastingsoevereiniteit door de staten (met aanwen
ding van dezelfde of van verschillende aanknopingspunten) heeft tot 
gevolg dat bepaalde inkomstensituaties in sommige gevallen door de 
inkomstenbelasting van twee of meer staten en in andere gevallen door 
geen inkomstenbelasting worden getroffen. Internationale dubbele belas
ting en internationale belastingvermijding en -ontduiking zijn bijaldien de 
onvermijdelijke correlaria van de uitoefening door de staten van hun 
belastingsoevereiniteit. 
Deze twee gevolgen worden hierna ontleed bij de bespreking van het 
Belgisch I.B.R. 

ill. Het Belgisch I.B.R. op bet stuk der inkomstenbelastingen - Drie 
regimes 

Belgie oefent zijn belastingsoevereiniteit uit op het Belgisch grondgebied, 
de Belgische territoriale zee, het Belgisch luchtruim en het Belgisch 
continentaal plat. · 
Wat betreft de belastingheffing van inkomstensituaties die aanknopings
punten met het territorium van verschillende staten vertonen, voorziet de 
grondwet in geen bijzondere maatregelen. Ter zake gelden de gewone 
grondwettelijke beginselen, nl. het wettelijkheidsbeginsel, het gelijk
heidsbeginsel en het annualiteitsbeginsel (6). 
Mits eerbiediging van die grondwettelijke beginselen, is de Belgische 
wetgever, overeenkomstig de volkenrechtelijke regelen, vrij te bepalen 

(5) E.E.G.-verdrag, art. 99-102. 

(6) Art. 110 en 113 Grondwet. 
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welke personen en welke inkomsten onderworpen zijn aan de Belgische 
inkomstenbelastingen en hoe zij zullen worden be last, en bijgevolg ook op 
welke wijze het territorialiteitsbeginsel zal toegepast worden. 
Wat betreft de territorialiteit der Belgische inkomstenbelastingen, onder
scheidt men drie grote regimes : het regime van gemeen recht, het regime 
van de internationale verdragen, het bijzonder regime voor de Zaire 
Republiek, Rwanda en Burundi. 

A. REGIME VAN HET GEMEEN RECHT 

Het regime van het gemeen recht is datgene dat bepaald en geregeld wordt 
door het W.I.B .. Het formuleert de algemene regelen en is toepasselijk 
wanneer geen der andere twee regimes van toepassing is. 
Op het eerste gezicht zou het regime van gemeen recht als minder belang
rijkkunnen beschouwd worden, vooral wanneerrekening wordt gehouden 
met het feit dat Belgie juist met de landen, waarmede het een verdrag 
gesloten heeft, de drukste en meest intensieve handelsbetrekkingen on
derhoudt. 
Nochtans is het gemeenrechtelijk regime ongetwijfeld het belangrijkste 
van de drie regimes. Het regelt vooreerst de belastingheffing wanneer 
noch een belastingverdrag noch een bijzondere wet van toepassing is. 
Maar zelfs wanneer een internationaal verdrag tot voorkoming van inter
nationale dubbele be lasting ( afgekort D. B. V.) van toepassing is, blijft het 
gemeen recht van groot be lang, omdat het de basis legt voor de interpreta
tie en toepassing van de D.B.V .. Immers, de D.B.V. beperken er zich 
over het algemeen toe de heffingsbevoegdheid toe te wijzen aan een of aan 
beide verdragsluitende staten. Zo de heffingsbevoegdheid aan Belgie 
toegewezen wordt, zal Belgie het inkomen belasten overeenkomstig zijn 
nationale wetgeving rekening houdend met de eventuele beperkingen van 
het D.B.V. (b.v. wat betreft tarief, aftrek van uitgaven). Ook voor de 
interpretatie van de verdragen is de nationale wetgeving van groot belang, 
vermits de D.B.V. zelf vaak bepalen dat de begrippen, die door het 
D.B.V. niet worden omschreven, de betekenis hebben welke hun wordt 
gegeven door de wetten van de staat die het D.B.V. toepast(7). 

B. REGIME VAN DE INTERNATIONALE VERDRAGEN 

De belangrijkste beperkingen die voortvloeien uit internationale verdra
gen betreffen hoofdzakelijk de belastingheffing van de vreemdelingen, de 
fiscale immuniteiten, de voorkoming van de internationale dubbele belas-

(7) Cf. O.E.S.O.-Modelverdrag, art. 2, § 2. 
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ting, de bestrijding van de internationale belastingvlucht en de bijstand 
inzake vestiging en invordering van de belastingen. 
De door Belgie gesloten internationale verdragen die dergelijke beper
kingen inhouden zijn zeer talrijk. Men vindt dergelijke bepalingen ook 
terug in verdragen die hoofdzakelijk andere dan belastingproblemen tot 
voorwerp hebben, zoals bijvoorbeeld de verdragen van vriendschap, 
vestiging en scheepvaart, de verdragen tot oprichting van economische 
unies en van internationale organismen. 
Toch zijn, inzake de bevoegdheid inkomstenbelasting te heffen, de ver
dragen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van 
het ontgaan van belasting inzake belasting naar het inkomen en het 
vermogen ( afgekort D. B. V.) ongetwijfeld de belangrijkste. Deze verdra
gen kunnen naargelang de inhoud van hun bepalingen onderverdeeld 
worden in algemene en beperkte verdragen(8). 

1. Algemene verdragen 

Algemene verdragen zijn deze gesloten tot voorkoming van dubbele 
belasting van talrijke soorten inkomsten, en voorzien doorgaans ook in de 
adniinistratieve bijstand tussen de verdragsluitende staten. 
In Belgie zijn thans een 36 algemene D.B.V. van kracht. Drie verdragen 
zijn ondertekend maar nog niet geratificeerd (9). Deze DBV volgen op een 
na (nl. DBV met Frankrijk) het O.E.S.O.-Modelverdrag en wenden, 
althans wat Belgie betreft, de methode aan van de toewijziging van de 
exclusieve heffingsbevoegdheid ( cf. infra). 

2. Beperkte verdragen 

De beperkte verdragen regelen slechts een of meerdere bepaalde pro
blemen, zoals bijvoorbeeld de belastingheffing van inkomsten van zee- en 
luchtvaartondernemingen, of de onderlinge bijstand inzake invordering 
van de belastingschulden. 

C. BIJZONDER REGIME VOOR DE ZAiRE REPUBLIEK, RWANDA EN BURUNDI 

Toen zij nog aan de soevereiniteit of aan de voogdij van Belgie onderwor
pen waren, hadden Kongo, Rwanda en Burundi, hun eigen belastingwet
ten, hun eigen schatkist en eigen begroting. 

(8) De teksten van de dubbelbelastingv.erdragen alsook van de fiscale bepalingen die in andere 
verdragen voorkomen zijn opgenomen in volgende publikatie: Ministerie van Financien, Hoofdbe
stuur der Directe Belastingen, Wetboek van de Inkomstenbelastingen, Dee! V, Internationale over
eenkomsten (losbladig, bijgewerkt). 
(9) Joegoslavie ondertekend op 21 november 1980; Nieuw Zeeland, 15 september 1981 ; Pakistan, 17 
maart 1980. 
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Deze gebieden werden voor de toepassing van de Belgische belas
tingwetten als vreemde landen beschouwd. 
De toepassing derinkomstenbelastingwetten vanBelgie, enerzijds, en van 
Kongo, Rwanda en Burundi, anderzijds, was de oorzaak van dubbele 
belasting waaraan nooit een algemene oplossing werd gegeven. Door 
enkele maatregelen werd getracht aan sommige gevallen van dubbele 
belasting te verhelpen. 
Onder deze maatregelen was de wet van 21 juni 1927 wellicht de belang
rijkste ( 10). Deze wet voerde het stelsel van enige heffing (imposition 
unique) in voor alle bedrijven die hun hoofdzetel in Belgie hadden en hun 
bedrijfszetel in Kongo. Deze belastingplichtigen betaalden inkomstenbe
lastingen in een land. Belgie vestigde en inde de belastingen, wijl Kongo 
vrijstelling verleende. Belgie handelde in zekere mate alleen als agent of 
lasthebber van Kongo voor de vestiging en de inning van de belasting daar 
het grootste gedeelte van de ge1nde belastingen aan de Kongolese schatkist 
werd overgemaakt ( 11). 
De onafhankelijkheid van Kongo op 30 juni 1960 en van Rwanda en 
Burundi op 1 juli 1962 heeft geen grate wijziging gebracht aan de toepas
sing van de Belgische inkomstenbelastingen op de betrekkingen met die 
landen~Zoals v60r-de-onafhankeli jkheid.word~n .d~Zd1l.n_<i~!!_\)esch()l1Wd 
als vreemde landen voor de toepassing van de Belgische inkomstenbelas
tingen en er is nag steeds geen algemene regeling tot voorkoming van 
dubbele belasting. Op de betrekkingen met de Zai:re Republiek, Rwanda 
en Burundi, is het regime van gemeen recht van toepassing voor zover er 
door bijzondere maatregelen niet van wordt afgeweken. De maatregelen 
die van het gemeen recht afwijken zijn meestal overblijfselen uit het 
koloniaal of voogdijtijdperk, die behouden worden in afwachting dat 
algemene dubbelbelastingverdragen met deze landen worden gesloten. 
Ben van de afwijkirtgen is de wet van 21 juni 1927 die het stelsel van de 
enige heffing invoerde voor de ondernemingen die hun hoofdzetel in 
Belgie hebben en hun exploitatiezetels in Kongo(12). 

(10) B.S., 21 juli 1927. 

(11) Cf. DELHAYE, Le regime fiscal des societes coloniales, 2 delen, Imprimerie Clarence Denis, 
Brusse1, 1952-1953. 
(12) Er mag hier gewezen op het feit dat de vroegere S.W.I.B., gewijzigd en aangevuld bij Wet 21 
juni 1927, van toepassing blijven op de vennootschappen en op de firma's die aan deze wet 
onderworpen zijn (art. 87 Wet 20 november 1962). De wet van 21 juni 1927 werd eenzijdig in en door 
de Zaire ~epubliek opgeheven vanaf 1963 (Loi du 10 juillet 1963 portant budget ordinaire de Ia 
Republique du Congo pour 1' exercice 1963 et certaines mesures de redressement financier, Moniteur 
Congolais, nr. 15, 1 augustus 1963). Zij blijft echter nog van kracht in Belgie. 
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§ 2. HEFFINGSBEVOEGDHEID EN INTERNATIONALE DUB
BELE BELASTING VAN HET INK OMEN 

I. Belastingsoevereiniteit en belastinghefling van bet inkomen 

Krachtens het soevereiniteitsbeginsel is een staat vrij al dan niet inkom
stenbelastingen te heffen en, zo hij inkomstenbelastingen heft, autonoom 
zijn stelsel van inkomstenbelastingen uit te bouwen. 

Daar zijn soevereiniteit beperkt is tot het territorium moet er een aankno
pingspunt bestaan tussen het territorium en hetzij de persoon die de 
inkomsten verkrijgt, hetzij het inkomen zelf. 

De aanknopingspunten die de persoon van de verkrijger der inkomsten 
betreffen, zijn het domicilie en de nationaliteit. De landen die het domici
lie als aanknopingspunt gebruiken, belasten hun verblijfhouders op hun 
wereldinkomen. De landen die de nationaliteit als aanknopingspunt ge
bruiken (b. v. V. S. A.), bel as ten hun staatsburgers op hun wereldinkomen 
ongeacht de plaats waar deze staatsburgers gedomicilieerd zijn. 

De aanknopingspunten die het inkomen betreffen, zijn talrijker. Het 
belangrijkste aanknopingspunt is de bron van het inkomen. Krachtens dit 
beginsel kan een staat het inkomen dat zijn oorsprong heeft op zijn 
territorium belasten, of dit inkom en nu wordt verkregen door een verblijf
houder dan wel door een niet-verblijfhouder. Voor sommige categorieen 
van inkomsten wordt de bron doorgaans als een voldoend aanknopings
punt beschouwd (b. v. onroerende inkomsten, roerende inkomsten). Voor 
andere categorieen wordt de bron niet steeds als voldoende beschouwd en 
wordt een nauwere band met het territorium vereist. Dit is vooral het geval 
met de bedrijfsinkomsten. Zo wordt voor de belastingheffing van de 
exploitatiewinsten verwezenlijkt door een niet-verblijfhouder niet alleen 
vereist dat de winsten zouden verwezenlijkt zijn op het territorium, maar 
ook dat zij zouden verwezenlijkt zijn in of door een inrichting op het 
territorium gelegen. 

Reeds eerder werd vermeld dat het principe van de belastingsoevereiniteit 
en de wijze waarop de staten die belastingsoevereiniteit uitoefenen en 
aanknopingspunten kiezen, tot gevolg heeft dat bepaalde inkomsten soms 
door de inkomstenbelasting van twee of meer staten getroffen worden en 
derhalve aan dubbele belasting onderworpen. 

In deze paragraaf wordt nagegaan hoe Belgie zijn belastingsoevereiniteit 
uitoefent en welke maatregelen het treft ten einde de internationale dub
bele belasting te voorkomen. 

Twee regimes zullen besproken worden, nl. het regime van gemeen recht 
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en hetregime van de D.B.V .. Het regime van toepassing op betrekkingen 
met Za1re, Rwanda en Burundi wordt niet besproken(13). 

II. Gemeen recht- W.I.B. 

A. BELASTINGHEFFING VAN VERBLIJFHOUDERS 

Belgie past het domiciliebeginsel toe en be last zijn verblijfhouders op hun 
wereldinkomen, d. w .z. zowel hun buitenlands als hun Belgisch inkomen. 
Dit principe geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschap
pen(l4). 
Het buitenlands inkomen door verblijfhouders van Belgie verkregen zal 
vaak in hetland van oorsprong reeds be last zijn. Het feit dat dit inkomen in 
Belgie nogmaals belast wordt heeft tot gevolg dat dit inkomen aan inter
nationale dubbele belasting onderworpen wordt. 
Belgie heeft echter eenzijdige maatregelen getroffen ten einde de last van 
de internationale dubbele belasting te voorkomen. Deze maatregelen 
verschillen vaak naar de aard van het inkomen: 

a. Aftrek van buitenlandse inkomstenbelasting 

De in het buitenland betaalde inkomstenbelasting is voor doeleinden van 
het Belgisch iilkomstenbelastingrecht een aftrekbare uitgave of last. Deze 
regel geldt voor alle types van inkomsten al wordt hij nergens in het 
W.I.B. geformuleerd. Hij werd echter reeds onder de vroegere S.W.I.B. 
toegepast. 
De belastinghervorming doorgevoerd bij wet van 20 november 1962 heeft 
de aftrekbaarheid van de Belgische inkomstenbelasting afgeschaft, maar 
niets gewijzigd aan de aftrek van de buitenlandse belasting(15). 

b. Vermindering van de Belgische belasting 

De personenbelasting wordt met 50 % en de vennootschapsbelasting met 
7 5 % verminderd voor het gedeelte dat proportioned overeenstemt met: 

(13) Gezien het opzet van deze uiteenzetting worden de prab1emen eigen aan de ,definitief be1aste 
inkomsten" niet behande1d. 

(14) Art. 5 en 96 W.I.B. De bepa1ing van de bran van het inkomen is van be1ang zowe1 voor de 
be1astingheffing van het buitenlands inkomen door verb1ijfhouders verkregen a1s voor de be1as
tingheffing van de niet-verblijfhouders. Nochtans formu1eert het W.I.B. geen bronrege1en. Men is 
derha1ve verplicht de bronrege1en af te 1eiden uit andere bepa1ingen van het W.I.B. en meer bepaald 
uit de bepalingen betreffende de be1astingheffing van het buiten1ands inkomen verkregen door 
verb1ijfhouders en uit de bepa1ingen betreffende de be1astingheffing van niet-verblijfhouders. Er dient 
echter op gewezen dat zowe1 in de wetgeving a1s in de rechtspraak de begrippen ,bran van het 
inkomen'' en , ,aanknopingspunt'' niet altijd duidelijk uit elkaar gehouden worden. De bijzonderste 
bronrege1en zullen hierna samengevat worden. 
(15) Art. 50, 3", 109, 1" en 145 W.I.B.; Com. l.B. 44/430. 
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1 - l:_~_:_:__=:_--=-:_ ------- -_ --::_1_- [---

1° Inkomsten van in het buitenland gelegen onroerende goederen; 

2° Met buitenlandse behaalde en belaste bedrijfsinkomsten, met uitzon
dering van inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen 
die de belastingplichtige voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaam
heid in inrichtingen waarover hij in Belgie beschikt, heeft gebruikt. 
3° De diverse inkomsten bedoeld in art. 67, 1° tot 3° W.I.B., zo zij in het 
buitenland verkregen werden. Voor de in art. 67, 1° W.I.B. bedoelde 
inkomsten wordt ook vereist dat zij in het buitenland be last werden ( 16). 

Wat de vereiste betreft dat het inkomen in het buitenland moet belast zijn, 
heeft de rechtspraak aangenomen dat het inkomen geacht wordt in het 
b1;1itenland belast te zijn wanneer , ,les revenus etrangers ont subi le regime 
fiscal qui leur est applicable a l'etranger'-' (17). 
Ook het Bestuur aanvaardt een ruime interpretatie: wins ten die in een 
buitenlandse inrichting van de belastingplichtige verwezenlijkt werden, 
worden geacht in het buitenland behaald en belast te zijn(18). 

c. Forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting 
(F.B .B.) 

Ret F.B.B. is in feite een forfaitaire aanrekening van de buitenlandse 
belasting, daar de belastingplichtige een bedrag gelijk aan 15 % van de 
buitenlandse inkomsten mag verrekenen met zijn eigen belasting. 

Ret F.B.B. wordt toegekend wat betreft de buitenlandse inkomsten van 
roerende goederen en kapitalen en zekere diverse inkomsten (nl. inkom
sten bedoeld bij art. 67, 4° tot 6° W.I.B.) die in het buitenland werden 
onderworpen aan een be lasting gelijkaardig aan de personenbelasting, de 
vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders(19). 
Geen aftrek uit hoofde van buitenlandse belasting wordt verricht ter zake 
van: 
1° Inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen die de 
belastingplichtige voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid in 
het buitenland gebruikt (20) ; 

(16) Art. 88 en 128 W.I.B. Vennits een vennootschap de diverseinkomsten verme1dinart. 67, 1° tot 
3° uit haar aard niet kan beha1en (Com. I.B. 96/2, 3°), ge1dt (3°) enke1 voor natuurlijke person en. Zie 
art. 128 W.I.B. 
(17) Sidro, Brusse1, 17 juni 1958,Rev. Fisc., 1959, p. 106; Cass .. , 5 mei 1959, Pas., 1959, I, 906. 
(18)' Com. l.B. 88/11 e.v. 
(19) Art. 187 en 195 W.I.B. 
(20) Art. 196, 1° W.I.B. Deze inkomsten genieten immers reeds van de vermindering van de 
Be1gische be1asting verleend door art. 88, 2° en 128 W .I.B. 
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2° Inkomsten van aandelen of delen en inkomsten van belegde kapitalen 
die ingevolge art. 111, 1° en 2° W .I.B. als definitief belaste inkomsten 
aftrekbaar zijn(21). 

d. Fictieve roerende voorheffing 

Een fictieve roerende voorheffing van 5 % van het verkregen bedrag 
wordt verleend met betrekking tot dividenden van buitenlandse oorsprong 
verkregen door een Belgische vennootschap die deze inkomsten als defi
nitief belaste inkomsten kan aftrekken (22). 
Deze fictieve roerende voorheffing heeft tot doel rekening te houden met 
het feit dat deze dividenden in het land van oorsprong aan een inhouding 
aan de bron werden onderworpen en bij wederuitkering door de Belgische 
vennootschap aan de R. V. zullen onderworpen worden. 

Voorbeeld: 

A. Eerste niveau: inkomend dividend van buitenlandse oorsprong 

Netto-dividend aan grens 
(d.w.z. buitenlands dividend na buitenlandse belasting) 100 
R.V. 0 

B. Tweede niveau: Belgisch.e moedervennootschap-

Ge'incasseerd dividend 
R.V. fictief 

Belastbare winst 
Aftrekbare D.B.I. (95 %) 

Belastbaar in de Ven. B. 
Ven. B. 48% 
Uitkeerbare winst - netto-div. 

Netto-dividend + fictieve R.V. 
Ven. B. 

Uitkeerbare winst = bruto div. 
R.V. a 20% 

Netto-div. 

(21) Art. 196, 2° W.I.B. 
(22) Art. '191, 5° W.I.B. 
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C. Derde niveau: natuurlijke persoon- aandeelhouder van de Belgische 
vennootschap 
Belastbaar bedrag 
N etta-dividend 81,98 
R.V. 20,50 
B.K. 47,14 

Belastbaar div. 149,62 

V errekenbare bedragen 

R.V. 20,50 
B.K. 47,14 

Totaal 67,64 

Het gemeen recht inzake belastingheffing van verblijfhouders wordt dus 
gekenmerkt door het feit dat verblijfhouders op hun wereldinkomen wor
den belast, maar dat de Belgische belasting verminderd wordt ten einde 
rekening te houden met het feit dat het inkomen in het buitenland werd 
belast. De technieken die aangewend worden om de Belgische be lasting te 
verminderen zijn uiteenlopend en verschillen naargelang de aard van het 
inkomen. 

B. BELASTINGHEFFING VAN NIET-VERBLIJFHOUDERS 

1. Aanknopingspunt 

Niet-verblijfhouders zijn in Belgie onderworpen aan beperkte belas
tingplicht (limited tax liability, beschriinkte Steuerpflicht). Zij worden in 
Belgie doorgaans slechts be last op hun inkomen van Belgische oorsprong. 
Hunbuitenlands ink omen wordt in Belgie niet belast met uitzondering van 
het buitenlands inkomen van kapitalen dat in Belgie wordt ge'incas
seerd(23). 
Zo Belgie het oorsprongbeginsel aanwendt, betekent dit nog niet dat 
Belgie aile Belgische inkomsten door niet-verblijfhouders verkregen be
last. Immers, voor sommige inkomsten wordt de oorsprong in Belgie als 
een voldoend aanknopingspunt beschouwd wijl voor andere inkomsten 
een grotere tegenwoordigheid in Belgie of een nauwere band met het 
Belgisch territorium wordt vereist. De aanknopingspunten voor de be
langrijkste categorieen inkomsten zijn de volgende (24). 

(23) Art. 140 en 141 W.I.B. 
(24) Er dient op gewezen dat gezien het kader van de uiteenzetting, niet alle uitzonderingen, 
afwijkingen of bijzondere gevallen kunnen behandeld worden. 
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a. Inkomsten uit onroerende goederen: oorsprong in Belgie is een vol
doend aanknopingspunt (25) ; 
b. Inkomsten uit roerende goederen en kapitalen: oorsprong alsook beta
ling of incassering in Belgie zijn voldoende aanknopingspunten. Worden 
als van Belgische oorsprong beschouwd: de roerende ink oms ten ten laste 
van een Belgisch openbaar bestuur of van een verblijfhouder van Belgie of 
van een Belgische inrichting van een niet-verblijfhouder. Zijn echter niet 
van Belgische oorsprong de roerende inkomsten ten laste van een buiten
landse inrichting van een Belgisch verblijfhouder(26). 
c. Bedrijfsinkomsten: 

1° Winsten: Belgische inrichting wordt als aanknopingspunt gebruikt. 
Een niet-verblijfhouder wordt slechts op zijn winsten in Belgie belast 
voorzover hij deze winsten in of door bemiddeling van een Belgische 
inrichting heeft verwezenlijkt(27). 
Op deze algemene regel zijn er enkele uitzonderingen waarbij andere 
aanknopingspunten gebruikt worden (28) : 

(a) Buitenlandse verzekeraars: het gewoonlijk inzamelen van contracten 
(andere dan herverzekeringscontracten) in Belgie; 

(b) Rondreizende activiteiten (schippers, foorreizigers, vertegenwoordi
gers van buitenlandse firma's, ... ) : het uitoefenen van werkzaamheid 
in Belgie; 

(c) V ennoten in optievennootschappen : hoedanigheid van vennoot in 
Belgische personenvennootschap die geopteerd heeft voor de belas
tingheffing ten name van de vennoten; 

(d) Vennoot in landbouwvennootschap: hoedanigheid van vennoot in 
landbouwvennootschap wanneer deze geacht wordt voor de heffing 
van de inkomstenbelasting geen rechtspersoonlijkheid te bezitten; 

(e) Buitenlandse lichamen die het mandaat van beheerder, commissaris 
ofvereffenaar uitoefenen in een vennootschap onderworpen in Belgie 
aan de Ven. B .. 

2° Bezoldigingen: 
(a) Bezoldigingen van werknemers (arbeiders en bedienden): het aan

knopingspunt is de oorsprong in Belgie. Worden als van Belgische 
oorsprong beschouwd de bezoldigingen gedragen door een Belgisch 
openbaar bestuur, door een verblijfhouder van Belgie of door de 

(25) Art. 140, § 2, 1" W.I.B. 
(26) Art. 140, § 2, 2" en 141, 1" W.I.B. 
(27) Art. 140, § 2, 3" W.I.B. 
(28) Art. 140, § 2, 3" W.I.B. 
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Belgische inrichtingen van een niet-verblijfbouder, tenzij het om een 
in het buitenland uitgeoefende activiteit gaat(29). 

(b) Bezoldigingen van beheerders en werkende vennoten. Oorsprong in 
Belgie is een voldoend aanknopingspunt. Deze bezoldigingen zijn 
van Belgische oorsprong zo zij ten laste van een Belgische ven
nootschap zijn, tenzij zij een in het buitenland uitgeoefende activiteit 
vergoeden en op de inkomst(m van die inrichtingen worden toegere
kend(30). 

3° Baten van vrije beroepen: het aanknopingspunt is de uitoefening in 
Belgie van het vrij beroep of van een andere winstgevende bezigheid (31). 
4° Pensioenen: de oorsprong in Belgie is een voldoend aanknopingspunt. 
Worden als van Belgische oorsprong beschouwd pensioenen ten laste van 
een verblijfbouder van Belgie, van een Belgisch openbaar bestuur of van 
een Belgische inrichting van een niet-verblijfbouder(32). 
d. Diverse inkomsten. Voor diverse inkomsten is de oorsprong in Belgie 
in de regel een voldoend aanknopingspunt zoals kan afgeleid worden uit 
art. 140, § 2, 5° W.I.B. 

2. Grondslag en berekening van de belasting 

Deze materie wordt geregeld door artikel148 tot 152 W.I.B .. Herhaalde 
wetswijzigingen hebben tot de eenvoud van deze materie niet bijgedra
gen(33). 
Zij kan wellicht als volgt samengevat worden. 

a. Niet-rijksinwoners en buitenlandse lichamen die zich 
met een exploitatie of met verrichtingen van winst
gevende aard bezighouden 

1° B.N.V. berekend tegen het progressief ofevenredig tarief. 

In bepaalde gevallen wordt de B.N.V. berekend tegen het progressief 
tarief zo zij gevestigd is op het inkomen van een niet-rijksinwoner, en 
tegen het tarief van 54 %, indien zij gevestigd wordt op het inkomen 

(29) Art. 140, § 2, 4° en art. 141, 2° W.I.B. 
(30) Art. 140, § 2, 4° en art. 141, 2° W.I.B. 
(31) Art. 140, § 2, 3° W.I.B. 
(32) Art. 140, § 2, 4° W.I.B. 

(33) Deze bepalingen werden gewijzigd o.m. door de wet van 17 ju1i 1979 houdende wijziging van 
het W.I.B. en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten op het stuk van de 
onroerendefiscaliteit,B .S., 22 augustus 1979. Cf. Circ. 18 mei 1981, nr. Ci.RH. 221/323.544,Bull. 
Bel., 1981, p. 1408 e.v. 
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verkregen door een buitenlands lichaam. Men spreekt in dergelijk geval 
van samenvoeging of globalisatie van de inkomsten. 
De globalisatie en berekening van de B.N. V. tegen het progressief of 
evenredig tarief geldt aileen voor bepaalde inkomsten door vermelde 
niet-verblijfhouders verkregen en aileen voorzover het vereiste aankno
pingspunt aanwezig is. DeB.N.V. op de andere inkomsten (nl. de inkom
sten die niet geglobaliseerd worden) die door deze belastingplichtigen 
worden verkregen, wordt geacht gelijk te zijn aan de voorheffingen, het 
B.K. en de in art. 208bis bedoelde aanslag(34). 
Daar de berekening tegen het progressief of evenredig tarief slechts voor 
sommige inkomsten geldt, dient nagegaan voor welke categorieen belas
tingplichtigen en voor welke inkomsten de B.N.V. op die manier bere
kend wordt: 
(a) B.N.V. gevestigd op het totaal bedrag van de inkomsten uit in Belgie 

gelegen onroerende goederen: niet-verblijfhouders die inkomsten 
verkrijgen uit in huur gegeven onroerende goederen ofuit de vestiging 
of de overdracht van een recht van erfpacht of van opstal(35). 

(b) B .N. V. gevestigd op het totaal bedrag van de inkomsten uit in Belgie 
gelegen onroerende goederen en de in Belgie behaalde bedrijfsinkom
sten. 

Dit is het geval voor de volgende belastingplichtigen(36): 

- niet-verblijfhouders die over een Belgische inrichting beschikken; 

- niet-verblijfhouders die inkomsten verkrijgen als: 

- werkende vennoten en beheerders met werkelijke en vaste functies 
in een Belgische vennootschap onderworpen aan de V en. B. ; 

- vennoot in een optievennootschap ; 

- werkende vennoot of beheerder met werkelijke en vaste functies in 
een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap; 

- vennoot in een landbouwvennootschap die voor de heffing van de 
inkomstenbelastingen geacht wordt geen rechtspersoonlijkheid te 
bezitten; 

- niet-rijksinwoners die tenminste gedurende 183 dagen over een wa
ning in Belgie beschikken. Wat deze categorie belastingplichtigen 
betreft, kan het geglobaliseerd belastbaar inkomen niet lager komen te 
liggen dan tweemaal het kadastraal inkomen van de waning( en) waar
over zij in Belgie beschikken. 

(34) Art. 148 in fine W.I.B. 
(35) Art. 148, 1° W.I.B. 
(36)-Art. 148, 2° en 149 W.I.B. 

186 



(c) B.N.V. gevestigd op bezoldigingen en pensioenen: niet-verblijfhou
ders die niet tot de bierbovenvermelde categorieen (a) en (b) beboren 
en die bezoldigingen en pensioenen van Belgiscbe oorsprong verkrij
gen(37). 

De B.N.V. op de andere inkomsten (o.m. inkomsten uit roerende goede
ren en kapitalen) die voormelde belastingplicbtigen verkrijgen worden 
geacbt gelijk te zijn aan de voorbeffingen, bet B .K. en de in artikel208bis 
bedoelde aanslag (3 8). 
2° B.N.V. gelijk aan voorbeffingen, B.K. en bijzondere aanslag bedoeld 
in artikel 208bis W.I.B. 
De inkomsten van de belastingplicbtigen die niet tot de bierboven ver
melde categorieen beboren, worden niet samengevoegd. DeB .N. V. op de 
inkomsten die zij verkrijgen wordt geacbt gelijk te zijn aan de voorbef
fingen, bet B.K. en de in artikel 208bis W.I.B. bedoelde aanslag(39). 

b. Buitenlandse licbamen die zicb nocb met een exploitatie 
nocb met verricbtingen van winstgevende aard bezig
bouden. 

Voor sommige inkomsten wordt de B.N.V. geacbt gelijk te zijn aan de 
voorbeffingen, bet B .K. of de aanslag bedoeld in artikel 208bis. Voor 
andere inkomsten wordt de B.N.V. berekend tegen bet tarief van 20 %. 
Dit laatste is namelijk bet geval voor volgende inkomsten: 
1 o Op bet gedeelte van bet nettobedrag van de buurprijs en de buurlasten 
dat meer bedraagt dan bet kadastraal inkomen van de in Belgie gelegen 
onroerende goederen, beboudens wanneer de buurder betzij een na
tuurlijke persoon is die bet gebuurd goed tot prive doeleinden aanwendt, 
betzij een persoon, vennootscbap of vereniging die bet in buur genomen 
goed zonder winstoogmerk gebruikt voor een van de bestemmingen be
doeld bij artikel 8 W.I.B.; 
2° Op de bedragen ontvangen ter gelegenbeid van het vestigen of de 
overdracbt van een recbt van erfpacht of opstal met betrekking tot een in 
Belgie gelegen onroerend goed, behoudens de uitzondering vermeld sub 
1 °(40). 

(37) Art. 150, a!. 2 W.I.B. 
(38) Art. 148, laatste alinea en 150 W.I.B. 
(39) Art .. 150 W.I.B. 
(40) Art. 149bis W.I.B. 
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III. Dubbelbelastingverdragen 

A. MECHANISME VAN D.B.V. 

De D.B.V. wenden de techniek aan van de verdeling van de heffingsbe
voegdheid. Zij kennen het recht van belastingheffing over de inkomsten 
en vermogensbestanddelen toe hetzij aan een van de verdragsstaten hetzij 
aan beide verdragsstaten. 
Daartoe worden de inkomsten en, in mindere mate, de vermogenbestand
delen in verschillende groepen onderverdeeld. 
De toewijzing van de heffingsbevoegdheid kan hetzij exclusiefhetzij 
niet-exclusief zijn. 
Ret is met betrekking tot de keuze van de methode van voorkoming van 
dubbele belasting dat de Ianden in twee groepen verdeeld worden, nl. 
West-Europese Ianden en de Angelsaksische Ianden: 
1° de West-Europese Ianden gebruiken doorgaans de methode van de 
toewijzing van de exclusieve heffingsbevoegdheid, uitgezonderd wat 
betreft de inkomsten van kapitalen. 
In geval van toekenning van exclusieve heffingsbevoegdheid onder
scheidt men: 
- Toewijzing aande bronstaat: het inkomen wordtbelastin de bronstaat 

en vrijgesteld in de domiciliestaat; 
- Toewijzing aan de domiciliestaat: het inkomen wordt vrijgesteld in de 

bronstaat en is belast in de domiciliestaat. 
Deze methode wordt dan ook de methode van vrijstelling genoemd. 

2° De Angelsaksische Ianden, Japan en andere Ianden: de toewijzing van 
de heffingsbevoegdheid aan de bronstaat is niet exclusief, vermits de 
domiciliestaat zijn inwoners belast op hun wereldinkomen, inclusief het 
inkomen dat zijn bron heeft in de andere vedragsstaat. Indien de hef
fingsbevoegdheid aan de bronstaat is toegekend, dan mag de domici
liestaat dit inkomen nog belasten; de dubbele be lasting wordt doorgaans 
gemilderd door de domiciliestaat. Indien de heffingsbevoegdheid even wei 
aan de domiciliestaat toegekend is, dan is het inkomen in de bronstaat 
effectief vrijgesteld. 
Wanneer een staat volgens een D.B.V. gerechtigd is over een inkomen 
belasting te heffen, mag hij dat doen overeenkomstig zijn interne wet, 
eventueel met inachtneming van de door het D.B.V. opgelegde beper
kingen (b.v. m.b.t. het tariefvan de belasting). Deze staat is evenwel niet 
gebonden door de kwalificatie die door het D.B.V. aan de inkomsten 
gegeven werd met het oog op de toewijzing van de heffingsbevoegdheid 
(b.v. inkomsten door het D.B.V. aangemerkt als inkomsten van on-
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roerende goederen mogen in de staat waar die goederen gelegen zijn, in 
voorkomend geval, als ondernemingswinst worden aangemerkt en be
last). 
Indien het exclusieve recht van belastingheffing aan een staat is toegewe
zen, moet de andere staat afzien van belastingheffing, zelfs zo de eerstge
noemde staat het hem toegekende recht niet uitoefent en de inkomsten niet 
aan belasting onderwerpt. Soms wordt evenwel in de D.B.V. vrijstelling 
in de ene staat uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van de effectieve belas
tingheffing in de andere staat (de zgn. subject to tax clausule in de 
Ailgelsaksische D. B. V.) ( 41). 
Uit het voorgaande volgt dat een D.B.V. in principe geen bron van 
belastingschuld kan zijn. Immers, het doel van de D.B.V. is de dubbele 
belasting te voorkomen door beperkingen te brengen aan de uitoefening 
van de belastingsoevereiniteit van de verdragslanden. Dit wordt bereikt 
door de toewijzihg van het heffingsrecht. lndien een staat het hef
fingsrecht toegewezen krijgt over een bepaald inkomen, zal het inkomen 
slechts daadwerkelijk be last worden zo de interne nationale wetgeving van 
dat land in de belastbaarheid van dat inkomen voorziet. 

B. STRUKTUUR EN SAMENVATTING VAN DE DOOR BELGIE AFGESLOTEN D.B.V. 

Op een na volgen van de door Belgie afgesloten D.B.V. het O.E.S.O.
Modelverdrag alsook de struktuur van dit verdrag ( 42). 

Ofschoon deze verdragen allen eenzelfde structuur hebben, betekent dit 
niet dat zij identiek zijn. De verdragen vertonen vele verschilpunten en 
elke samenvatting van die verdragen is dan ook onvermijdelijk onvol
ledig, misleidend en onbetrouwbaar. W anneer een D. B. V. toepasselijk is, 
dan moet steeds de tekst geraadpleegd worden vermits de verdragen vaak 
op (belangrijke) detailpunten afwijken van de algemene regel ( 43). 
Onder dit voorbehoud kan gepoogd worden een overzicht te geven van de 
struktuur en de algemene bepalingen van de Belgische D.B.V. (44). 

( 41) B. v. D .B. V. Be1gie-Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanie en Ierland, 27 augustus 1967, art. 
12 (1), 18 en 21. 

(42) O.C.D.E., Modele de Convention de Double Imposition concernant le Revenu et la Fortune, 
Rapport du Comite des Affaires Fiscales de l'O.C.D.E., Paris, 1977. 
(43) De door Belgie gesloten dubbelbelastingverdragen maken het voorwerp uit van een uitstekend 
commentaar gepubliceerd door het Hoofdbestuur der Directe Belastingen, cf. Ministerie van Finan
cien, Hoofdbestuur der Directe Belastingen, Algemeen Commentaar van de Overeenkomsten tot het 
vermijden van Dubbele Belasting (losbladig, bijgewerkt), afgekort Com. Ov. 
(44)) De bijzondere bepalingen die eigen zijn aan de met ontwikkelingslanden afgesloten DBV 
worden in het overzicht niet vermeld. Zie daaromtrent DAUMERIE, G., ,Bijzondere as pecten van de 
door Be1gie recent afgesloten overeenkomsten tot voorkoming van de dubbele belasting van inkom
sten", Bull. Bel., 1975, p. 235-248. 
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1. Reikwijdte van de overeenkomst 

De eerste bepalingen geven een omschrijving van de personen en belas
tingen die onder toepassing van de overeenkomst vallen, m. a. w. van het 
toepassingsgebied ratione materiae en ratione personae. Wat Belgie 
betreft is het verdrag van toepassing op de verblijfhouders van Belgie en 
op de inkomstenbelastingen door Belgie geheven met inbegrip van de 
voorheffingen en de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelas
ting. 

2. Begripsbepalingen 

Sommige begrippen krijgen een autonome definitie met het oog op de 
toepassing van de verdragsbepalingen. De definities kunnen in twee 
groepen onderscheiden worden, nl. diegene die van algemene aard zijn 
(b. v. woonplaats, vaste inrichting) en diegene die van bijzondere aard zijn 
en slechts betrekking hebben op bepaalde inkomsten. De eerste groep 
omschrijvingen vindt men meestal terug in Hoofdstuk II van het ver
drag ( 45). De tweede groep definities vindt men in de artikelen terug die de 
fiscale behandeling van een bepaalde inkomstensoort regelen (b. v. be grip 
,dividend", ,interest", enz. ). 
De cnnscbiijvingen in lret verdrag gelden aileen met het oog op de toepas~ 
sing van het verdrag, d.w.z. in de meeste gevallen met het oog op de 
toewijzing van de heffingsbevoegdheid. 
De termen die in het verdrag niet zijn gedefinieerd, worden omschreven · 
overeenkomstig de wetten van de verdragstaat die de belasting heft(46). 

3. Belastingheffing naar het inkomen 

Deze bepalingen formuleren de regelen van toewijzing van heffingsbe
voegdheid. Zij bepalen voor de verschillende categorieen van inkomsten 
of deze inkomsten belastbaar zijn in de bronstaat of in de domiciliestaat. 
Zo de heffingsbevoegdheid aan de bronstaat toegewezen wordt, dient ook 
rekening gehouden te worden met de bepalingen tot vermijding van 
dubbele belasting, zoals hierna zal worden uiteengezet. 

a. Inkomsten uit onroerende goederen 

Inkomsten uit onroerende goederen worden belast in de bronstaat, d. w. z. 
de staat waar de onroerende goederen gelegen zijn ( 4 7). 

(45) Art. 3 en 5 O.E.S.O.-Model. 
(46) Art. 3, § 2 O.E.S.O.-Model. 
(47) Art. 6 O.E.S.O.-Model. 
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b. Ondernemingswinsten 

Ter zake ondernemingswinsten ge1dt het principe van de vaste inrichting. 
V o1gens dit principe is de onderneming s1echts be1astbaar in haar domici-
1iestaat, tenzij zij in de andere staat haar bedrijf uitoefent met behu1p van 
een a1daar gevestigde vaste inrichting. Indien zij er een vaste inrichting 
heeft wordt zij er be1ast op alle winsten die aan die vaste inrichting kunnen 
worden toegerekend(48). 

c. Zeevaart, binnenvaart en 1uchtvaart 

Winsten verkregen uit de exp1oitatie van schepen, boten en 1uchtvaartui
gen in internationaa1 verkeer zijn be1astbaar in de domiciliestaat(49). 

d. Dividenden 

Dividenden zijn be1astbaar zowe1 in de bronstaat a1s in de domiciliestaat. 
De heffingsbevoegdheid van de bronstaat wordt echter beperkt. Zo Be1gie 
de bronstaat is, dan mag de bronheffing, nl. roerende voorheffing, 15 % 
niet overschrijden. De maximum grens wordt in sommige verdragen 
ver1aagd voor dee1nemingsdividenden, nl. voor dividenden die verkregen 
worden door een buiten1andse vennootschap die een be1angrijke partici
patie heeft in de Be1gische vennootschap(b.v. D.B.V. Finland: 10% zo 
participatie van 25%; D.B.V.-Frankrijk: 10% zo participatie van 10%; 
D.B.V.-Luxemburg: 10 %zoparticipatievan25 %;D.B.V.-Neder1and: 
5 % zo participatie van 25 %; D.B.V.-Zwitserland: 10 % zo dee1neming 
van 25 %)(50). 

e. Interesten 

Interesten zijn belastbaar in de domiciliestaat en, vo1gens de meeste 
Belgische D.B.V., ook in de bronstaat. Doorgaans wordt de belasting in 
de bronstaat beperkt tot een bepaa1d maximum. Wijl het 0 .E. S. 0-Mode1-
verdrag dit maximum op 10% vaststelt, wordt in de meeste Belgische 
overeenkomsten de grens bepaald op 15 %. 
Voor bepaalde interesten wordt van deze rege1 afgeweken. Sommige 
D.B.V. stellen deze interesten in de bronstaat vrij. Andere interesten 
mogen onverkort in de bronstaat be1ast worden(51). 

(48) Art. 7, § 1 O.E.S.O.-Model. 
(49) Art. 8 O.E.S.O.-Model. 
(50) Art. 10 O.E.S.O.-Model; Com. Ov., 10/222. 
(51) Art. 11 O.E.S.O.-Model; Com. Ov., 11/201 e.v. 
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f. Royalties 

Volgens het O.E.S.O.-Modelverdrag zijn de royalties slechts belastbaar 
in de domiciliestaat(52). In een aantal door Belgie afgesloten D.B.V. 
wordt hiervan afgeweken, en mag de bronstaat een beperkte belasting 
heffen. Gezien de grate verscheidenheid in de D.B.V. zowel wat betreft 
het type royalties die de bronstaat mag belasten als de maximum grens van 
de belasting in de bronstaat is een veralgemening onmogelijk(53). 

g. Vermogenswinsten 

V ermogenswinsten of meerwaarden zijn belastbaar in de domiciliestaat. 
Op deze regel zijn er twee uitzonderingen: 

- Meerwaarden op onroerende goederen zijn belastbaar in de staat 
waarin de onroerende goederen gelegen zijn; 
- Meerwaarden op roerende goederen die deel uitmaken van het be
drijfsvermogen van een vaste inrichting of een vaste basis zijn belastbaar 
in de staat waarin de vaste inrichting of vaste basis gelegen is(54). 

h. Zelfstandige arbeid 

Voor inkomsten uit zelfstandige arbeid (nl. vrije beroepen en andere 
winstgevende bezigheden), geldt een regel die veel gelijkenis vertoont 
met de regel voorzien voor de bedrijfswinsten. De inwoner van een 
verdragsstaat is enkel belastbaar in zijn domiciliestaat op de inkomsten die 
hij uit zijn zelfstandige activiteit verkrijgt tenzij hij over een vaste basis (in 
sommige D.B.V., vast middelpunt) beschikt in de andere staat. Zo hij er 
over een vaste basis beschikt, mag hij in de andere verdragstaat belast 
worden over de inkomsten die hij verkrijgt in of door tussenkomst van die 
vaste basis (55). 
Sommige verdragen wenden andere criteria aan voor de toewijzing van de 
heffingsbevoegdheid aan de bronstaat(56). • 

i. Niet-zelfstandige arbeid 

Lonen, salarissen en andere soortgelijke beloningen zijn belastbaar in de 
domiciliestaat, tenzij zij verkregen worden ter vergoeding van een 
dienstbetrekking die in de andere verdragsstaat uitgeoefend wordt. In deze 

(52) Art. 12 O.E.S.O.-Model. 
(53) Cf. Com. Ov. 12/201 e.v. 
(54) Art. ·13 O.E.S.O.-Model. 
(55) Art. 14 O.E.S.O.-Model. 
(56) Com. Ov., 14/12. 
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laatste hypothese kunnen de lonen en bezoldigingen in de bronstaat belast 
worden. 
Op deze algemene regel gelden enkele uitzonderingen, waaronder de 
183 -dagen regel dient vermeld. Volgens deze regel worden de bezol
digingen en salarissen in de bronstaat vrijgesteld, indien de verkrijger er 
minder dan 183 dagen tijdens het desbetreffende jaar (kalenderjaar, be
lastbaar tijdperk, belastingjaar, aanslagjaar) aanwezig is en voorzover 
enkele andere voorwaarden vervuld zijn die vaak van verdrag tot verdrag 
verschillen. 

j. Beheerders, bestuurders en commissarissen van ven-
nootschappen 

Volgens het O.E.S.O.-Modelverdrag zijn de tantiemes, presentiegelden 
en andere soortgelijke beloningen verkregen in de hoedanigheid van lid 
van de raad van beheer of van de raad van toezicht van een vennootschap 
belastbaar in de bronstaat, nl. de staat waar de vennootschap haar domici
lie heeft(57). 
De Belgische D.B.V. wijken vaak af van de formulering van het 
O.E.S.O.-Modelverdrag. 
Deze afwijkingen zijn vooreerst het gevolg van het feit dat de ven
nootschappen en mandatarissen ten aanzien waarvan detantieme-regeling 
van toepassing is, opgesomd worden. 
Ben andere afwijking is het gevolg van het feit dat een bepaling toege
voegd wordt betreffende de mandatarissen die, naast hun mandaat, in de 
vennootschap dagelijkse werkzaamheden verrichten. De inkomsten of 
vergoedingen die deze personen ontvangen in een andere hoedanigheid 
dan die van lid van de raad van beheer of van de raad van toezicht vall en 
onder toepassing van andere bepalingen, die niet specifiek beheerders
funkties betreffen (b. v. art. 14 en 15). Hier ook zijn de formuleringen vaak 
uiteenlopend en is een veralgemening moeilijk en misleidend(58). 

k. Sportbeoefenaars en artiesten 

Volgens het O.E.S.O.-Modelverdrag zijn de inkomsten van de kun
stenaars en sportbeoefenaats belastbaar in de bronstaat en zijn de bepalin
gen betreffende de inkomsten uit zelfstandige en niet-zelfstandige activi
teit niet van toepassing(59). 

(57) Art. 16 O.E.S.O.-Model. 
(58) Cf. Com. Ov., 16/16 e.v. 
(59) Art. 17 O.E.S.O.-Model. 
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Van deze algemene regel wordt in sommige Belgische D.B.V. afgewe
ken(60). 

1. Pensioenen 

Pensioenen uit particuliere dienstbetrekking zijn in de regel belastbaar in 
de domiciliestaat(61). 

Van deze regel wordt in bepaalde Belgische D.B.V. afgeweken, o.m. 
voor wettelijke pensioenen en uitkeringen, en bepaald dat deze pen
sioenen en uitkeringen belastbaar zijn in de bronstaat(62). 

m. Overheidsfuncties 

Beloningen en pensioenen betaald door een verdragsstaat of een staatkun
dig onderdeel of een plaatselijke gemeenschap daarvan zijn belastbaar in 
de bronstaat (nl. de staat waar de betalende overheid gevestigd is), 
voorzover de genieter de nationaliteit heeft van de staat die zelf of waarvan 
een deelbestuur of een plaatselijke overheid tot de betaling overgaat 
(nationaliteitsclausule) (63). 

n. Roogleraren, leraren en studenten 

Ret 0. E. S~ 0.-M~delverdrag-bevateen -bepaliiig -die -ae-sluoentenoe
treft(64). Ret bevat echter geen specifieke bepaling voor leraren. Som
mige door Belgie afgesloten D. B. V. bevatten een artikel dat de studenten 
en/ of leraren betreft en de heffingsbevoegdheid in bepaalde gevallen aan 
de domiciliestaat toe kent ( 65). 

o. Overige inkomsten 

Volgens hetrest-artikel zijn de inkomsten die niet in de andere bepalingen 
van het verdrag vermeld zijn, belastbaar in de domiciliestaat tenzij deze 
inkomsten met een in een andere staat gelegen vaste inrichting op vaste 
basis wezenlijk verbonden zijn ( 66). 
Volgende inkomsten vallen o.m. onder het rest artikel: lijfrenten en 
renten; prijzen, subsidies of pensioenen aan geleerden, schrijvers of 
kunstenaars; onderhoudsuitkeringen. 

(60) Cf. Com. Ov., 17/13 e.v. 
(61) Art. 18 O.E.S.O.-Model. 
(62) Art. 19 O.E.S.O.-Mode1; Com. Ov., 19/11 e.v. 
(63) Art. 19 O.E.S.O.-Model. 
(64) Art. 20 O.E.S.O.-Model. 
(65) Com. Ov., 20/12. 
(66) Art. 21 O.E.S.O.-Model. 
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4. Bepalingen tot vermijding van internationale dubbele belasting 

Zoals reeds aangestipt, past Belgie de methode toe van de toewijzing van 
de exclusieve heffingsbevoegdheid of de vrijstellingsmethode. Concreet 
heeft dit als gevolg : 

a. lnkomsten met bron in de andere verdragsstaat: 

- zo de exclusieve heffingsbevoegdheid aan de domiciliestaat wordt 
toegewezen, wordt bet inkomen vrijgesteld in de bronstaat en alleen 
belast in de domiciliestaat, nl. Belgie; 

- zo de exclusieve heffingsbevoegdheid wordt toegewezen aan de bron
staat zal bet inkom en belast worden in de oorsprongstaat en vrijgesteld 
worden in Belgie. Ret geldt echter een vrijstelling met progres
sievoorbehoud. De inkomsten die bij verdrag zijn vrijgesteld worden 
in rekening gebracht voor bet bepalen van de aanslagvoet die van 
toepassing is op de andere inkomsten (67); 

- zo de heffingsbevoegdheid toegewezen aan de bronstaat niet exclusief 
is, dan mogen de inkomsten ook in de domiciliestaat, nl. Belgie, belast 
worden. Dit is bet geval voor inkomsten uit roerende goederen en 
kapitalen, nl. dividenden, interesten en royalties. Internationale dub
bele belasting wordt voorkomen of verminderd door bet toekennen in 
Belgie van bet forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting dat 
gelijk is aan 15 % van bet buitenlands inkomen na buitenlandse 
belasting(68). 

b. Inkomen met bron in Belgie en verkregen door een ver
blijfhoud.er van de andere verdragsstaat 

- Zo de ( exclusieve) heffingsbevoegdheid aan de bronstaat wordt toege
kend zal Belgie bet inkomen belasten. De belastingheffing in de 
dorniciliestaat zal afhangen van de regeling die normaal door deze 
staat wordt toegepast hetzij de vrijstelling met progressievoorbehoud 
hetzij bet stelsel van verrekening (b. v. V.S.A.); 

- zo de exclusieve heffingsbevoegdheid wordt toegekend aan de domi
cieliestaat, zal bet inkomen in Belgie vrijgestdd zijn en belast worden 
in de domiciliestaat; 

- zo een beperkte heffingsbevoegdheid toegekend wordt aan de bron
staat, zoals voor dividnden, interesten en royalties, zal Belgie een 

(67) Art23A O.E.S.O.-Model;Art. 80W.I.B. D.i. nietzovoorvennootschappen, tendeleomdatzij 
slechts in zeer beperkte mate aan een progressieve be lasting onderworpen zijn (art. 126 W .I .B., Com. 
Ov., 126/7). 
(68) Art. 187, 195 en 196 W.I.B. Cf. supra; Com. Ov., 23/121. 
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beperkte roerende voorheffing heffen. De domiciliestaat zal het inko
men ook belasten maar zal rekening houden met het feit dat in Belgie 
een beperkte bronheffing werd geheven ( doorgaans door het aanwen
den van het stelsel van verrekening). 

§ 3. INTERNATIONALE BELASTINGVERMIJDING EN -ONT
DUIKING 

I. Inleiding 

Als gevolg van de soevereiniteit van de staten, verschillen de belas
tingwetten der landen en kunnen de staten slechts op hun eigen territorium 
opsporings- en invorderingsverrichtingen stellen. Belastingplichtigen 
maken hiervan gebruik om de belasting te vermijden of te ontduiken. 
Door een quasi unanieme rechtspraak en rechtsleer wordt trouwens aan
vaard dat de belastingplichtige het recht heeft in de organisatie van zijn 
zaken de fiscaal goedkoopste weg te kiezen ook wanneer hiertoe juridi
sche constructies worden opgezet die niet steeds de meest gebruikelijke 
zijn. De verrichtingen en de kwalificatie die de belastingplichtige eraan 
geeft dienen evenwel met de werkelijkheid overeen te stemmen(69). 
Zoals de meeste andere landen, heeft Belgie maatregelen getroffen. Deze 
maatregelen hebben dus tot doel binnen het bereik van de Belgische fiscus 
te brengen die winsten en inkomsten die normaal aan de Belgische belas
ting zouden moeten onderworpen zijn en die dreigen eraan te ontsnappen 
tengevolge van de door de belastingplichtige gestelde handelingen. 

II. Eenzijdige maatregelen 

A. GEWONE EN BIJZONDERE MAATREGELEN 

De international belastingvermijding en -ontduiking kan vooreerst door de 
, ,gewone'' maatregelen bestreden worden, nl. die maatregelen die ook tot 
de bestrijding van de nationale belastingvermijding of -ontduiking aange
wend worden. 
Deze maatregelen zijn hetzij preventief hetzij repressief. 

Onder de preventieve maatregelen kunnen vermeld worden: de niet-er
kenning of nietigheid der verrichting (probleem van simulatie), de ver
moedens juris et de jure of juris tantum, de controlemaatregelen, de 

(69) Zie hierover DELHAYE, T., Le choix de Ia voie la mains imposee, Brussel, 1977, nrs. 60 tot 76. 
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verplichting een aansprakelijke vertegenwoordiger aan te stellen. Inver
band met de internationale belastingvermijding en ontduiking dienen in 
het bijzonder vermeld: de niet-erkenning van de buitenlandse ven
nootschap of van een domicilie in het buitenland, de niet-verblijfhouder 
wordt geacht een inrichting in Belgii:~ te hebben, niet-aftrekbaarheid van 
uitgaven, beperking van de aftrek van interesten (70). 

Onder de repressieve maatregelen kunnen de fiscale en strafrechtelijke 
sancties vermeld worden. 

Aanvankelijk was de Belgische administratie verplicht in haar strijd tegen 
de internationale belastingontwijking en -ontduiking zich uitsluitend te 
steunen op de gewone maatregelen, nl. de algemene bepalingen van de 
S. W.I.B. en de algemene beginselen. Vaak waren de hoven niet bereid de 
administratie te volgen en de praktijken van de belastingplichtigen op die 
gronden onwettig te verklaren. 

De reaktie bleef niet uit. V erscheidene wetten werden door de wetgever 
aangenomen. De eerste was de wet van 23 juli 1938 die over de gelieerde 
ondernemingen handel de en aan de oorsprong ligt van het huidig artikel24 
W.I.B. Een andere was de wet van 23 februari 1954 die vooralhetgebruik 
van belastinghavens op het oog had en die aan de basis ligt van artikel46 
en 250 W.I.B. De wet van 25 juni 1973 heefthettoepassingsgebied van de 
toen bestaande maatregelen uitgebreid. 

Thans volgt een korte ontleding van sommige dezer bepalingen(71). 

B. BEGUNSTIGDE IS EEN GELIEERDE ONDERNEMING- artikel24, al. 1 W .l.B. 

1. Af!alyse van de bepaling 

De belangrijkste bepaling ter zake is artikel24, al. 1 W.I.B. dat als volgt 
luidt: 

, , Wanneer een in Belgie gevestigde ondernerning zich rechtstreeks of onrechtstreeks in enigerlei band 
van wederzijdse afhankelijkheid bevindt ten aanzien van een in het buitenland gevestigde onderne
ming, worden aile abnormale of goedgunstige voordelen die zij wegens die band verleent aan 
laatstbedoelde onderneming, of aan personen en ondernemingen die met deze belangen gemeen 
hebben, bij haar eigen winsten gevoegd". 

Krachtens deze bepaling kunnen mits zekere voorwaarden de voordelen, 
die door een in Belgie gevestigde onderneming aan een in het buitenland 
gevestigde onderneming worden verleend, bij de winsten van de eerste 

(70) Cf. art. 50, 1° W.I.B. 

(71) Erbestond een analoge bepaling in de S.W.I.B., nl. art. 27, § 2, 7°, ingelast bij art. 5, § I, Wet 
28 juli 1938, B.S., 20 augustus 1938. Deze bepaling werd bij Wet 20 november 1962 afgeschaft en 
vervangendoordehuidigebepalingvanart. 24, al. I, Wet20november 1962, art. 6, § 4enart. 50, 
§ 1, 13° B.S., I december 1962. 
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onderneming worden gevoegd. De administratie kan dus tot de rectificatie 
van de winsten van de in Belgie gevestigde onderneming overgaan als, 
tengevolge van de bijzondere verhouding tussen deze onderneming en de 
in het buitenland gevestigde onderneming, de werkelijke winsten die door 
de eerste onderneming werden verwezenlijkt, niet in de rekeningen wor
den weergegeven. 
Dergelijke rectificatie is slechts mogelijk als de door de wet gestelde 
voor'waarden vervuld zijn. Ret is de administratie die de bewijslast 
draagt(72). Wanneer dit bewijs geleverd is, worden de abnormale en 
goedgunstige voordelen bij de winsten van de in Belgie gevestigde onder
neming gevoegd. 
De door de wet gestelde voorwaarden zijn als volgt: 

a. Er moet een in Belgie gevestigde onderneming en een in het buitenland 
gevestigde onderneming zijn. 
De wetsbepaling is enkel van toepassing op ondernemingen d. w. z. land
bouw-, nijverheids- en handelsexploitaties. 
b. Wederzijdse afhankelijkheid 

De twee ondernemingen moeten zich rechtstreeks of onrechtstreeks in 
enigerlei band van wederzijdse afhankelijkheid bevinden. 

Of er wederzijose allia:iilcelijlllieiO is, is een. feitenkwestie die soeverein 
door de feitenrechter beoordeeld wordt(73). 
De omstandigheden waaruit deze wederzijdse afhankelijkheid kan blij
ken, zijn talrijk en verscheiden. De deelnemingen in het kapitaal, de 
verleende kredieten en voorschotten, de identiteit van de beheerders in de 
twee ondernemingen, en het recht van de ene om de rekeningen en de 
boekhouding van de andere te controleren worden door de hoven als 
voldoend bewijs aanvaard(74). Zelfs een concessieovereenkomst tussen 
een verblijfhoudende en een niet-verblijfhoudende onderneming, waar
mee een overeenkomst tot technische samenwerking gepaard ging, werd 

(72) Com. !.B., nr. 24/16. 
(73) Cass., 2 mei 1962,Pas., 1962, I, 968, Rev. Prat. Soc., 1962, p. 243; Cass., 9 april1968,Rev. 
Fisc., 1968, p. 324,J.P.D.F., 1968, p. 191 ,Rep. Fisc., 1968, p. 228;DEMEY, ,Commentairedela 
loi du 28 jui!let 1938 assurant !'exacte perception des impots" ,J.P.D.F., 1938, p. 294; Com. !.B., 
nr. 24/5. 
(74) Luik, 22 mei 1950,J.P.D.F., 1950, p. 150; Brussel, 5 maart 1951,Rep. Fisc., 1951, p. 302; 
Gent, 12januari 1960,Rev. Fisc., 1960, p. 553; Gent, 15 januari 1960,Rev. Fisc., 1960, p. 556; 
Cass., 2 mei !962,Bull. Bel., 1963, p. 288, m. 393; Brussel, 13 oktober 1971,Rev. Fisc., 1972, p. 
133, J.P.D.F., 1971, p. 245,Rep. Fisc., 1972, p. 332; Cass., 20 september 1972,Pas., 1973, I, 72 
R.GF, 1973, p. 135; over het begrip wederzijdse afhankelijkheid, cf. ook JANS, P., Les transferts 
indirects de benefices entre socilites interdependantes, Bruylant, Brussel, 1976, biz. 47-53. 
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als voldoend bewijs van de onderlinge afhankelijkheid van de twee onder
nemingen beschouwd (7 5). 
c. Abnormale of goedgunstige voordelen 

Ben abnormaal voordeel is een voordeel dat in normale toestanden niet 
verleend wordt, d.i. een voordeel dat onafhank:elijke ondernemingen 
elkaar niet toekennen. Ben goedgunstig voordeel kan omschreven worden 
als een prestatie die niet ter uitvoering van een verbintenis wordt verleend 
of waarvoor geen tegenprestatie wordt ontvangen(76). 
De voordelen en baten die slecbts voor een deel abnormaal en goedgunstig 
zijn, worden aileen slechts in die mate bij de winsten van de Belgiscbe 
onderneming gevoegd. 
De feitenrecbter beslist soeverein of de voordelen abnormaal of goedgun
stig zijn (77). 

d. Verkrijger van de voordelen is de in bet buitenland gevestigde onder
neming waarmee de banden van afhankelijkheid bestaan of een persoon of 
onderneming die met de eerstgenoemde onderneming belangen gemeen 
heeft. 
V66r 1962 werden uitsluitend de voordelen toegekend aan in bet buiten
land gevestigde ondernemingen, waarmee de banden van afhankelijkheid 
bestonden, geviseerd. Thans worden ook beoogd de voordelen verleend 
aan personen of ondernemingen die met de in bet buitenland gevestigde 
onderneming belangen gemeen hebben, ongeacht de ligging van het 
belastingdomicilie van deze personen of ondernemingen. Deze personen 
en ondernemingen moeten echter met de onderneming waarmee de ban
den van afhankelijkheid bestaan, belangen gemeen hebben. De uitdruk
king ,belangen gemeen hebben" werd door de wetgever in 1962 zonder 
nadere verduidelijking ingevoerd. 
Om.dubbele aanslag of dubbele belasting te vermijden, heeft de admini
stratie beslist artikel24 W.I.B. niet toe te passen in al de gevallen waarin 
de abnormale of goedgunstige voordelen rechtstreeks of onrechtstreeks 
worden teruggevonden in de inkomsten waarop de genieters van die 
voordelen belastbaar zijn in de personenbelasting, de vennootschaps
belasting of de belasting der niet-verblijfhouders(78). 

(75) Brussel, 27 aprill948,R.J.F.F., 1948, p. 467; Cass., 23 mei I95b,Pas., 1950, I, 675 (dat 
voorziening tegen Brussel, 27 april1948 verwerpt); cf. ook Brussel, 17 juni 1974, J.D.F., 1978, p. 
90. 
(76) Bergen, 1 maart 1978 ,J.D.F ., 1978,227; Cass., 31 oktober 1979,Bull. Bel., 1980, p. 2353, nr. 
590, J.D.F., 1979, p. 418. 
(77) Cass., 23 mei 1950,Pas., 1950, I, 675; Brussel, 11 februari 1977,R.G.F., 1978, p. 97; Cass., 
31 oktober 1979, Bull. Bel., 1980, p. 2353, nr. 590, J.D.F., 1979, p. 418. 

(78) Com. l.B., 24/6. Cf. Brussel, 13 oktober 1971, Rev. Fisc., 1979, p. 133. 
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e. Voordelen zijn toegekend wegens de band van afhankelijkheid. 

Slechts de voordelen toegekend omwille van de wederzijdse afhankelijk
heid zijn beoogd(79). De voordelen die om andere redenen verleend 
worden en door andere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de trouw van 
de clii~nteel van de andere ondernerning of gunstige voorwaarden van 
betaling, kunnen worden uitgelegd, vallen buiten het toepassingsgebied 
van artikel 24 W.I.B. 

2. Toepassingen 

Aile middelen door verwante of afhankelijke ondernerningen aangewend 
om de winsten van het ene land naar het andere over te hevelen vallen 
onder toepassing van artikel 24 W.I.B. 

Op grond van deze bepaling kan de administratie de fiscale winst van de 
Belgische onderneming corrigeren en de verleende voordelen opnieuw bij 
haar winst voegen. Deze voordelen worden immers als verworpen uitga
ven beschouwd. 
Zo kan de administratie o.a. de winst aanpassen van de Belgische onder
neming die goederen koopt tegen een prijs die hoven de marktprijs ligt of 
die haar produkten tegen kostprijs ofbeneden kostprijs verkoopt (80). Ook 
de aankoop van aandelen tegen een hogere prijs dan de beurs- Of markt~ 
waarde(81), alsmede de verkoop ervan tegen een prijs beneden deze 
marktwaarde (82), kan als een toe kenning van een abnormaal of goedgun
stig voordeel aanzien worden. 
Zij kan ook op grond van die bepaling de aftrek weigeren van royalties, 
interesten en penaliteiten telkens als ze kan bewijzen dat de hierboven 
vermelde voorwaarden vervuld zijn; het bewijs van belastingontduiking 
moet dan zelfs niet geleverd worden. 
W anneer een Belgische vennootschap, die dochter is van een buitenlandse 
vennootschap, uitgaven te haren laste neemt inzake de verificatie en 
controle van haar boekhouding dan is dit een voordeel voor de buiten
landse vennootschap, indien althans de uitgaven o.a. gedaan werden met 

(79) Zie over deze voorwaarde JANS, o.c., biz. 94-95. 

(80) Over de problemen die zich stellen bij het bepalen van de zgn. transfertprijzen of verreken
prijzen, raadplege men het Rapport van het OESO-Comite voor fiscale zaken. O.C.D .E., Comite des 
affaires fisc ales, Prix de transfert et entreprises multinationales, Paris 1979, overgenomen in Bull. 
Bel., 1980, p. 1550-1600, 1968-2036, nrs. 587 en 588. 
(81) Brussel, 24 februari 1964, Rev. Fisc., 1965, p. 80, Bull. Bel., 1965, p. 331. 
(82) Cass., 28 juni 1966,Bull. Cont., 1967, p. 1713; Cass., 20 september 1972,Bull. Bel., 1974, p. 
lOO,J.P.D.F., 1972, p. 272,Pas., 1973, I, 72,R.G.F., 1973, p. 185, datBrussel, 13 oktober 1971, 
J.P.D.F., 1971, p. 295, Rev. Fisc., 1972, p. 133, Rep. Fisc., 1972, p. 382 bevestigt. 
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het oog op het behoud van de investeringen in Belgie van de buitenlandse 
vennootschap (83). 
Het toestaan van een renteloze lening door een Belgische vennootschap 
aan haar buitenlandse moedervennootschap maakt een goedgunstig voor
deel uit, dat begroot dient te worden op basis van een normale interest
voet(84). 
Omgekeerd zal de door een Belgische vennootschap aan haar moeder
maatschappij gestorte interest voor door deze laatste verleende voor
schotten worden beschouwd als goedgunstig voordeel in het geval dat de 
vroeger verleende voorschotten geen aanleiding gegeven hebben tot het 
betalen van interesten en dat een schriftelijke overeenkomst ont
breekt (85). 
De kwijtschelding van een schuld van een buitenlandse vennootschap is 
echter geen goedgunstig of abnormaal voordeel wanneer uit de omstan
digheden blijkt dat gezien de financiele toestand van de buitenlandse 
vennootschap er geen enkele kans meer bestaat om de schuldvordering 
alsnog te inn en of indien deze kwijtschelding een middel kan zijn om het 
voortbestaan van de buitenlandse dochter alsnog te redden(86). Het her
haaldelijk toekennen van voorschotten zonder enig interestbeding noch 
beperking aangaande het bedrag zal evenwel een abnormaal of goedgun
stig voordeel uitmaken (87). 
Wordt ook door artikel24 W.I.B. beoogd de situatie waarbij een labora
torium dat van een buitenlandse firma afhangt geen vergoeding vraagt 
voor de werkzaamheden die het in Belgie verricht(88). 

Veruit het grootste aantal betwistingen over de toepassing van voormelde 
bepalingen betreft de royalties. De buitenlandse onderneming geeft een 
octrooi, handelsmerk, technisch procede of gelijkaardig recht in concessie 
en ontvangt als vergoeding een royalty bepaald op een vast percentage van 

(83) Gent, 19 november 1946,R.J.F.P., 1947, p. 217; Brussel, 5 maart 1959,Rev. Fisc., 1960, p. 
201. Anders: Brussel, 19 juni 1959, Rev. Prat. Soc., 1960, p. 46; Brussel, 5 november 1962, 
J.P.D.F., 1963, p. 44. 
(84) Gent, 19 november 1946,R.J.F.P., 1947, p. 217; Brussel, 5 maart 1951,Rep. Fisc., 1951, p. 
302; Brussel, 24 november 1971,Rev. Fisc., 1972, p. 174,Rep. Fisc., 1973, p. 72,J.P.D.F., 1972, 
p. 106; Brussel, 13 januari 1975,R.G.F., 1975, p. 318; Luik, 27 maart 1975,J.D.F., 1976, p. 273; 
Bull. Bel., 1977, p. 111. 
(85) Brussel, 23 maart 1979,Alg. Fisc. T., 1979, biz. 239, metnootvan WIJGAARTS, bevestigd door 
Cass:, 31 oktober 1979, Bull. Bel., 1980, p. 2352, nr. 590, J.D.F., 1979, p. 418. 
(86) Brussel, 11 februari 1977 ,R.G.F., 1978, p. 97 ,J.D.F., 1978, p. 187 met noot vanNEMERYDE 
BELLEVAUX, J.P., Cf. Bergen, 1 maart 1978, J.D.F., 1978, p. 227. In dit laatste geval betrofhet de 
boeking van een minderwaarde en niet een kwijtschelding van schuld. 
(87) Luik, 27 maart 1975, J.D.F., 1976, p. 274, Bull. Bel .. , 1977, p. 111 (nr. 551). 
(88) VerslagvandeCommissievoorFinancitln,Par1. Doc., Senaat,Zitting 1961-62, nr. 366, p. 89. 
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het omzetcijfer, van de bruto-winsten of van de netto-inkomsten van de 
Belgische onderneming (89). 
Er schijnen echter tot op heden relatief weinig gevallen te zijn waarin een 
Belgische onderneming geacht werd abnormale of goedgunstige voorde
len aan een buitenlandse onderneming te hebben toegekend als gevolg van 
de betaling van te hoge inkoopprijzen of de vaststelling van te lage 
verkoopprijzen van goederen. 

C. BEGUNSTIGDE IS EEN IN EEN VLUCHTLAND GEVESTIGDE ONDERNEMING OF 
PERSOON- artikel 24, alinea 2, artikel 46 en 250 W.I.B. 

De tweede categorie maatregelen heeft betrekking op de overheveling van 
winsten of inkomsten naar personen die in een vluchtland gevestigd zijn. 

De term vluchtland wordt door het W.I.B. niet gebruikt. Door vluchtland 
wordt normaal bedoeld een land dat we gens zijn belastingwetgeving door 
belastingplichtigen wordt gebruikt om de belastingen in het land van 
oorsprong, domicilie of nationaliteit te vermijden. Het zijn vooral de 
landen die geen inkomstenbelasting of zeer lage inkomstenbelastingen 
heffen, alsook de landen die op bepaalde inkomsten (b. v. inkomsten van 
buitenlandse oorsprong) of op bepaalde personen (b. v. holdingvennoot
schappen) · geen-belasting-heffen~ ---

1. Abnormale of goedgunstige voordelen bij de winst van de Belgische 
onderneming gevoegd- artikel 24, alinea 2 W.I.B. 

a. Analyse van bepaling 

Artikel24, alinea 2 W.I.B. bepaalt dat tot een winstcorrectie kan worden 
overgegaan wanneer , ,de abnormale of goedgunstige voordelen worden 
verleend aan een persoon of een onderneming van het land waar zij 
gevestigd zijn, aldaar aan een aanzienlijk gunstiger belastingregeling zijn 
onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde onderneming is 
onderworpen''. 
De situatie die door het tweede lid van artikel 24 W.I.B. bedoeld wordt 
onderscheidt zich van de situatie bedoeld door alinea 1 vooral wat betreft 
de persoon van de begunstigde. De situatie in alinea 1 beoogt de toeken
ning van abnormale of goedgunstige voordelen aan een gelieerde onder
neming; de situatie van alinea 2 beoogt de toekenning van dergelijke 
voordelen aan een onderneming of persoon gevestigd in een vluchtland. 

(89) Zie hierover meer in het bijzonder JANS, o.c., biz. 181 e.v.; cf. ook Brnssel, 4 oktober 1972, 
J.P.D.F., 1972, p. 311, Rev. Fisc., 1973, p. 92. 
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De rectificatie van de winst op grond van deze bepaling kan de admini
stratie slechts doorvoeren zo zij bewijst dat de voorwaarden gesteld door 
de wet vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn als volgt: 
- De onderneming die de voordelen toekent is een in Belgie gevestigde 

onderneming. 
- De voordelen zijn abnormaal of goedgunstig. 

Deze voorwaarden hebben dezelfde draagwijdte als in het eerste lid van 
artikel 24 W.I.B. 
- De beneficiaris is gevestigd in een vluchtland 

Er is geen voorwaarde gesteld wat betreft de hoedanigheid van de begun
stigde. Dit kan zowel een natuurlijke persoon als een vennootschap of 
andere rechtspersoon zijn. Er is ook geen sprake van enigerlei band van 
wederzijdse a:tbankelijkheid. Aileen is een vereiste gesteld wat betreft het 
domicilie van de begunstigde. Deze moet gevestigd zijn in een land waar 
hij krachtens de wetgeving van dat land aan een aanzienlijk gunstigere 
belastingregeling is onderworpen dan die waaraan de in Belgie gevestigde 
begunstigde onderneming is onderworpen. 
V olgens de memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot wijziging van 
het W.I.B. dat de wet van 25 juni 1973 is geworden, werden beoogd de 
personen die in bepaalde vluchtlanden of andere landen zijn gevestigd 
waar zij, zoals de holdingvennootschappen in vluchtlanden: 
- ,zijn vrijgesteld van elke directe belasting op winsten of baten van beroepswerkzaarnheden, op 
inkomsten van aandelen, obligaties, schuldvorderingen, of andere titels tot vestiging van leningen of 
op royalty's voor de concessie van het gebruik van uitvindingsoctrooien, fabricageprocede' s of andere 
soortgelijke goederen; of 
- over die ink oms ten op zulke wijze worden belast dat de belastingdruk die in Belgii~ zou wegen op 
de somrnen die hen worden uitbetaald of op de inkomsten uit activa die hen worden afgestaan 
ingevolge hun tussenkomst wordt vervangen door een buitenlandse heffing die gevoelig lager 
is" (90). 

Tijdens de besprekingen in de Senaatscommissie van hetzelfde wets
antwerp preciseerde de Minister van Financien dat de gunstigere belas
tingregeling , ,in een ander land ook kan voortvloeien uit het niet toepassen 
in dat land van een wetgeving die even streng kan zijn als de Belgische; het 
is de feitelijke toestand die telt'' (91). 
De administratie heeft volgende voorlopige lijst opgesteld van landen die 
voor de kwalificatie vluchtland in aanmerking komen: 

(90) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, Memorie van 
toelichting, 29 maart 1973, Pari. St., Kamer, 1972-73, 521, nr. 1, p. 36. 
(91) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, Verslag van de 
Senaatscommissie voor Financien, 30 mei 1973, Pari. St., 1972-73, nr. 278, p. 61. Zie ook JANs, 
o.c., 217 e.v. 
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- Anglo-N ormandische Eilanden (Jersey, Guernsey, Sercq) ; Bahamas ; 
Bermuden; Cayman Eilanden; Dubay; Granada; Hong-Kong; Liberia; 
Liechtenstein; Maagden Eilanden; Malta; Eiland Man; Monaco; Neder
landse Antillen; Nieuwe Hebriden; Norfold Eilanden; Panama; Turks 
Eilanden en Caicos Eilanden (Br.)(92). 

b. Toepassingen 

Tot op heden zijn er we1mg of geen toepassingen van deze nieuwe 
bepaling in de rechtspraak te vinden. Wat betreft de eerste twee voorwaar
den (hoedanigheid van de begunstigde, abnormale of goedgunstige voor
delen) mag verwezen worden naar de rechtspraak betreffende artike124, 
alinea 1 W.I.B. 
Wanneer de administratie het bestaan van die voorwaarden heeft bewe
zen, mag zij tot de correctie van de winst van de Belgische ondememing 
overgaan, door het bedrag van de abnormale of goedgunstige voordelen er 
aan toe te voegen. Zoals voor de toepassing van artikel24 W.I.B., wordt 
het bedrag dat aldus bij de belastbare winst wordt gevoegd opgenomen 
onder de verworpen uitgaven zodat aan de boekhouding van de betrokkene 
ondememing niets gewijzigd wordt of hoeft te worden. 

2. Niet-aftrekbaarheid van sommen betaald aan een buitenlandse hol
dingvennootschap of aan een in een vluchtland gevestigde begunstigde 
- artikel 46 W.I.B. 

a. Oorsprong en inhoud 

De bepaling die men thans onder artikel 46 W.I.B. vindt, werd, be
houdens enkele tekstwijzigingen van ondergeschikt belang, uit de 
S.W.I.B. overgenomen(93), waarin ze bij wet van 23 februari 1954(94) 
werd ingelast. 
Zoals aangestipt hebben de verblijfhouders na de Tweede W ereldoorlog 
een groot gebruik van belastinghavens gemaakt, waar ze vennootschap
pen oprichtten naar dewelke ze de winsten van een Belgische ondeme
ming overhevelden. De bepalingen die v66r de wet van 23 februari 1954 
bestonden, bleken onvoldoende te zijn om de administratie in staat te 
stellen de bedragen aan de buitenlandse holdings betaald te verwerpen als 

(92) Com. /.B., 24/23. Deze lijst zal eerlang worden herzien en aangevuld. Zie P.V. nr. 92 van 14 
januari 1981, gesteld door Volksvertegenwoordiger Van den Brande, Bull. Vragen en Antw., nr. 19 
van 17 februari 1981, Kamer, 1980-81, p. 1699, Bull. Bel., 1981, p. 1009, nr. 595. 
(93) Art. 26, § 4 S.W.I.B. 

(94) B.S., 6 maart 1954. 
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niet-aftrekbare bedrijfsuitgaven. Het was immers vaak onmogelijk hetzij 
de belastingontduiking (95) hetzij de wederzijdse afhankelijkheid tussen 
de verblijfhoudende ondernerning en de buitenlandse holding te bewij
zen(96). Om aan deze moeilijkheden een einde te maken, heeft de wet
gever in 1954 een vermoeden van simulatie ingevoerd. De betalingen 
zullen slechts als bedrijfsuitgaven aftrekbaar zijn wanneer en in de mate 
dat de belastingplichtige bewij st dat zij niet fiktief zijn en het normale niet 
overschrijden. 
Het toepassingsgebied van deze bepaling werd uitgebreid bij wet van 25 
juni 1973 (98), o.m. doordat zij thans ook beoogt de betaling van de 
bedoelde sommen aan , ,een persoon of een ondernerning die krachtens de 
bepalingen van de wetgeving van hetland waar zij gevestigd zijn, ter zake 
van zulke inkomsten aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingrege
ling zijn onderworpen dan die waaraan die inkomsten in Belgie zijn 
onderworpen''. 

Artikel 46 W.I.B. luidt als volgt: 

,De sommen die als interesten van om het even welke obligaties ofleningen, als retributies voor de 
concessie van het gebruik van uitvindingsoctrooien, fabricageprocede' s en andere dergelijke of als 
bezoldigingen voor prestaties of diensten door een belastingplichtige zijn betaald aan een holdingven
nootschap, welke in het buitenland gevestigd is en er onderworpen is aan een fiscaal regime dat afwijkt 
van het gemeen recht, worden slechts als bedrijfslasten aangenomen, indien de belastingplichtige door 
a11e middelen van recht bewijst dat de betalingen beantwoorden aan werkelijke en oprechte verrich
tingen en dat zij de norrnale grenzen niet overschrijden. 
Het eerste lid is mede van toepassing wanneer de bedoelde sommen worden betaald aan een perooon of 
een ondememing die krachtens de bepalingen van de wetgeving van hetland waar zij gevestigd zijn, 
ter zake van zulke inkomsten aldaar aan een aanzienlijk gunstigere belastingregeling zijn onderworpen 
dan die waaraan die inkomsten in Belgie zijn onderworpen". 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan artikel44 W.I.B. dat de algemene 
voorwaarden inzake de aftrekbaarheid van de bedrijfsuitgaven vaststelt. 
Zij legt bijzondere voorwaarden op voor het aanvaarden als bedrijfslasten 
van somrnige betalingen door een belastingplichtige aan een buitenlandse 
holding of een andere in een vluchtland gevestigde begunstigde. Zij 
verzwaart de bewijslast die op de belastingplichtige rust. 
De bepaling voert een vermoeden van simulatie in. De betalingen gedaan 
in de voorwaarden door de wet bepaald, worden vermoed gedaan te zijn in 

(95) Bv. Brussel, 29 maart 1960, Rev. Fisc., 1961, 66. 
(96) Supra 

(97) Betreffende de wet van 23 februari 1954, zie de voorbereidende werken overgenomen in 
,Commentaire legislatif de Ia loi du 23 fevrier 1954 (holdings a !'etranger), J.P.D.F., 1954, p. 
225-459; Coord. B.B., 2261a-2261q; FEYE, ,Les Holdings et l'impot sur les revenus", Rev. Prat. 
Soc., 1954, 182-186; RENAUD, ,L'interpretation administrative de ]a loi du 23 fevrier 1954 relative a 
certaines operations con clues a !'intervention de societes holdings etablies a l'etranger'', Rev. Prat. 
Soc., 1954, 339-344. 
(98) Art. 16 Wet 25 juni 1973, B.S., 6 juli 1973; cf. JANs, o.c., biz. 219 e.v. 
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uitvoering van fiktieve overeenkomsten. Dit vermoeden is een vermoeden 
juris tantum en kan door de belastingplichtige worden omvergeworpen. 

b. Voorw a arden 

Het vermoeden van belastingontduiking of -vermijding geldt aileen indien 
de door de wet gestelde voorwaarden vervuld zijn: 

1° W at betreft de schuldenaar van de sommen 

Elke belastingplichtige die dergelijke sommen als bedrijfsuitgave wenst af 
te trekken wordt bedoeld, ongeacht of de bedrijfsinkomsten voortkomen 
van een exploitatie of van een vrij beroep of winstgevende bezigheid. 

2° Wat betreft de aard van de betaalde sommen 

De betaalde sommen zijn , ,interesten van om het even welke obligaties of 
leningen, retributies voor de concessie van het gebruik van uitvindingsoc
trooien, fabricageprocede' s en andere dergelijke of als bezoldigingen voor 
prestaties of diensten". De bedragen van een andere aard of type, zoals 
bijvoorbeeld aankoopprijzen en penaliteiten, worden niet beoogd(99). 

3° Wat betreft de hoedanigheid van de verkrijger der sommen 

Artikel46 maakt een onderscheid tussen twee categorieen begunstigden: 
(at-Buitenlandse-holdingvennootschappen--- - --- --- -

Holdingvennootschap is meer een economisch en financieel dan wei 
een juridisch begrip. Het dekt elke vorm van holding welke ook de 
juridische vorm van de vennootschap weze, onverschillig of het gaat 
om een zuivere of een gemengde holding, onverschillig ook of ze 
wordt aangeduid met de benaming holding, promoting company of 
investment trust (100). Het is echter niet vereist dat de Belgische 
onderneming onder de controle zou staan of afhankelijk zou zijn van 
de holdingvennootschap. 
De holdingvennootschap moet in het land waar zij gevestigd is, 
onderworpen zijn aan een fiscaal regime dat afwijkt van het gemeen
recht. Zij moet haar belastingdomicilie hebben in een land dat de 
holdings fiscaal bevoordeligt hetzij door ze vrij te stellen van belas
tingen hetzij door ze een belangrijke belastingvermindering toe te 
staan(l01). De regering, die het wetsontwerp indiende had vooral het 
Groothertogdom Luxemburg op het oog, maar de bepaling is toepas-

(99) Brusse1, 2 oktober 1972, l.P.D.F., 1972, p. 306, R.G,J.F., 1973, p. 58 (vergoeding wegens 
contractbreuk). 

(100) Vers1ag van Commissie voor Financien, Pari. St., Kamer, 1953-54, nr. 89, overgedrukt in 
J.D.F., 1954, p. 234-235. 
(101) Verslag van de commissie voor Financien, Pari. St., Senaat, 1953-54, nr. 133, p. 9. 
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selijk op alle Ianden, die de holdings fiscaal bevoordeligen. Het Com. 
I.B. vermeldt naast het Groothertogdom Luxemburg ook Zwitserland 
en Liechtenstein(102). Er zijn echter Ianden die de holdings fiscaal 
niet bevoordeligen en die toch als belastinghaven gebruikt worden, 
omdat zij hetzij hoegenaamd geen inkomstenbelastingen, hetzij geen 
inkomstenbelastingen op het buitenlands inkomen heffen. De ven
nootschappen die in die Ianden gevestigd zijn, genieten niet van een 
fiscaal regime dat afwijkt van het gemeen recht; zij zijn er onderwor
pen aan het gemeen recht. Zij vallen dus niet onder toepassing van 
artikel46, alinea 1 W.I.B. Het is de administratie die het bewijs moet 
aanbrengen dat de holding in het vestigingsland fiscaal wordt bevoor
deligd; zij dient hiertoe concrete en positieve gegevens aan te bren
gen ( 102bis). 

(b) Andere in vluchtlanden gevestigde personen of ondememingen 

De hier bedoelde beneficiaris is dezelfde als die gene die bedoeld is in 
artikel24, alinea 2 W.I.B., dat hierboven reeds werd ontleed. 

Indien die drie voorwaarden vervuld zijn, is er een vermoeden van belas
tingontduiking of -vermijding. Het is de administratie die moet bewijzen 
dat deze voorwaarden vervuld zijn, wanneer zij die bedragen als bedrijfs
uitgaven verwerpt. 
Als de administratie bewijst dat de voorwaarden vervuld zijn, zullen de 
bedragen slechts als bedrijfsuitgaven worden aangenomen , ,indien de 
belastingplichtige door aile middelen van recht bewijst dat de betalingen 
beantwoorden aan werkelijke en oprechte verrichtingen en dat zij de 
normale grenzen niet overschrijden''. 
De bdastingplichtige, die doorgaans, alhoewel niet noodzakelijk, een 
Belgische ondememing zal zijn, moet, om aan het vermoeden van belas
tingfraude of -vermijding te ontsnappen, bewijzen dat de verrichtingen 
niet gesimuleerd zijn, dat hij een tegenprestatie ontvangen heeft en dat de 
betalingen normaal en redelijk zijn(103). Als hij dit bewijs Ievert, worden 
de bedragen als bedrijfsuitgaven aangenomen. Als hij dit bewijs niet 
Ievert, worden de bedragen krachtens artikel46 W .I .B. , ,niet als bedrijfs
uitgaven aangenomen''. 
Aanvankelijk was het hof van cassatie van oordeel dat, als de belas
tingplichtige dit bewijs niet Ievert, het totale bedrag al~ bedrijfsuitgave 

(102) Com. I.B. 22/67.1. 

(102bis) Brusse1, 16 juni 1970, J.P.D.F., 1971, p. 35 (i.v.m. een toepassingsgeva1 van art. 250 
W.I.B.). 
(103) Brusse1, 18 februari 1960, J.P.D.F., 1960, p. 261; Cass., 12 februari 1963, Pas., 1963, I, 
662; Cass., lOnovember 1964,Pas., 1965, I, 251,J.P.D.F., 1964,p. 150ennootBALrus; Cass., 27 
september 1966, J.P.D.F., 1967, p. 23. 

207 



verworpen moest worden en bij de winsten van de belastingplichtige 
moest worden gevoegd(l04). Het hof van cassatie is echter op zijn 
standpunt teruggekomen en heeft beslist dat slechts dat deel van het bedrag 
dat niet normaal is of dat verband houdt met verrichtingen waarvan niet 
bewezen is dat zij oprecht en werkelijk zijn, als bedrijfsuitgave moet 
worden verworpen en bij de winsten van de Bel"gische onderneming moet 
worden gevoegd(l05). De administratie schijnt deze laatste zienswijze 
niet bij te treden(l06). 
Artikel 46 W.I.B. is terzelfdertijd ruimer en enger dan artikel 24 
W .I. B. ( 1 07). Artikel46 is enger daar het aileen de betalingen betreft aan 
een in een vluchtland gevestigde begunstigde gedaan in de vorm van 
interesten, retributies of vergoeding voor diensten. Artikel24 daarentegen 
is toepasselijk op alle betalingen van een in Belgie gevestigde onderne
ming aan personen die met deze ondernemingen belangen gemeen hebben 
of aan in een vluchtland gevestigde begunstigde. Artikel46 is echter ook 
ruimer daar het een vermoeden van belastingontduiking of -vermijding 
invoert, terwijl artikel 24 de administratie oplegt te bewijzen dat de 
betalingen abnormaal of goedgunstig zijn. 

3~ Overdrachten kunnen aan de administratie niet worden tegengewor
pen - artikel 250 W.I.B. 

a. Oorsprong en inhoud 

Om te voorkomen dat gefortuneerde natuurlijke personen hun por
tefeuiile-effekten aan . buitenlandse holdingvennootschappen zouden 
overdragen ten einde de aanvullende personele belasting op hun roerende 
inkomsten te voorkomen, werd in 1954 artikel 41, § 2 in de 
S. W. I .B. ( 1 08) ingelast; dit artikel voorzag dat bepaalde overdrachten aan 
buitenlandse holdingvennootschappen aan het bestuur der directe belas
tingen niet meer konden tegengesteld worden. 
Artike141, § 2S.W.I.B. werdin 1962afgeschaftenvervangendooreen 
nieuwe bepaling die artikel 250 W.I.B. is geworden(l09). Artikel 250 
werd dan gewijzigd bij wet van 25 juni 1973 (110). 

(104) Cass., 12 februari 1963, Pas., 1963, I, 662, J.P.D.F., 1963, 286. 
(105) Cass., 27 september 1966, J.P.D.F., 1967, 23. 
(106) Com. l.B., 44/71. 
(107) Supra. 
(108) Wet 23 februari 1954, B.S., 6 maart 1954. 
(109) Art. 50 en 55 Wet 20 november 1962, B.S., 1 december 1962. 
(110) Art. 80 Wet 25 juni 1973, B.S., 6 juli 1973. Cf. VERSTRAETE, B., La reforme du Code des 
Impots sur les Revenus, nr. 150-154, p. 115-116; JANs, o.c., p. 223 e.v. 
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Volgens het huidig artikel 250 W.I.B. kan aan de administratie niet 
worden tegengeworpen de akte van verkoop, cessie of inbreng van 
roerende waarden aan een buitenlandse holdingvennootschap, of een in 
een vluchtland gevestigde persoon of cessionaris, uitgezonderd als de 
belastingplichtige het door de wet vereiste tegenbewijs aanbrengt. Als de 
verrichting aan de administratie niet kan worden tegengeworpen, zal het 
werkelijk of geraamd inkomen van de overgedragen goederen en waarden 
geach~ worden door de verblijfhoudende belastingplichtige ontvangen te 
zijn en zal het in zijn belastbaar inkomen worden begrepen. 

b. Voorwaarden 

Opdat een overdracht aan de administratie niet zou kunnen tegengeworpen 
worden, moe ten de volgende voorwaarden zijn vervuld: 
- Verkoop, cessie of inbreng van aandelen, obligaties, schuldvorderin
gen of andere titels tot vestiging van leningen, uitvindingsoctrooien, 
fabricageprocede' s, fabrieks- of handelsmerken en aile andere soortge
lijke rechten. 
De door de bepaling bedoelde roerende waarden omvatten onder meer 
aandelen of delen, obligaties, openbare fondsen, schuldvorderingen en 
leningen ten laste van vennootschappen of van natuurlijke personen, 
gelddeposito's, renten en buitenlandse roerende waarden. 
- Overdracht door een belastingplichtige. Onder de S. W.I.B. werden 
aileen overdrachten door rijksinwoners beoogd (111). De fictie betrof 
immers aileen de heffing van de aanvuilende personele belasting ; ze was 
niet to"epasselijk als de belastingplichtige bewees, dat hij als tegenwaarde 
goederen ontvangen had die een normaal bedrag aan inkomsten opleverde 
dat belastbaar was in de aanvullende personele belasting ( 112). De fictie is 
thans toepasselijk op de vier inkomstenbelastingen ( 113). 
- De cessionaris is hetzij een holdingvennootschap gevestigd in een 
land waar ze onderworpen is aan een fiscaal regime dat afwijkt van het 
gemeen recht, hetzij een persoon of ondememing die krachtens de bepa
lingen van de wetgeving van het land waar hij gevestigd is, inzake 
inkomsten uit de vervreemde goederen of rechten, aan een aanzienlijk 
gunstigere belastingregeling onderworpen is dan die waaraan soortgelijke 

(Ill) Brussel, 27 november 1961, J.T .• 1962, p. 44. 
(112) De A.P .B. werd uitsluitend op natuurlijke person en geheven; zij werd echter niet geheven op 
het roerend inkornen van niet-rijksinwoners, art. 37 S.W.I.B. 
(113) Com. /.B., 250/4. Cf. Luik, 30rnei 1974,J.P.D.F., P·, l54;contra COUGNON, ,Del'inoppo
sabilite aux societes de I' article 250 C.I.R.", RGF., 1974, p. 139. 
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inkomsten in Belgie zijn onderworpen. Deze voorwaarde is praktisch 
identiek met deze gesteld door artikel 46 W.I.B. (114). 
Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, kan de overdracht aan de ad
ministratie niet worden tegengeworpen. Vaak wordt beweerd dat voor
melde bepaling een vermoeden van simulatie invoert: de door de wet 
bedoelde overdrachten worden geacht geveinsd te zijn; de goederen 
worden geacht nooit het patrimonium van de belastingplichtige verlaten te 
hebbeil(115). Volgens deze stelling zouden de erfgenamen deze goederen 
dan ook in het patrimonium van de belastingplichtige vinden. 
Het hof van cassatie is echter van oordeel dat voormelde bepaling niet een 
vermoeden van simulatie maar een fictie invoert. De gewraakte over
drachten worden niet als geveinsd beschouwd; zij zijn alleen niet tegen
stelbaar aan de administratie. De goederen worden voor de heffing van de 
inkomstenbelastingen fictief in het patrimonium van de belastingplichtige 
gehouden. Daar de goederen in feite niet langer tot het patrimonium van de 
belastingplichtige behoren, zullen zijn erfgenamen ze dan ook niet in de 
nalatenschap vinden. Vermits deze bepaling restrictief moet worden uit
gelegd, kan het vermoeden slechts worden ingeroepen tegen de persoon 
die de goederen heeft overgedragen en niet tegen zijn erfgenaam(116). 

c. Tegenbewijs 

De overdracht kan aan de administratie niet worden tegengeworpen zo
lang de belastingplichtige het door de wet voorgeschreven tegenbewijs 
niet a<l;nbrengt. Dit tegenbewijs is van tweeerlei aard: 
a. De verrichting komt tegemoet aan rechtmatige behoeften van finan
ciele of economische aard. In de voorbereidende werken betreffende de 
wet van 25 juni 1973 wordt geen precisering gegeven. De administratie 
beperkt er zich toe te bepalen dat men ,zich nuttig kan inspireren aan de 
regelen die omtrent het in artike146 W .I.B. bedoelde tegenbewijs worden 
gegeven ... " (117), d. w .z. het bewijs dat er een werkelijke en oprechte 
verrichting is. 
b. De belastingplichtige heeft voor de verrichting een werkelijke tegen
waarde ontvangen die een bedrag aan inkomsten opbrengt waarop in 
Belgie een werkelijke belastingdruk weegt, die vergeleken met de belas
tingdruk, die zonder die verrichting zou bestaan, als normaal kan worden 

(114) Supra 
(115) Com. !.B., 250/3. 

(116) Cass., 18 december 1962,Pas., 1963, 1,489,Rev. Fisc., 1963, p. 83 ennoot,Bull.Bel., 1964, 
p. 79, nr. 404. 
(117) Com. !.B., 250/7. 
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aangemerkt. V 66r de wetswijziging van 1973 werd als tegenbewijs vereist 
het ontvangen van een tegenwaarde die een normaal bedrag aan belastbare 
inkomsten opbrengt. Thans is het de belastingdruk op de inkomsten van de 
tegenwaarde die normaal moet zijn. Deze wijziging had tot doel situaties 
te verhelpen waarin er wel een normaal bedrag aan inkomsten was maar 
waarin. die inkomsten in Belgie in het geheel geen belasting ondergingen 
of de belastingdruk daarop aanzienlijk werd verzacht (onder meer inge
volge het ,non his in idem" principe, enz.). V66r 1973 was het voor een 
vennootschap mogelijk schuldvorderingen in een holding in te brengen in 
ruil voor aandelen die bij toepassing van artikel111 e.v. W.I.B. afgetrok
ken werden als ,definitief belaste inkomsten" en dus in feite aan geen 
Belgische belasting onderworpen waren(118)(119). 

Wanneer roerende inkomsten bij toepassing van voormelde belasting bij 
de belastbare inkomsten van een belastingplichtige worden gevoegd, dan 
mogen de voorheffingen, het belastingkrediet en het forfaitair gedeelte 
van de buitenlandse belasting die op deze inkomsten betrekking hebben, 
op de door hem verschuldigde belasting worden aangerekend. De 
roerende waarden worden immers geacht zich nog steeds in zijn patrimo
nium te bevinden en hij wordt geacht de inkomsten ervan zelf ontvangen te 
hebben. 

III. Bilaterale en multilaterale maatregelen 

De maatregelen betreffen vooral de rectificatie van de winsten van de 
afhankelijke ondernemingen en de bijstand inzake vestiging en invor
dering van de belasting. 

A. CORRECTIE VAN DE WINSTEN VAN AFHANKELIJKE ONDERNEMINGEN 

Artikel 9, alinea 1 van het O.E.S.O.-Modelverdrag erkent het recht van 
elke verdragsstaat de winsten van een onderneming, die door een inwoner 
wordt gedreven, te verbeteren wanneer van uit die onderneming winsten 
in een of ander bedekte vorm zijn overgeheveld aan een in de andere staat 
gevestigde onderneming, waarmede eerstgenoemde nauw is verbonden. 

Deze bepaling vertoont veel gelijkenis met artikel 24, alinea 1 W.I.B. 

De aandacht dient gevestigd op alinea 2 van artikel 9 O.E.S.O.-Model
verdrag dat voorschrijft dat, indien in een staat tot een correctie van de 

(118) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelasting, Memorie van Toelich
ting, 23 maart 1973, Parl. St., Kamer, 521, 1972-73, nr. 1, p. 36. 
(119) Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, Memorie van Toelich
ting, 23 maart 1973, Parl. St., Kamer, 1972-73, nr. 1, 821, p. 36. 
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winsten wordt overgegaan, de andere staat tot een corresponderende 
correctie moet overgaan ten einde ,economische dubbele" belasting te 
voorko~en. Daartoe zullen de staten tot gemeen overleg overgaan. 
In het kader van de DBV is het dus mogelijk een oplossing te vinden voor 
het probleem van de dubbele belasting dat wellicht het grootste risico is bij 
winstoverheveling door verrekeningsprijzen en de daarop volgende 
winstcorrectie. 
Er dient echter op gewezen dat Belgie voorbehoud heeft gemaakt wat 
betreft de toepassing van deze bepaling. Men vindt in de door Belgie 
afgesloten D.B.V. geen analoge bepaling, op enkele uitzonderingen na, 
nl. de D.B.V. met Finland, Frankrijk en de V.S.A. (120). In deze verdra
gen vindt men bepalingen die een zelfde oogmerk nastreven maar waarvan 
de formulering toch zeer verschillend is. 

B. BIJSTAND INZAKE VESTIGING EN !NV ORDERING VAN BELASTINGEN 

1. Bijstand inzake vestiging 

De bijstand inzake vestiging heeft in hoofdzaak betrekking op het ver
strekken van inlichtingen nodig voor de aanslag in bepaalde belastingen. 
Deze bijstand wordt slechts mits talrijke beperkingen verleend(121). 
De meeste D.B.V. bevatten een bepaling die in dergelijke bijstand voor
ziet. 
Hier dient ook de richtlijn van de E. E.G. van 19 december 1977 betref
fende bijstand op gebied van de directe belastingen vermeld. De Belgische 
wetboeken werden dienvolgens aangepast bij wet van 8 augustus 1980(122). 

2. Bijstand inzake invordering 

De invorderingsbijstand omvat o.m. het doen toekomen van dwangbeve
len, het nemen van conservatoire en van executiemaatregelen. Ook deze 
bijstand wordt slechts mits talrijke beperkingen verleend (b.v. territo
rialiteitsbeginsel voor staatshandelingen). 
De staten zijn over het algemeen minder bereid de bijstand inzake invor
dering te verlenen. Dit blijkt ondermeeruithet feit dathet O.E.S.O.-Mo
delverdrag geen bepaling bevat dat de bijstand voorziet inzake invor
dering. 

(120) Com. Ov., 25/51., D.B.V. Finland, art. 1, § 2. 
(121) Cf. O.E.S.E.-Model, art. 26 (b.v. de administratieve bijstand wijkt niet af van het territoriali
teitsbeginsel voor staatshandelingen). 
(122) Art. 36 Wet 8 augustus 1980,B.S ., 15 augustus 1980. Art. 244bis W.I.B. Circ. aprill981, cir. 
Ci. D, 19/318.113, Bull. Bel., 1981, p. 1165, nr. 596. 
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Sommige door Belgie ondertekende D.B.V. voorzien in deze bij
stand(123). Ook een Benelux overeenkomst van 1952 voorziet in derge
lijke bijstand(124). 

C. DIVERSE BIJZONDERE MAATREGELEN 

Naast de twee bierbovenvermelde algemene maatregelen die in bet 
O.E.S.O.-Modelverdrag en/of meerdere verdragen teruggevonden wor
den, dienen enkele bijzondere maatregelen vermeld die slecbts in verdra
gen met wei bepaalde landen teruggevonden worden. Zij bebben tot doel 
rekening te bouden met bepaalde vormen van belastingvermijding die een 
bepaalde verdragsstaat bijzonder aanbelangen vermits zij specifieke be
palingen van de belastingwet van die staat betreffen. 
Onder deze specifieke bepalingen kunnen de volgende vermeld worden: 
1. D.B.V.-Belgie-Nederland: art. 13, § 5. Dezebeefttotdoeldevermij

ding te voorkomen door Nederlandse belastingplicbtigen van de aan
merkelijke belangbeffing. 

2. D.H.V.-Belgie-Luxemburg, protocol,§ 1. DeLuxemburgseholdings 
kunnen de bepalingen van bet DBV niet inroepen. 

3. D.B.V.-Belgie-Zwitserland: artikel4, § 4 en artike122. Deze bepa
lingen bebben vooral tot doel te voorkomen dat misbruik gemaakt 
wordt van bet D .B. V. om de Belgiscbe belasting te vermijden. Deze 
bepalingen zijn analoog aan de interne bepalingen van de Zwitserse 
wetgeving (125). 

(123) B.v. D.B.V.-Belgie-V.S.A. art. 27. 
(124) Overeenkomst tussen Belgie, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland betreffende 
wederkerige bijstand inzake de invordering van belastingschulden, 5 september 1952, Wet 4 juli 
1953, B.S., 5 september 1952. 
(125) Zie KELLEY, P., en LAGAE, J.P., ,The Belgian-Swiss Income Tax Treaty- An Analysis of its 
Principal Features" ,lntertax, 1980, p. 153-163. 
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