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Gerd D. Goyvaerts  ADVOCA AT (PARTNER) TIBERGHIEN

DE KAAIMANTAKS 2.0
EEN KORTE INLEIDING OVER VOLKOMEN EN  
ONVOLKOMEN FISCALE TRANSPARANTIE ANNO 2018 

In deze bijdrage 1 over de kaaimantaks 
zullen we stilstaan bij de wijzigingen 
die werden aangebracht door de pro-
grammawet van 25 december 2017 
en hoe deze het fiscale regime van de 
doorkijkbelasting diepgaand heeft ge-
wijzigd. Daarbij kunnen we gemak-
kelijk spreken van een gedaantever-
wisseling van het bestaande regime 
dat deels een andere finaliteit heeft 
gekregen, reden waarom wij kunnen 
gewagen van een kaaimantaks 2.0. Bin-
nen het beperkte kader van deze bij-
drage 2 pogen we de motivering onder-
liggend aan deze wijzigingen te duiden 
alsmede een eerste commentaar te ge-
ven bij de concrete impact die deze wij-
zigingen kunnen hebben. Voor zover 

1  Deze tekst is de geschreven neerslag bij een 
voordracht ter gelegenheid van een seminarie op 
23 maart 2018 georganiseerd door het tijdschrift voor 
beleggingsfiscaliteit. Deze bijdrage beoogt dan ook 
geen volledigheid van de behandelde materie noch een 
uitgewerkt voetnotenapparaat. Hij werd opgemaakt op 
grond van de regelgeving bekend op 9 maart 2018. 

2 Aangezien de kaaimantaks een zeer omvangrijke materie 
is, die eerder tot zeer complex is naar de onderliggende 
theorie, is het volstrekt onmogelijk deze in een korte 
bijdrage volledig toe te lichten. De spreker noch het 
kantoor Tiberghien kunnen gehouden worden voor enig 
gevolg van de toepassing van de uiteengezette materie in 
een concreet geval.

mogelijk wordt dat geïllustreerd met 
een aantal eenvoudige voorbeelden.

1 INLEIDING

De kaaimantaks werd initieel geïntro-
duceerd door de Wet 10 augustus 2015 3 
en aangescherpt door de wet van 26 de-
cember 2015. Aan de hand van een ei-
gen definitie kan de kaaimantaks in 
haar versie van 2015 (hierna als kaai-
mantaks 1.0) worden omschreven als 
een doorkijkbelasting in de personen- 
en de rechtspersonenbelasting waarbij 
inkomsten ontvangen door een ‘juridi-
sche constructie’ fiscaal worden toege-
rekend aan de ‘oprichter’ alsof deze die 
inkomsten rechtstreeks heeft ontvan-
gen, dan wel belast bij uitkering aan 
een derde begunstigde, en waarbij die 

3 Art. 38–47 programmawet 10 augustus 2015, 
BS 18 augustus 2015; KB 23 augustus 2015 tot uitvoering 
van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, BS 28 augustus 
2015 (opgeheven door KB van 18 december 2015, BS 
29 december 2015); KB 23 augustus 2015 tot uitvoering 
van artikel 2, § 1, 13°, b, derde lid van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992,
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inkomsten die voorheen niet belast-
baar waren nu wel belastbaar gewor-
den zijn.

De kaaimantaks is anno 2015 tot stand 
gekomen binnen een geest van fiscale 
fraudebestrijding en bestrijding van 
het ontwijken van belastingen door 
het opzetten van allerhande exotische 
juridische constructies. 4 De memorie 
van toelichting bij de wet van 10 au-
gustus 2015 omschrijft de onderlig-
gende bedoelingen op eerder eufemis-
tische wijze. 5 De kaaimantaks werd nog 
voor het jaareinde van 2015 retroac-
tief “aangescherpt” bij Wet van 26 de-

4  Voor een meer volledige wedersamenstelling van de 
historiek van de kaaimantaks wordt verwezen naar 
Goyvaerts, G.D., “De kaaimantaks, een kritische 
beschouwing”, TFR 2015, afl. 490–491, 865–923. 
Terzake andere rechtsleer wordt verwezen naar de lijst 
weergegeven in het Handboek Tiberghien, uitgave 
2017–2018 rn. 12000.

5 “Het is hierbij niet de bedoeling om de juridische 
constructies op zich te verbieden, maar enkel de 
fiscale voordelen te neutraliseren door transparantie 
te creëren, het bestaande heffingsvacuüm te verhelpen 
en de mogelijkheid van onbelast zwevend vermogen te 
beëindigen.” “De voorgestelde regeling wordt zo uitgewerkt 
dat zij de rechtmatige belangen van de Schatkist en 
de belastingplichtige harmonieus combineert. Dit wil 
zeggen dat de regeling de fiscus moet toelaten belasting 
te heffen, in die gevallen waar door het tussenschuiven 
van de bedoelde “juridische constructies” een normale 
belastingheffing omzeild wordt; terwijl anderzijds vermeden 
moet worden, via de transparantieregeling, personen te 
belasten die niet de uiteindelijk gerechtigden zijn, en tevens 
vermeden moet worden bepaalde inkomsten (economisch) 
dubbel te belasten. Er worden begeleidende maatregelen 
genomen om een correcte aangifte te stimuleren.” Doc 
54/2746/001 blz 29.

cember 2015. 6 In essentie behelsde die 
wet de remediëring van een beperkt 
aantal in de rechtsleer bekritiseerde 
punten alsmede een aantal aanpassin-
gen die onder meer tot doel hadden 
om het misbruik van het statuut van 
een aantal uitgesloten gevallen tegen 
te gaan, om deze in voorkomend ge-
val alsnog binnen het toepassingsge-
bied van het stelsel op te nemen. Met 
name betrof dat de problematiek van 
de zogenaamde gecompartimenteerde 
sicav dédié waarvan het aandeelhou-
derschap in een “onderlinge verbon-
denheid” wordt gehouden. Over deze 
problematiek zijn talrijke artikels in de 
rechtsleer verschenen en bestaat op 
vandaag nog steeds betwisting. 7 Die 
eerste “reparatie” van de kaaimantaks 
beoogde volgens de memorie van toe-
lichting bij de wet van 25 december 

6 Wet 26 december 2015 houdende maatregelen inzake de 
versterking van jobcreatie en koopkracht, BS 30 december 
2015, ed. 2.; BS 28 augustus 2015; KB 18 december 
2015 tot uitvoering van artikel 2, § 1, 13°, b, tweede lid, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
BS 29 december 2015 (EER juridische constructies); 
GOYVAERTS, G.D., “Kaaimantaks gerepareerd én 
aangescherpt”, Fisc.Act. 2015, afl. 42, 6.

7 PHILIPPART DE FOY, B. en DAYEZ, A., “Taxe Caïman: 
application aux fonds d’investissement et aux Sicav-FIS 
dédiées”, RPP 2015, afl. 4, 441–433 ; GOYVAERTS, G.D. 
en COUDRON, C., “Wanneer zijn Luxemburgse Sicavs in 
scope, en wanneer zijn ze out of scope?”, VIP 2016, afl. 1, 
35; PHILIPPE, D.E., “Elargissement de la taxe caïman: les 
Sicav dédiées luxembourgeoises dans la ligne de mire”, 
Act.fisc. 2016, afl. 6, 7–10; VERSTRAELEN, E., De fiscale 
analyse van gereglementeerde instellingen voor collectieve 
belegging naar Belgisch recht in een Europese context, 
Doctoraat Universiteit Antwerpen, 2016, rn 644 e.v.
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2017 het tegengaan van een aantal be-
weerdelijke misbruiken. 8 

Dat alles heeft aanleiding gegeven tot 
een kaaimantaks 1.0 die van toepas-
sing is geweest vanaf 1 januari 2015 
tot en met 31 december 2017. Deels 
echter geldt de vernieuwde kaaiman-
taks 2.0 reeds vanaf 17 september 2017, 
maar daarover verder meer. De alge-
mene principes en basisbegrippen van 
het kaaimantaks-regime zoals het gold 
anno 2015–2017 lijken post-factum be-
schouwd zelfs eerder eenvoudig indien 
we het vergelijken met de wel zeer com-
plexe regelgeving van de kaaimantaks 
2.0. De kaaimantaks 1.0 was enkel van 
toepassing in de personenbelasting en 
de rechtspersonenbelasting en instal-
leerde bij artikel 5/1 WIB een regime 
van volkomen fiscale transparantie ten 
name van de oprichter of een “derde 
begunstigde” wanneer deze laatste een 

8 “Teneinde het toepassingsgebied van dit aanslagstelsel 
niet onevenredig groot te maken en te vermijden dat ook 
situaties onder het toepassingsgebied zouden vallen die 
niet door de wetgever werden beoogd, werden een aantal 
gevallen van het toepassingsgebied uitgesloten waaronder 
onder meer de beursgenoteerde vennootschappen 
of de openbare of institutionele collectieve 
beleggingsinstellingen. Met de wet van 26 december 2015 
werd dit aanslagstelsel dus aangepast. Deze aanpassingen 
hadden onder meer tot doel om het misbruik van het statuut 
van de hierboven vermelde uitgesloten gevallen tegen 
te gaan en deze in voorkomend geval alsnog binnen het 
toepassingsgebied van het stelsel op te nemen. Dit misbruik 
wordt dan ook verondersteld in het geval de rechten van 
een beursgenoteerde vennootschappen, openbare of 
institutionele collectieve beleggingsinstellingen of van een 
compartiment ervan worden aangehouden door één persoon 
of meerdere met elkaar verbonden personen.”

 Doc 54/2746/001, blz 28.

daadwerkelijke uitkering ontvangt in 
hetzelfde jaar als dat waarin de juridi-
sche constructie het betreffende onder-
liggende inkomen heeft verkregen. 
Daarbij onderscheidden we drie soor-
ten juridische constructies, zijnde een 
juridische constructie type 1 waar door-
gaans trusts mee worden bedoeld, een 
juridische constructie type 2a waarmee 
offshore vennootschappen worden be-
doeld en een juridische constructie 
type 2b waarmee buitenlandse stiftun-
gen worden bedoeld. Beide types 2 die-
nen onderworpen te zijn aan een fiscaal 
gunstig regime zoals gedefinieerd in 
de wet (de “minder dan 15% onderwor-
penheidsregel”). 

Cruciaal bij de kaaimantaks 1.0 was de 
introductie van een artikel 18, 3° WIB 
op grond waarvan uitkeringen door 
een juridische constructie type 2b 
zijnde stiftungen, als dividend belast-
baar werden gesteld. Dit was een volko-
men nieuwigheid daar een stiftung ui-
teraard geen dividenden uitkeert maar 
louter “benefactions” geeft die veeleer 
het karakter van een gift of schenking 
hebben. In het kader van de kaaiman-
taks 1.0 werd een nieuwe “vrijstelling” 9 
voorzien in art. 21, 12° WIB met als doel 
om reeds in hoofde van de oprichter 
transparant belaste inkomsten vrij te 

9 In wezen is het geen vrijstelling maar een opsomming 
van inkomsten die geen dividenden zijn.
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stellen bij de wederuitkering ervan 
aan die oprichter door het weze een 
offshore vennootschap dan wel door 
een stiftung. Dit systeem was vrij een-
duidig en logisch opgebouwd, weze het 
dat kon worden betreurd dat uitkerin-
gen door een stiftung voortaan als di-
vidend werden belast, wat inging te-
gen de natuur van een stichting. Het 
ware veel logischer geweest zo uitke-
ringen door stichtingen tevens zouden 
blijven kwalificeren als niet belastbare 
uitkeringen zoals dit het geval was bij 
uitkeringen door een trust.

Omdat het samengaan van een fiscaal 
transparante behandeling en een be-
lasting bij uitkering eerder moeizaam 
is, bleek uit de wet een zeer strikt te 
handhaven éénjarigheidsbeginsel wat 
we al eerder hebben omschreven als 
de zogenaamde “X – X + 1 regel”. 10 
Deze regel impliceert dat inkomsten 
m.b.t. jaar X van de juridische construc-
tie worden belast ten name van de op-
richter(s), tenzij en in de mate dat die 
inkomsten worden uitgekeerd aan een 

“derde begunstigde” in datzelfde jaar X. 
De belastingheffing ex artikel 5/1 WIB 
gebeurt m.b.t. het inkomstenjaar X im-
mers voor het aanslagjaar X + 1. Een uit-
kering vanaf jaar X + 1 aan een derde 
begunstigde van de inkomsten van 

10 GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks, een kritische 
beschouwing”, TFR 2015, afl. 490–491, 865–923.

jaar X is in hoofde van deze laatste dan 
ook fiscaal neutraal daar de desbetref-
fende inkomsten reeds belast werden 
ten name van de oprichter voor aan-
slagjaar X + 1. Deze werkwijze van be-
groting van de belastbare grondslag in 
hoofde van de derde begunstigde werd 
bevestigd bij een parlementaire vraag 
alsmede door de rulingcommissie. 11 
De regel wordt overigens ook met zo-
veel woorden bevestigd in de memorie 
van toelichting bij de kaaimantaks 2.0: 

“De doorkijkbenadering bij derde be-
gunstigden kon bovendien ook enkel 
succesvol worden toegepast indien de 
inkomsten die door de juridische con-
structie werden verkregen in hetzelfde 
belastbaar tijdperk werden uitgekeerd 
aan de derde begunstigde. Dit had tot 
gevolg dat derde begunstigden, afhan-
kelijk van het type juridische construc-
tie, fiscaal anders werden behandeld al 
naar gelang de juridische constructie 
al dan niet de verkregen inkomsten in 
hetzelfde belastbaar tijdperk aan deze 
begunstigde had uitgekeerd.”  12

Naar aanleiding van een hele reeks 
voorafgaande beslissingen die wer-
den afgeleverd eind 2016 door de ru-
lingcommissie ontstond in hoofde van 
het kabinet financiën een voortschrij-
dend inzicht op grond waarvan de aan-

11 Parl Vraag 420 Deseyn dd. 23.06.2015; Ruling 2016–711.
12 Doc 54/2746/001, blz. 30.
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passing van de kaaimantaks wenselijk 
leek. Dat kunnen we tenminste aflei-
den uit het antwoord op een parlemen-
taire vraag: “Mijn administratie en de 
beleidscel volgen de evolutie van de 
kaaimantaks nauwlettend op. Indien 
blijkt dat de wetgeving moet worden 
aangepast, zal ik een wetontwerp indie-
nen om een en ander bij te sturen, zoals 
eerder al gebeurde via de Programma-
wet van 26 december 2015.”  13 Dit heeft 
dan uiteindelijk geresulteerd in de Pro-
grammawet van 25 december 2017. Een 
aantal stellingen uit de rulingpraktijk 
worden naar de geest ervan in die wet 
ingeschreven. Ook werden een aantal 
mogelijkheden tot beweerdelijk mis-
bruik uitgesloten. De memorie van toe-
lichting verwoordt dit als volgt: 14

“Vooreerst wordt er besloten om de 
problematiek van de zogenaamde 
dubbelstructuren aan te pakken 
door in het aanslagstelsel aanvul-
lende regels te voorzien die het mo-
gelijk zullen maken om deze structu-
ren op een uniforme en performante 
wijze aan de inkomstenbelasting te 
onderwerpen.”

“Dit ontwerp voorziet eveneens om 
de van de uitkeringen van de in arti-
kel 2, §1, 13°, a) WIB, bedoelde juridi-

13 Mondelinge vraag 16514 van 22 februari 2017 van de heer 
Laaouej dd. 22.02.2017.

14 Doc 54/2746/001,p. 28 – 32.

sche constructies fiscaal op dezelfde 
wijze te behandelen als de uitkerin-
gen van de in artikel 2, §1, 13°, b) WIB 
bedoelde juridische constructies.”

“Dit ontwerp heeft dan ook tot doel 
om tot een meer uniforme behande-
ling van de derde begunstigden te 
komen.”

“Daarnaast wil de Federale Regering 
met dit ontwerp anticiperen op an-
dere structuren die tot doel hebben 
de kaaimantaks te ontwijken.”

Als we een eerste poging doen om alle 
wijzigingen op te lijsten die in deze in-
leidende toelichting van wel vijf blad-
zijden in de memorie van toelichting 
worden vermeld en die betrekking heb-
ben op het verscherpen van de kaai-
mantaks en de bestrijding van de ont-
wijking ervan, dan komen we tot een 
volgende opsomming: 
 › De invoering van een “contractu-

ele” juridische constructie type 3, 
zijnde een derde vorm van juridi-
sche constructie waarmee voorna-
melijk ( maar niet uitsluitend) verze-
keringsconstructies worden beoogd.

 › De afschaffing van de notie “derde 
begunstigden” ter zake de toepas-
sing van fiscale transparantie in hun-
nen hoofde, evenwel met behoud van 
de taxatie in hoofde van enige derde 
begunstigde bij enige uitkering.
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 › De verscherping van het éénjarig-
heidsbeginsel X – X + 1 ten aanzien 
van oprichters.

 › Invoering van een stelsel van “keten-
constructies” wat via de definitie van 

“moederconstructie” en “dochter-
constructie” moet toelaten om zoge-
naamde “Dubbelstructuren” steeds 
aan een heffing te onderwerpen.

 › De invoering van fictieve dividend-
uitkeringen bij overdracht of in-
breng door een juridische construc-
tie.

 › Een verscherping van de substance 
uitsluiting in het kader van het be-
heer van privévermogen.

 › De fiscale kwalificatie van uitkerin-
gen door trusts als dividenden.

 › Invoering van een “anterioriteits-
regel” op grond waarvan de oudste 
reserves fictief geacht worden eerst 
uitgekeerd te zijn.

 › Een verscherping van de “kapitaal-
regeling” bij de bepaling van de 
waarde van het ingebrachte vermo-
gen van een juridische constructie. 

 › De aanpassing van de anti-mis-
bruikmaatregel van art. 344/1 WIB 
door een verwijzing in te lassen naar 
artikel 344§1 WIB

Wat niet in de wet van 25 december 
2017 werd opgenomen is een aanpas-
sing van de regeling inzake instellin-
gen voor collectieve beleggingen in zo-
verre deze een privaat karakter hebben, 

wat op grond van een strikte lezing van 
de wet tot gevolg heeft dat deze on-
danks hun privaat karakter niet aan de 
kaaimantaks kunnen worden onder-
worpen. Daartoe is er echter op heden 
een nieuw koninklijk besluit voor de ju-
ridische constructies type 2 gevestigd 
in de Europese Economische Ruimte in 
voorbereiding.

Indien we dit alles in ogenschouw ne-
men en we hernemen de eerder ver-
melde vrije definitie van wat de kaai-
mantaks is, dan komen we voor de 
kaaimantaks 2.0 tot een in belangrijke 
mate gewijzigde definitie. Deze luidt 
als volgt: 

“De kaaimantaks 2.0 is een gecombi-
neerde uitkerings- en doorkijkbelas-
ting in de personen- en de rechtsper-
sonenbelasting waarbij inkomsten 
al dan niet fictief ontvangen door, 
dan wel uitgekeerd aan, één of meer-
dere ‘juridische constructies’ al dan 
niet fictief, fiscaal worden toegere-
kend aan een ‘oprichter’ alsof deze 
die inkomsten rechtstreeks zou heb-
ben ontvangen, dan wel die belast-
baar zijn bij al dan niet fictieve uitke-
ring aan een begunstigde dan wel de 
oprichter zelf, en waarbij die inkom-
sten die voorheen aan 1 januari 2015 
dan wel 1 januari 2018 niet belast-
baar waren nu wel belastbaar gewor-
den zijn.”
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Het zal de lezer onmiddellijk opvallen 
dat in deze definitie naar meerdere fic-
ties en hypotheses wordt verwezen. Dat 
komt met name omdat de complexiteit 
van de kaaimantaks 2.0 fel is toegeno-
men in vergelijking met kaaimantaks 
1.0. 15 De wetgever heeft immers bij de 
redactie en voorbereiding van de wet 
van 25 december 2017 alle mogelijke 
beweerdelijke misbruiken en loopholes 
willen sluiten en elke vorm van crea-
tiviteit bij het omgaan met juridische 
constructies willen fnuiken. Het gevolg 
daarvan is echter dat de kaaimantaks 
2.0 extreem onduidelijk is geworden in 
haar uitwerking. Bovendien laten de sa-
menlezing van de diverse ficties, effec-
tieve en fictieve uitkeringsmomenten, 
aanrekeningsregels, tekstuele ondui-
delijkheden en fiscale misbruikmaatre-
gelen zoals 344§1 WIB nog amper aan 
de belastingplichtige toe om te komen 
tot een redelijke inschatting van zijn 
belastingplicht. Alleen al de samen-
lezing van de wettelijke definitie van 
een juridische constructie type 1 met 
die van een juridische constructie type 
3 zal menigeen de wenkbrauwen doen 
fronsen zich daarbij afvragend welke 
contractuele relatie dan nog buiten de 
kaaimantaks zou kunnen vallen. In eer-
dere bijdragen hebben we er reeds op 

15 Desondanks heeft de regering de mond vol over 
« vereenvoudiging van de fiscaliteit », wat nu van de 
kaaimantaks niet meteen kan worden gezegd (en ook dat 
is een eufemisme).

gewezen dat zulks in voorkomend ge-
val tot ongewenste effecten aanleiding 
kan geven en zelfs tot een lagere belas-
ting dan die welke zonder dergelijke 
ficties zou zijn verschuldigd.

Aanvankelijk hadden we de indruk bij 
de toepassing van de kaaimantaks 1.0 
dat de rulingcommissie hier regule-
rend zou optreden. Dat is ook effec-
tief gebeurd daar er naar het einde van 
2016 toe talrijke rulings werden afge-
leverd over de toepassing van de kaai-
mantaks. Indien we echter de tekst van 
de wet van 25 december 2017 lezen, 
stellen we vast dat onze eerste indruk-
ken bij ettelijke van die rulings beves-
tigd werden. De desbetreffende rulings 
hebben immers bepaalde zaken en 
rechtsverhoudingen als belastbaar be-
oordeeld die dat op grond van de toen-
malige teksten van kaaimantaks 1.0 he-
lemaal niet waren. Bovendien werden 
bepaalde rechtsfiguren gehanteerd 
die ondertussen door de wet van 25 de-
cember 2017 integraal werden opgehe-
ven. Dit alles geeft aanleiding tot een 
zeer onduidelijke actuele situatie met 
betrekking tot de belastbaarheid van 
structuren die vandaag geacht kun-
nen worden onder de toepassingssfeer 
van de kaaimantaks 2.0 te ressorteren. 
Hierna doen we een eerste bondige 
poging om enige duidelijkheid te 
scheppen.
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2 DE UITBREIDING VAN DE 
K A AIMANTAKS MET EEN 
JURIDISCHE CONSTRUCTIE 
TYPE 3

De kaaimantaks 2.0 voorziet in de in-
troductie van een nieuw type juridi-
sche constructie “type 3” via een nieuw 
artikel 2 §1 13° c) WIB, wat we hierna 
het “Contractuele type 3” zullen noe-
men. Zoals steeds bij de kaaimantaks 
is het belangrijk om bij elke commen-
taar dan wel interpretatie te starten 
met de lezing van de letterlijke tekst 
van de wet. Artikel 2 §1 13° c) WIB luidt 
als volgt: 

“c) een overeenkomst, in de mate dat 
die overeenkomst:
 › in ruil voor betaling van één of 

meerdere premies, in de loop van 
de duurtijd van deze overeenkomst 
of bij afloop ervan, voorziet in:

 – de uitbetaling van de inkom-
sten die werden verkregen van 
een in de bepaling onder  a) 
of b) bedoelde juridische con-
structie, of in

 – de uitkering van de economi-
sche rechten, de aandelen of 
de activa van een in de bepa-
ling onder a) of b) bedoelde ju-
ridische constructie;

 › in ruil voor de inbreng van de eco-
nomische rechten, van de aande-
len of van de activa van een in de 
bepaling onder  a) of b) bedoelde 
juridische constructie, in de loop 

van het contract of bij afloop van 
het contract, voorziet in de uitbe-
taling of uitkering van de inge-
brachte rechten, aandelen of ac-
tiva of van de tegenwaarde ervan;”

De memorie van toelichting verduide-
lijkt als volgt:  16

“In dit ontwerp wordt dus een nieuwe 
definitie van juridische constructie 
ingevoerd, die tot doel heeft elk pro-
duct te viseren, waarbij ofwel een ju-
ridische constructie van het eerste of 
het tweede type wordt ingebracht, of-
wel de inkomsten van een juridische 
constructie of de activa, aandelen of 
economische rechten van een juridi-
sche constructie wordt uitgekeerd 
aan om het even welke begunstigde.”

“… niet enkel de traditionele beleg-
gingsverzekeringsproducten type 
TAK 21 of 23 worden geviseerd, maar 
ook andere producten die geen be-
leggingsverzekeringsproducten 
in de strikte zin van het woord zijn, 
maar die het op een gelijkaardige 
manier mogelijk maken om op con-
tractuele wijze de band tussen de op-
richter en de juridische constructie 
door te knippen.”

16 Doc 54/2746/001 Blz 31 & 33.
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Deze nieuwe definitie heeft dus 
hoofdzakelijk tot gevolg dat de ver-
pakking van een juridische construc-
tie, van het eerste of het tweede type 
in een verzekeringsproduct, de toe-
passing van de kaaimantaks niet 
meer zal verhinderen.

“… zullen de inkomsten die worden 
verkregen door de juridische con-
structie van het eerste of het tweede 
type die deel uitmaakt van een juri-
dische constructie van het derde type, 
worden belast in hoofde van de rijks-
inwoner of de rechtspersoon die aan 
de rechtspersonenbelasting is onder-
worpen, die het contract heeft geslo-
ten én in wiens naam de premies van 
het contract werden voldaan.”

“Een verzekeringscontract zal dus 
slechts als een juridische constructie 
worden aangemerkt in de mate dat 
wordt voldaan aan de in dit ontwerp 
voorgestelde definitie.” 

“Dit ontwerp heeft dus niet tot doel 
om iets te wijzigen aan het fiscale 
stelsel van de beleggingsverzekerin-
gen in het algemeen.”

Daarbij aansluitend geldt er ook een 
nieuw vijfde streepje dat wordt toege-
voegd aan artikel 2, §1, 14° WIB met de 
introductie van een nieuwe vijfde soort 
van oprichter: 

“hetzij, de natuurlijke persoon of de 
rechtspersoon die overeenkomstig 
artikel  220 aan de rechtspersonen-
belasting onderworpen is, die de in 
13°, c), bedoelde overeenkomst heeft 
gesloten en in wiens naam de pre-
mie of de premies van deze overeen-
komst worden voldaan.”

Deze definitie van oprichter koppelt 
dus duidelijk terug naar de persoon die 
het betreffende contract heeft geslo-
ten. Door de verwijzing naar een daar-
mee cumulatieve voorwaarde van een 
premiestorting, er staat immers: “én 
in wiens naam de premie of de premies 
van deze overeenkomst worden vol-
daan”, valt het moeilijk in te zien hoe 
dit anders dan op een verzekerings-
overeenkomst betrekking zou kunnen 
hebben. Desalniettemin laat de memo-
rie van toelichting het interpretatie-
veld volledig open door ook te verwij-
zen naar andersoortige contracten. Het 
gebruik van de term “premie” verwijst 
mijns inziens nochtans eerder exclu-
sief naar de verzekeringssector. 17 

Verder dienen we ons af te vragen hoe 
deze bepaling te interpreteren is in-
dien diegene die de overeenkomst 
sluit geen rijksinwoner is. In eerdere 

17 Voor een lijfrente-overeenkomst bijvoorbeeld zal in de 
praktijk veeleer sprake zijn van de afstand van een kapitaal 
ofschoon een lijfrente uiteraard ook kan gevestigd worden 
middels een premie.
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analyses werd immers reeds vastge-
steld dat de kaaimantaks niet van toe-
passing is ter zake niet-inwoners. Het 
zou echter perfect kunnen dat een des-
betreffende overeenkomst wordt geslo-
ten door een niet-rijksinwoner en dat 
diegene die daar de begunstigde van is 
wel een rijksinwoner is. In een dergelijk 
geval is de kaaimantaks volgens deze 
definitie dus niet van toepassing daar 
dat contract dan niet kwalificeert als 
een juridische constructie Type 3.

Wat de inwerkingtreding betreft leiden 
we af uit de inwerkingtredingsbepaling 
van artikel 100 van de wet van 25 de-
cember 2017 dat deze bepaling in wer-
king treedt op 1 januari 2018. Dit lijkt 
onzes inziens erop te wijzen dat bij ge-
breke aan verwijzing naar inkomsten 
die worden verkregen toegekend of 
betaalbaar gesteld vanaf een bepaalde 
datum, 18 dat contracten gesloten voor-
afgaandelijk aan 1 januari 2018 nooit 
kunnen kwalificeren als een juridische 
constructie type 3. Het valt uiteraard af 
te wachten hoe de administratie dit zal 
willen interpreteren.

In de memorie van toelichting worden 
verder geen voorbeelden van de fiscale 
uitwerking van een dergelijk type 3 ge-

18 Zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de 
inwerkingtredingsbepaling vanaf 17 september 2017 en 
bij de inwerkingtredingsbepaling van het initiële art. 
344/1 WIB. 

geven. De enige toelichting die we ver-
der nog kunnen terugvinden staat in 
het verslag waar gesteld wordt: 19 “Een 
nieuwe definitie van juridische con-
structie wordt ingevoerd. Deze nieuwe 
definitie heeft tot gevolg dat de inbreng 
of verpakking van een juridische con-
structie, van het eerste of het tweede 
type in een overeenkomst (bijvoorbeeld 
een verzekeringsovereenkomst), de toe-
passing van de doorkijkbelasting niet 
meer zal verhinderen.”

Louter theoretisch beschouwd zijn de 
gevolgen van deze nieuwe juridische 
constructie “type 3” eerder onduide-
lijk te noemen. Ook het gebruik van 
de term “verpakking” in de memorie 
maakt ons niet veel wijzer. Wij leiden 
daar uit af dat inkomsten verkregen 
binnen de onderliggende juridische 
constructies type 1 dan wel type 2 zul-
len worden belast in hoofde van de na-
tuurlijke persoon of rechtspersoon die 
het contract heeft gesloten en in wiens 
naam de premies van het contract wer-
den voldaan, en die daarmee ook als 
‘oprichter’ geldt. Dat zou impliceren dat 
het bestaan van de juridische kwalifi-
catie beleggingsverzekering tak 21/23 
wordt genegeerd. In die zin is het on-
duidelijk wat de wetgever precies be-
doelt met de bepaling in de memorie 
van toelichting dat het ontwerp “niet 

19 DOC 54/2746/016 blz. 5.
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tot doel heeft om iets te wijzigen aan het 
fiscale stelsel van de beleggingsverze-
keringen in het algemeen.” Wellicht be-
doelt men dat in alle andere gevallen 
het taxatieregime van de beleggings-
verzekeringen overeind blijft, maar dat 
indien de contractant-oprichter én het 
voorwerp van het contract zélf bij het 
sluiten van de overeenkomst voldoet 
aan één van de beide criteria zoals ge-
steld in de definitie van een juridische 
constructie type 3, dat er alsdan een 
vorm van fiscale transparantie geldt 
terzake de inkomsten van de overlig-
gende polis.

Hoger hebben we reeds gezegd dat het 
onduidelijk is welke andere contracten 
zouden kunnen worden geviseerd door 
deze bepaling. Er is in de tekst van de 
definitie van de juridische construc-
tie type 3 immers nergens enige ver-
wijzing naar de verzekeringssector te 
vinden. Die verwijzingen vinden we 
alleen terug in de memorie van toe-
lichting. Het is dus niet de bedoeling 
dat de juridische constructie type 3 al-
leen maar betrekking zou kunnen heb-
ben op beleggingsverzekeringen. Maar 
welke andere contracten worden dan 
bedoeld? Het eerste mogelijke contract 
dat voor de geest komt is dat van een 
lijfrente-overeenkomst in ruil voor af-
stand van aandelen (per hypothese bij 
wijze van premiebetaling dan) van een 
juridische constructie type 2. In zo’n 

geval zou de lijfrente-overeenkomst 
dan blijkbaar niet meer fiscaal kunnen 
doorwerken en zou er een blijvende fis-
cale transparantie gelden ten aanzien 
van de inkomsten die worden ontvan-
gen door de ingebrachte juridische 
constructie type 2. Dat lijkt alleszins 
toch in overeenstemming te zijn met 
de tekst van art. 2 §1 13° c) juncto art. 2 
§1 14° vijfde streepje WIB.

Daarbij kunnen wij ons echter niet van 
de indruk ontdoen dat een dergelijke 
constellatie eventueel ook zou kun-
nen ressorteren onder het nieuwe ar-
tikel 5/1 §2 WIB daar er in een derge-
lijk geval toch sprake is van de inbreng 
van de aandelen van een juridische 
constructie type 2. In dat laatste arti-
kel evenwel wordt nergens geschre-
ven waarin die inbreng dan wel dient 
te gebeuren. Er wordt gewoon verwe-
zen naar de inbreng van de aandelen 
van een juridische constructie type 1 
of type 2 (zie hierna voor een ruimere 
commentaar bij deze zeer onduidelijke 
bepaling). 

Mogelijks heeft de wetgever door de in-
troductie van de nieuwe juridische con-
structie type 3 een catch all bepaling 
willen lanceren van zuiver contractu-
ele aard die in aanvulling bij de ruime 
interpretatie die de rulingcommissie 
reeds hanteert in diverse beslissingen 
van de definitie van een juridische con-
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structie type 1, zo ongeveer elke trans-
actie waarbij een offshorevennoot-
schap, een trust dan wel een stiftung 
van ver of van nabij betrokken is onder 
de kaaimantaks te betrekken. De tijd 
zal uitwijzen welke interpretatie de ru-
lingcommissie naar voor schuift. Aan 
de hand van de rulings die reeds wer-
den afgeleverd einde 2016 mogen we er 
echter van uitgaan dat de rulingcom-
missie een zeer ruime en teleologische 
interpretatie zal hanteren die in genen 
dele zal aansluiten bij een strikte lezing 
van de tekst van de wet. Het volstaat 
om hiertoe te verwijzen naar de diverse 
overwegingen in de rulings die eerder 
in de rechtsleer van commentaar wer-
den voorzien. 20

In ieder geval ‘werkt’ deze bepaling 
blijkbaar alleen maar indien de onder-
liggende juridische constructie type 
1 of 2 “blijft bestaan”. De definitie ver-
wijst immers naar de uitbetaling van 
de inkomsten die werden verkregen 
van een juridische constructie of de 
uitkering van de economische rechten, 
de aandelen of de activa van een juri-
dische constructie. Alleen in het geval 
van art. 2 §1 13° c) tweede streepje waar-
bij er sprake is van een inbreng wordt 
er verwezen naar de tegenwaarde van 

20 Zie o.a. GOYVAERTS, G.D., “Rulings kaaimantaks 
herijken notie ‘oprichter’”, Fisc. Act. 2017, afl. 13, 3-10. 

de desbetreffende ingebrachte juridi-
sche constructie.

Het komt ons dan ook voor dat de de-
finitie van de juridische constructie 
type 3 zeker niet in alle gevallen tot de 
toepassing van de kaaimantaks zal lei-
den. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld de 
vraag stellen wat er gebeurt indien een 
juridische constructie die wordt gehou-
den door een beleggingsverzekering 
wordt geliquideerd. Zal er dan taxatie 
zijn in hoofde van de verzekeringnemer 
die de overeenkomst heeft gesloten? 
Dat zal volgens de gehanteerde defini-
tie alleen maar het geval zijn indien de 
geliquideerde juridische constructie ef-
fectief werd ingebracht. Het is immers 
alleen in dat geval dat er sprake is van 
een tegenwaarde ( tweede streepje). In-
dien de levensverzekeringsmaatschap-
pij echter om redenen die haar eigen 
zijn de ingebrachte premies betaald in 
geld heeft belegd in een juridische con-
structie, dan lijkt mij volgens de gehan-
teerde definitie niet te zijn voldaan aan 
de classificatie van een juridische con-
structie type 3. We kunnen ons uiter-
aard de vraag stellen wat het voordeel 
van een dergelijke beleggingsstrategie 
zou zijn, maar dat is een debat terzijde.

Verder lezen we nergens in de gehan-
teerde definitie dat het klassieke ver-
haal waarbij een juridische constructie 
type 1 of type 2 zélf een levensverzeke-
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ringsovereenkomst sluit wordt gevi-
seerd door deze tekst. Bij dat contract 
is immers de natuurlijke persoon die 
als oprichter kwalificeert nergens be-
trokken. In die zin kan ook aansluiting 
worden gevonden bij de bewering in de 
memorie van toelichting dat het taxa-
tieregime van de beleggingsverzeke-
ringen blijvend wordt gerespecteerd. 
Uiteraard dient steeds voorbehoud 
gemaakt voor de toepassing van het 
nieuwe art. 344/1 WIB dat verwijst naar 
art. 344§1 WIB.

De enige zinnige conclusie van deze 
complexe en quasi onleesbare bepa-
ling lijkt te zijn dat een combinatie van 
een juridische constructie type 1 dan 
wel type 2 met een “contract” genre be-
leggingsverzekering de fiscale trans-
parantie van de inkomsten uit de 
ingebrachte activa niet zou mogen ver-
hinderen. Het zal dus zaak zijn om in 
elk individueel geval zeer nauwgezet 
de contractuele relatie te onderzoeken 
zowel wat betreft de betrokken partijen 
als wat betreft de ingebrachte goede-
ren, dan wel wat betreft het voorwerp 
van de premiebetaling, om zodoende 
na te gaan of aan de fiscale definitie 
van een juridische constructie type 3 is 
voldaan.

Hierna poog ik een aantal voorbeelden 
te geven om het begrip juridische con-
structie type 3 verder te duiden.

Voorbeeld 1: de heer Piet Pieters draagt 
aandelen van een BVI Ltd over als pre-
miestorting aan een Lux Tak 23 (waar-
bij de 2% taks wordt gekweten). Dit lijkt 
te voldoen aan de definitie van art. 2 §1 
13° c) tweede streepje WIB én aan de 
definitie van oprichter volgens art. 2 
§1 14° 5 streepje WIB. De heer Pieters 
draagt immers als natuurlijke persoon 
aandelen van een juridische construc-
tie type 2 over in het kader van een con-
tract van beleggingsverzekering. Het 
gevolg zal dus zijn de voortdurende fis-
caal transparante taxatie van de inkom-
sten van de BVI bij de heer Piet Pieters 
die als oprichter classificeert. De beleg-
gingsverzekering tak 23 wordt in fisca-
libus geacht niet te bestaan en de be-
taalde 2% taks is dus volledig verloren. 
Dit lijkt een duidelijk voorbeeld.

 
“De enige zinnige conclusie 
van deze complexe en quasi 
onleesbare bepaling lijkt te 
zijn dat een combinatie van 
een juridische constructie 
type 1 dan wel type 2 
met een “contract” genre 
beleggingsverzekering de 
fiscale transparantie van de 
inkomsten uit de ingebrachte 
activa niet zou mogen 
verhinderen.”
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Voorbeeld 2: De heer Piet Pieters draagt 
een som geld over aan een Liechten-
steinse verzekeringsmaatschappij die 
die belegt in een op een kwalificerende 
beurs genoteerd Cayman Fund. Nu zal 
het er uiteraard van afhangen hoe dat 
Cayman Fund gestructureerd is. 
 › In de hypothese dat het Fund geor-

ganiseerd is in vorm van een trust, 
dan kwalificeert het fonds als een 
juridische constructie type 1. In 
dat geval zal de verzekeringsmaat-
schappij bij uitkering inkomsten 
krijgen van een juridische construc-
tie type 1. In de veronderstelling 
dat contractueel wordt voorzien dat 
die inkomsten zullen worden uitbe-
taald aan de heer Piet Pieters, kwali-
ficeert het geheel als een juridische 
constructie type 3. Het fiscale ont-
wijkingsgedrag dat met deze beleg-
gingsvorm wordt beoogd ontgaat 
mij evenwel. Ik zie ook niet meteen 
in welk misbruik hier per se moet 
worden bestreden. De fiscale vrij-
stelling die de heer Piet Pieters be-
oogt is immers gerealiseerd doordat 
hij een premie betaalt aan een ver-
zekeringsmaatschappij. Het feit dat 
de verzekeringsmaatschappij die 
gelden belegt in een Fund georga-
niseerd in de vorm van een trust is 
naar mijn bescheiden mening vol-
strekt irrelevant ten aanzien van de 
fiscale behandeling in hoofde van 

de heer Piet Pieters. In die zin lijkt 
deze nieuwe definitie van een juridi-
sche constructie type 3 dan ook op 
overkill. De desbetreffende sector 
zal uiteraard zelf moeten uitmaken 
in welke mate ze hiermee rekening 
moet houden ten aanzien van haar 
Belgisch cliënteel.

 › In de hypothese dat het Cayman 
Fund georganiseerd is in vorm van 
een beursgenoteerde BVI Ltd, vol-
doet de constellatie niet aan de fis-
cale definitie van een juridische 
constructie type 3. Omwille van de 
uitzondering opgenomen in art. 2 §1 
13/1 d) WIB kwalificeert de beurs-
genoteerde BVI Ltd immers niet als 
een juridische constructie type 2 
waardoor het geheel van de constel-
latie dan ook niet kan kwalificeren 
als een juridische constructie Type 3. 

 › In de hypothese dat het Cayman 
Fund georganiseerd is in de vorm 
van een gecompartimenteerde ICB 
waarbij het volledige compartiment 
wordt benomen door de door de 
heer Piet Pieters gestorte premies, 
lijkt het geheel mogelijks wel te clas-
sificeren als een juridische construc-
tie type 3, ofschoon daar enige twij-
fel kan over bestaan. De bepaling 
dat een gecompartimenteerde ICB 
waarbij per hypothese slechts één 
persoon ingeschreven heeft op het 
desbetreffende compartiment, dan 
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wel in onderling verband, kan mijns 
inziens niet zomaar worden door-
getrokken naar de verzekerings-
maatschappij. Er is immers geen 
enkele bepaling in de kaaimantaks 
die voorziet dat compartimenten 
die volledig worden onderschreven 
door verzekeringsmaatschappijen 
zouden classificeren als een juridi-
sche constructie type 2. In die zin is 
de tussenplaatsing van de verzeke-
ringsmaatschappij door de heer Piet 
Pieters voldoende om de kwalifica-
tie als juridische constructie type 2 
te verhinderen, en daaraan kan de 
definitie zoals wordt gehanteerd 
van een juridische constructie type 
3 niets afdoen. Ik wil deze hypothese 
dan ook onder voorbehoud afsluiten 
als niet kwalificerend onder de defi-
nitie van een juridische constructie 
type 3.

Voorbeeld 3: de heer Piet Pieters is aan-
deelhouder van een BVI Ltd die kwa-
lificeert als een juridische construc-
tie type 2. Deze BVI onderschrijft een 
Luxemburgse beleggingsverzekering 
tak 23 met haar assets, op het leven van 
Piet, waarbij de 2% verzekeringstaks 
wordt betaald. Deze constellatie classi-
ficeert mijns inziens niet als een juridi-
sche constructie type 3 om de eenvou-
dige reden dat het contract niet wordt 
afgesloten door een rijksinwoner dan 

wel door een rechtspersoon onderwor-
pen aan de rechtspersonenbelasting. 21 
Het is de juridische constructie zelf 
die het contract afsluit. Er zal dus geen 
transparante taxatie van de inkomsten 
van de Tak 23 in hoofde van de oprich-
ter van de BVI kunnen worden toege-
past. De gunstige fiscale regime van de 
tak 23 wordt hier in fiscalibus dus niet 
geneutraliseerd. De bestaande fiscale 
transparantie in de relatie tussen de 
heer Piet Pieters en zijn BVI Ltd blijft 
weliswaar bestaan maar zal in de prak-
tijk worden opgeschort tot op het mo-
ment dat de beleggingsverzekering-
tak 23 haar onbelaste uitkering aan de 
BVI doet. In die zin wijzigt er dus niets 
met de oude regelgeving.

Voorbeeld 4: Een Trustee onderschrijft 
een contractuele levensverzekering op 
het leven van de heer Piet Pieters met 
een uitkering voor zijn minnares. Om-
wille van een redenering analoog aan 
die gehanteerd in voorbeeld 3 is dit 
geen juridische constructie type 3.

Tenslotte dient bij deze voorbeelden 3 
en 4 uiteraard voorbehoud worden ge-
maakt voor de eventuele toepassing 
van art. 344/1 WIB juncto art. 344 §1 
WIB op grond waarvan kan worden 

21 In alle andere gevallen is de kaaimantaks immers niet van 
toepassing
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geargumenteerd dat de rechtshande-
ling gesteld door een juridische con-
structie behept zou zijn met fiscaal mis-
bruik op grond waarvan dan alsnog 
zou kunnen worden besloten tot een 
classificatie als juridische construc-
tie type 3. Het komt mij evenwel voor 
dat deze interpretatiewijze afbreuk zou 
doen aan de te hanteren restrictieve in-
terpretatie van wat een juridische con-
structie type 3 kan zijn. Op die wijze 
zou immers elke definitie in het kader 
van de toepassing van de kaaimantaks 
eenvoudigweg kunnen worden opge-
rekt teneinde te komen tot een belast-
baar resultaat dat geenszins voorzien 
is door de wetgever.

Een tweede voorbehoud dient zoals ho-
ger reeds aangereikt worden gemaakt 
voor de toepassing van het nieuwe ar-
tikel 5 §2 WIB (zie hierna).

3 AFSCHAFFING VAN HET 
FISCALE BEGRIP DERDE 
BEGUNSTIGDE

De notie derde begunstigde die werd 
ingevoerd bij wet van 10 augustus 2015 
wordt door de opheffing van artikel 2, 
§1, 14°/1 WIB weer uit het wetboek ver-
wijderd. Als verantwoording daartoe 
vermeldt de memorie van toelichting: 

“Gelet op het doel om ook uitkeringen 
van de in artikel 2, §1, 13°, a) WIB 92 

te belasten, is het niet meer nodig 
om de derde begunstigde van een 
juridische constructie door middel 
van de doorkijkbelasting te belasten 
aangezien de natuurlijke persoon 
of de rechtspersoon belastbaar in 
de rechtspersonenbelasting slechts 
kwalificeert als derde begunstigde 
op het ogenblik dat deze enig voor-
deel verkrijgt dat is toegekend door 
de juridische constructie.”

In samenhang met de verdwijning 
van het begrip derde begunstigde 
wordt het bestaande artikel 5/1 §2 WIB 
waarin voor de aanslagjaren 2016 tot 
en met 2018 de regeling van fiscale 
transparantie in hoofde van de derde 
begunstigde was opgenomen, opgehe-
ven (en vervangen door een volledig 
andere tekst zoals hierna zal worden 
toegelicht). De concrete impact hier-
van is dat personen die niet kwalifice-
ren als oprichters uitgesloten worden 
van de fiscale transparantie. Concreet 
impliceert dit dat een persoon die een 
uitkering krijgt uit een trust dan wel uit 
een stiftung, en die niet als oprichter 
kwalificeert, ofwel belastbaar zal zijn 
in hoofde van een ontvangen dividend 
(zie hierna voor de aangepaste tekst 
van artikel 18, 3° WIB) ofwel niet belast 
zal worden wegens toepassing van arti-
kel 21,eerste lid 12° WIB. Van dat laatste 
artikel werd de tekst ook aangepast om 
ervoor te zorgen dat de persoon die de 
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uitkering krijgt niet dezelfde persoon 
hoeft te zijn als diegene die de onder-
liggende belasting eerder heeft betaald 
(artikel 90 van de wet van 25 december 
2017). In die zin wordt elk risico op dub-
bele belasting dan ook vermeden. Let 
wel, ook ten aanzien van uitkeringen 
ten aanzien van willekeurige derden, 
die dus niet langer fiscaal classificeren 
als derde begunstigden, dient de an-
terioriteitsregel van artikel 21 tweede 
lid WIB te worden toegepast. Omwille 
van die reden zal ook de willekeurige 
derde die een uitkering uit een trust 
of een stiftung verkrijgt de belasting 
over het ontvangen dividend verschul-
digd zijn, ook al heeft de oprichter voor 
het desbetreffende inkomstenjaar de 
belasting bij fiscale transparantie vol-
daan. Op grond van de anterioriteitsre-
gel worden immers de oudste reserves 
geacht eerst te zijn uitgekeerd, ook ten 
aanzien van de willekeurige derde. Bij 
gebreke aan onbelaste oude reserves 
zal de derde ontvanger echter géén be-
lasting hoeven te betalen.

Wat de belastingheffing betreft laat de 
memorie van toelichting niet de min-
ste twijfel bestaan: 22

“Alle inkomsten die niet via de door-
kijkbelasting werden belast en toch 
door een juridische constructie op 

22 Doc 54/2746/001 blz. 30.

één of andere wijze aan de oprich-
ters of aan andere rijksinwoners of 
aan de rechtspersonenbelasting on-
derworpen rechtspersonen worden 
uitgekeerd zullen, met uitzondering 
van de in de juridische constructie 
ingebrachte activa als dividend wor-
den aangemerkt en overeenkomstig 
worden belast.”

Ook hier dient te worden verwezen 
naar de aanpassingen aan het be-
staande artikel 18,3° WIB (zie hierna). 
Er kunnen echter nu reeds vragen wor-
den gesteld over de stelligheid waar-
mee in de memorie van toelichting 
wordt verwezen naar de doorkijkbe-
lasting als enige mogelijke belasting 
die tot vrijstelling aanleiding zou kun-
nen geven. Daarbij gaat deze passage 
in de memorie van toelichting uiter-
aard voorbij aan de these dat een vrij-
stelling gelijk staat met een belasting. 
Dit principe wordt overigens door de 
rulingcommissie in een aantal rulings 
bevestigd. Ook de memorie van toe-
lichting bij de wet van 10 augustus 2015 
liet wat dat betreft niet de minste twij-
fel bestaan. Het lijkt dan ook redelijk 
om te veronderstellen dat voormelde 
passage in de memorie van toelichting 
aan dat principe geen afbreuk mag 
doen. Verder dient de vraag te worden 
opgeworpen of een belasting betaald 
door een niet-rijksinwoner tevens van 
aard kan zijn om artikel 21,12° WIB in te 
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roepen (zie hierna). In het kader van de 
toepassing van de dubbelbelastingver-
dragen is deze vraag immers verre van 
theoretisch.

In het kader van de schrapping van de 
notie derde begunstigde uit het wet-
boek dient uiteraard ook het artikel dat 
voorziet in de meldingsplicht te wor-
den aangepast. De nieuwe tekst van ar-
tikel 307, § 1/1, c) WIB luidt voortaan 
als volgt: 

“het bestaan van een juridische con-
structie waarvan de belastingplich-
tige, zijn echtgenoot of de kinderen 
waarover hij het ouderlijk gezag uit-
oefent overeenkomstig artikel 376 van 
het Burgerlijk Wetboek, hetzij een op-
richter van de juridische constructie 
is, hetzij tijdens het belastbaar tijd-
perk een dividend of op het even welke 
wijze enig ander voordeel van een ju-
ridische constructie heeft verkregen” 

De analoge bepaling in de rechtsperso-
nenbelasting werd opgenomen in arti-
kel 307, §1/3 WIB.

Ofschoon dit een formele wijziging van 
de tekst impliceert, wijzigt er inhoude-
lijk helemaal niets. Of de persoon die 
de uitkering effectief ontvangt nu wet-
telijk als derde begunstigde wordt om-
schreven of als “belastingplichtige”, 
maakt in essentie niets uit. Taxatie is 

in beide gevallen dezelfde. Veel rele-
vanter is uiteraard de opheffing van ar-
tikel 5/1 §2 WIB in hoofde van de ge-
wezen derde begunstigden waardoor 
zij worden uitgesloten van de toepas-
sing van fiscale transparantie. Op deze 
wijze wordt uiteraard ernstige afbreuk 
gedaan aan het fiscaal transparante ka-
rakter van juridische constructies. Af-
hangende van de hoedanigheid van de 
persoon die de uitkering ontvangt, op-
richter of niet, zal er dus sprake zijn van 
fiscaal transparante behandeling (vol-
komen fiscale transparantie), dan wel 
van een taxatie bij uitkering mét con-
versie (onvolkomen fiscale transpa-
rantie), dan wel van een “vrijstelling” 
(art. 21, eerste lid 12° WIB).

4 FISCALE TR ANSPAR ANTIE  
ALLEEN NOG VOOR DE 
OPRICHTER, EDOCH NIET  
ALTIJD

Zoals hoger reeds vermeld wordt de 
toepassing van de fiscale transparantie 
voortaan gereserveerd voor diegene 
die fiscaal kwalificeert als oprichter. 
De derde begunstigde wordt daarvan 
voortaan uitgesloten. De aangepaste 
tekst van het gewijzigde artikel 5/1, § 1, 
eerste lid WIB luidt voortaan als volgt:

“De inkomsten die werden verkre-
gen door de juridische constructie 
zijn belastbaar in hoofde van de 
rijksinwoner die de oprichter is van 
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de juridische constructie, alsof die 
rijksinwoner ze rechtstreeks heeft 
verkregen.”

De impact van de schrapping van de 
“derde begunstigde” legt de focus op 
belasting n.a.v. het verkrijgen van een 
uitkering eerder dan de derde mee 
te betrekken in het systeem van de 
doorkijkbelasting (zie ook artikel 18, 3° 
WIB).

Daarbij wijzigt men de kaaimantaks zo-
als reeds hoger vermeld van een volko-
men fiscale transparantie naar een on-
volkomen fiscale transparantie, en dit 
op basis van een dubbel criterium: 
 › Een criterium dat refereert naar de 

hoedanigheid van de genieter van 
de uitkering, zijnde een oprichter 
dan wel een ontvangende derde, en

 › Een criterium dat refereert naar het 
moment en het belastbaar tijdperk 
waarop de oprichter enige uitkering 
ontvangt.

Op deze regel van fiscale transparantie 
in hoofde van de oprichters geldt ech-
ter een uitzondering in geval van uitke-
ring in jaar X zoals bepaald door artikel 
5 §1 10° lid WIB. 

“Deze paragraaf is niet van toepas-
sing op de door de juridische con-
structie betaalde of toegekende in-
komsten.”

Toen de eerste ontwerpteksten van de 
gewijzigde kaaimantaks begonnen te 
circuleren hebben we ons het hoofd ge-
broken over wat dit eventueel zou kun-
nen betekenen. Het enige referentie-
punt dat we toen hadden was de oude 
tekst 5/1 § 7de lid WIB die luidde als 
volgt:

“In afwijking van het eerste lid is de 
oprichter, voor de toepassing van 
artikel 18, 2°ter, b), belastbaar op de 
door de juridische constructie be-
taalde of toegekende inkomsten.”

Daar het artikel 18, 2° ter b) WIB even-
wel retroactief werd opgeheven bij wet 
van 26 december 2015 is dat fameuze 
7de lid van art. 5/1 §1 WIB nooit tot uit-
werking komen. In de memorie van 
toelichting bij de wet van 25 decem-
ber 2017 lezen we hierover nu het vol-
gende:  23

“Het zevende lid, dat het tiende lid 
wordt, van artikel 5/1, § WIB 92 wordt 
vervangen, teneinde te verduide-
lijken dat het doorkijkprincipe niet 
van toepassing is in het geval de ju-
ridische constructie inkomsten uit-
keert aan één of meerdere oprich-
ters. Deze bepaling heeft dus tot 
doel te vermijden dat artikel 5/1, §1 
WIB  92 zou worden ingeroepen om 

23 Doc 54/2746/001, blz. 36.
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een kwalificatie van deze uitkering 
als dividend tegen te gaan.” 

Ook voor de Raad van State was een en 
ander niet duidelijk en op vraag van de 
Raad van State heeft de vertegenwoor-
diger van de regering bijkomende ver-
duidelijking verschaft: 24

“Het is de bedoeling om de doorkijk-
belasting toe te passen op de inkom-
sten die werden verkregen door de 
juridische constructie. Op de inkom-
sten die worden uitgekeerd of toe-
gekend door de juridische construc-
tie aan de oprichter of een andere 
begunstigde hoeft geen doorkijkbe-
nadering te worden toegepast, aan-
gezien dit daadwerkelijk door de 
belastingplichtigen verkregen op-
brengsten betreft. Verkort schema:

 – inkomsten die werden verkregen 
door de juridische constructie: 
doorkijkbenadering (art. 5/1 WIB 
92);

 – inkomsten die worden uitgekeerd 
door de juridische constructie: 
kwalificatie als dividend (art. 18) 
en geen doorkijkbenadering 
(art. 5/1, § 1, laatste lid, WIB 92)

 – inkomsten die werden verkregen 
door de juridische constructie, 
waarop de doorkijkbenadering 
werd toegepast en die vervol-

24 Doc 54/2746/001, blz. 182.

gens worden uitgekeerd aan een 
rijksinwoner: vrijgesteld (art. 21 
WIB 92).”

“Wij zien de verkrijging van inkom-
sten door een juridische constructie 
en de uitkering van inkomsten door 
een juridische constructie als twee 
afzonderlijke fiscale gebeurtenissen. 
Het doorkijkprincipe geldt dus voor 
alle door de juridische constructie 
verkregen inkomsten. Wij willen met 
deze bepaling enkel bekomen dat 
de fiscaal transparante behande-
ling van de verkregen inkomsten van 
de juridische constructie niet kan 
worden gebruikt als argument om 
de kwalificatie van de uitgekeerde 
inkomsten [als dividend tegen te 
gaan]. De juridische constructie is 
dus transparant wat betreft de ver-
kregen inkomsten en niet trans-
parant wat betreft de uitgekeerde 
inkomsten. Dit is overigens geen 
nieuwigheid. Het fiscaal regime van 
de oprichter voor wat betreft de ver-
kregen en uitgekeerde inkomsten 
van een in artikel 2, § 1, 13°, b) WIB 
92 bedoelde juridische constructie is 
op dit vlak sinds de invoering van de 
kaaimantaks ongewijzigd gebleven.” 

Deze passages in de memorie van toe-
lichting en het verslag zijn uitermate 
opmerkelijk, en dat om twee redenen. 
Ten eerste wordt er nu duidelijk gepo-
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neerd dat de kaaimantaks helemaal 
geen regime van volkomen fiscale 
transparantie is, maar eerder een re-
gime van onvolkomen fiscale transpa-
rantie. De zogenaamde niet conversie 
van de ontvangen inkomsten is blijk-
baar nooit de bedoeling van de rege-
ring geweest. Men zegt immers letter-
lijk dat een juridische constructie in 
hoofde van de oprichter transparant 
is wat betreft de verkregen inkomsten, 
maar niet transparant wat betreft de uit-
gekeerde inkomsten. Daarbij wordt nu 
voor alle duidelijkheid in de wet inge-
schreven dat indien de uitkering van de 
door de juridische constructie ontvan-
gen inkomsten gebeurt in hetzelfde jaar 
als dat waarin deze inkomsten werden 
ontvangen, dat in dergelijk geval de fis-
cale kwalificatie als dividend prevaleert. 
Dit is m.i. een vorm van onvolkomen fis-
cale transparantie zoals deze anno 1992 
door confrater Axel Haelterman in zijn 
doctoraat werd geponeerd. 25

Deze onvolkomen fiscale transparan-
tie geldt echter uitsluitend indien de 

25 HAELTERMAN, A., Fiscale transparantie, theorie en 
praktijk in België, Biblo,1992, blz. 51 waar de auteur 
schrijft: “onvolkomen transparantie is dus transparantie 
met eventueel inkomensconversie aangezien de 
oorspronkelijke aard van het inkomen ten gevolge van 
de tussenschakeling van het tussen niveau verloren 
gaat”, alsmede “de aanwezigheid van het tussen niveau 
heeft echter wel een voorvormeneffect en beïnvloedt de 
wijze van betaalbaarstelling bij uiteindelijke genieter.” In 
zijn voetnoot nummer 36 verwijst de auteur naar de wat 
prozaïsche vergelijking met de gekleurde bril door dewelke 
een verkleurde realiteit waargenomen wordt. 

uitkering gebeurt in hetzelfde jaar als 
in het jaar waarin de juridische con-
structie het onderliggende inkomen 
heeft ontvangen. Concreet betekent dit 
de wettelijke bevestiging van de één-
jarigheidsregel X – X+1, maar dan al-
léén in hoofde van de oprichter. Dit kan 
het best worden geïllustreerd met een 
voorbeeld. Stel dat de heer Pieters il-
lore tempore een trust heeft opgericht. 
Gaan we er voor de eenvoud van het 
voorbeeld even vanuit dat er in deze 
trust geen oude reserves zijn, en er zich 
alleen ingebracht vermogen in bevindt 
alsmede reeds belaste kaaimantaks-
reserves. Anno 2018 ontvangt de trust 
een belastingvrije meerwaarde cf. arti-
kel 90 WIB. Voor de toepassing van ar-
tikel 90 WIB terzake een belastingvrij 
meerwaarde gerealiseerd door trusts 
kan worden verwezen naar de memo-
rie van toelichting bij de wet van 10 au-
gustus 2015 alsmede naar diverse ru-
lings. 26 Bij toepassing van de fiscale 
transparantie zal er uiteraard geen be-
lasting ontstaan in hoofde van de heer 
Piet Pieters daar hij op fiscaal transpa-
rante wijze geniet van een belasting-
vrijstelling wegens meerwaarden op 
aandelen gerealiseerd in het kader van 
een normaal beheer van een privéver-

26 Zie o.a. het voorbeeld in de memorie op blz. 46 tot 48 
waaruit duidelijk blijkt dat de vrijstelling bij meerwaarden 
op aandelen gerealiseerd in het kader van het beheer 
als een goed huisvader, overeind blijft, Doc 54/1125/001 
blz. 46 tot 48.
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mogen. Evenwel besluit de trustee om 
aan de heer Piet Pieters deze belas-
tingvrije meerwaarde, of een deel er-
van, uit te keren bij wijze van ‘distribu-
tion’. Fiscaal gezien heeft het artikel 
5/1 §1 10°lid WIB echter tot gevolg dat 
deze uitkering in hoofde van de heer 
Piet Pieters als een dividend wordt be-
schouwd en zal onderworpen zijn aan 
een taxatie van 30%. De fiscale trans-
parantie die in de regel “volkomen” is, 
verwordt met andere woorden tot een 
vorm van onvolkomen fiscale transpa-
rantie, met conversie naar dividend. In-
dien de trustee echter hetzelfde bedrag 
uitkeert anno 2019 of later, dan zal de 
desbetreffende uitkering op grond van 
artikel 21,eerste lid 12° WIB niet meer 
kwalificeren als een dividend daar 
de genoten vrijstelling op grond van 
art.90 WIB doorwerkt ter zake de on-
derliggende belastbaarheid. In voor-
komend geval zal de heer Piet Pieters 
als oprichter er dus belang bij hebben 
dat de trustee zijn uitkeringsbeleid op 
deze regel afstemt. 27

Naar verluidt werd deze regel geïm-
plementeerd in reactie op een vooraf-
gaande beslissing 2016.623 ingevolge 
dewelke een groep aandeelhouders bo-

27  Deze interpretatie werd bevestigd als zijnde correct door 
de heer Luc Saliën, collegelid rulingcommissie, tijdens een 
seminarie gegeven op 20 februari 2018 aan de Universiteit 
Hasselt, zie slide blz 7.

ven een Bermuda Ltd bij de liquidatie 
van deze laatste de volledige door deze 
vennootschap gerealiseerde meerwaar-
den op een onderliggende vennoot-
schap belastingvrij konden optrekken. 
De nieuwe bepaling van art. 5/1 §1 10° 
WIB maakt zulks onmogelijk, tenmin-
ste indien de desbetreffende uitkering 
gebeurt in hetzelfde jaar als dat waarin 
de onderliggende meerwaarden werd 
gerealiseerd.

5 DUBBELSTRUCTUREN  
ANNO 2015 – 2017  
BLIJVEN ONBEL AST 

Over de taxatie van de zogenaamde 
dubbelstructuren is heel wat te doen 
geweest en de problematiek is zowel 
in de pers, in de parlementaire werk-
zaamheden, als in de rechtsleer al vrij 
uitvoerig aan bod gekomen. Ook de ru-
lingcommissie heeft in verschillende 
voorafgaande beslissingen standpun-
ten ingenomen terzake dossiers waar-
bij dubbelstructuren aan bod kwa-
men. 28 Terzake kunnen grosso modo 
twee verschillende interpretaties wor-
den onderscheiden.

28 GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks en de (niet-)-
toepassing ervan bij ‘dubbelstructuren’”, TFR 2016, 
afl. 504, 572–580; DEBELVA, F., VANDEKERKHOVE, 
A.M. en VERACHTERT, G., “Ontsnappen dubbelstruc-
turen steeds aan kaaimantaks?”, Fisc.Act. 2016, afl. 27, 
1–6; DEBELVA, F. en VANDEKERKHOVE, A.M., 

“Antimisbruikbepalingen en dubbelstructuren: enkele 
bedenkingen”, Fisc.Act. 2016, afl. 30, 3–7; GOYVAERTS, 
G.D., “Rulings kaaimantaks herijken notie ‘oprichter’”, Fisc. 
Act. 2017, afl. 13, 3-10.
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Volgens een eerste legalistische restric-
tieve interpretatie van de regelgeving 
van de kaaimantaks 1.0 kon samenge-
vat gesteld worden dat bij dubbelstruc-
turen de inkomsten van de onderlig-
gende juridische constructie, die in de 
praktijk steeds een vennootschap is, 
slechts in een zeer beperkt aantal ge-
vallen belastbaar waren. Echter ook in 
die interpretatie is het in sommige ge-
vallen zo dat de inkomsten van de on-
derliggende vennootschap in de fiscaal 
transparante belastingheffing kunnen 
worden betrokken. Een volledige uit-
sluiting onder toepassing van de kaai-
mantaks van dubbelstructuren laat 
zelfs deze legalistische interpretatie 
niet toe. 29

Volgens een tweede veel ruimere inter-
pretatie die haar inspiratie vindt in de 
teleologische interpretatie dient men 
te kijken naar doel en strekking van de 
wetgever. Het is deze interpretatie die 
de rulingcommissie heeft gehanteerd 
in verschillende voorafgaande beslis-
singen. Daarbij komt de rulingcommis-
sie tot de conclusie dat dubbelstructu-
ren dienen te worden beschouwd als 
een juridische constructie Type 1.

29 Dit standpunt hebben we zelf verdedigd in onze bijdrage 
in TFR; GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks en de 
(niet-)toepassing ervan bij ‘dubbelstructuren’”, TFR 2016, 
afl. 504, 572–580.

 › Ruling 2016.563 Rn 32: “X Trust be-
vindt zich ten aanzien van Y Ltd. na-
melijk in een rechtsverhouding zoals 
bedoeld in artikel 2, §1, 13, a), WIB. 
De structuur verenigt de constitu-
tieve elementen van artikel 2, §1, 13°, 
a) WIB.”

De rulingcommissie specifieert echter 
dat daarbij de onderliggende kwalifica-
tie van het inkomen van de juridische 
constructie Type 2 bewaard blijft.
 › Ruling 2016.563: Rn. 32: “Er wordt 

echter de aandacht op gevestigd 
dat Y Ltd. nog steeds een juridische 
constructie type 2 is met alle hieraan 
verbonden fiscale gevolgen van een 
juridische constructie type 2.”

Tevens kan worden verwezen naar 
de voorafgaande beslissingen nrs. 
2016.564, nr. 2016. 576, nr. 2016. 602, 
nr. 2016.610 en nr. 2016.711. 

Om deze conclusie verder te schragen 
maakt de rulingcommissie in haar re-
denering dus een combinatie van ver-
schillende elementen uit de wetgeving. 
Zo hanteert zij een verruimde interpre-
tatie van het begrip oprichter die eer-
der gebaseerd lijkt te zijn op de tekst 
van de memorie van toelichting dan 
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op de tekst van de wet zelf. 30 Daarbij 
heeft de rulingcommissie inzake dos-
siers waar twee juridische construc-
ties type 2 betrokken waren tevens in-
spiratie gevonden in de toepassing van 
artikel 344/1 WIB en hieraan een zeer 
brede draagwijdte gegeven. 

Het standpunt van de rulingcommissie 
kan mijns inziens dan ook sterk bekri-
tiseerd worden. Zo past de rulingcom-
missie het oude artikel 344/1, lid 1 WIB 
toe op transacties die plaatsgevonden 
hebben en dubbelstructuren die tot 
stand gekomen zijn, lang voor de kaai-
mantaks in werking is getreden, daar-
bij de stelling innemende dat het oude 
artikel 344/1 WIB sowieso van toepas-
sing zou zijn op inkomsten vanàf 1 ja-
nuari 2015. Die stelling is naar mijn 
mening uitermate betwistbaar. Boven-
dien kunnen bij dat artikel sowieso 
grondwettelijke vraagtekens worden 
geplaatst daar de tekst van het oude 
artikel 344/1 WIB niet voorziet in een 
intentievereiste in hoofde van de be-
lastingplichtige, noch voorziet in een 
mogelijkheid van tegenbewijs. De vast-
stelling dat de wet van 25 december 
2017 bij artikel 97 de oude tekst van ar-

30 Dit standpunt vinden we min of meer terug bij twee 
auteurs; DEBELVA, F. en VANDEKERKHOVE, A.M.,  
 “Antimisbruikbepalingen en dubbelstructuren: enkele 
bedenkingen”, Fisc.Act. 2016, afl. 30, 3–7; voor een kritiek 
op de diverse ruling beslissingen ter zake kan worden 
verwezen naar; GOYVAERTS, G.D., “Rulings kaaimantaks 
herijken notie ‘oprichter’”, Fisc. Act. 2017, afl. 13, 3-10.

tikel 344/1 WIB integraal opheft onder-
steunt deze kritiek.

Eerder hadden we al gesuggereerd dat 
de voorafgaande beslissingen geno-
men door de rulingcommissie wat het 
aspect dubbelstructuren betreft, contra 
legem waren. 31 De wet van 25 decem-
ber 2017 die nu voorziet in een wette-
lijke omschrijving van dubbelstructu-
ren op een volledig andere wijze dan in 
de invulling door de rulingcommissie, 
lijkt dit standpunt te bevestigen. Dit 
staat overigens met zoveel woorden in 
het verslag van de parlementaire be-
spreking waar gezegd wordt dat “een 
wettelijke regeling wordt uitgewerkt 
teneinde de toepassing van de doorkijk-
belasting te verzekeren bij opeenstape-
ling van juridische constructies.”  32 Voor 
de inkomsten ontvangen in de periode 
vanaf 1 januari 2015 tot en met 16 sep-
tember 2017 mogen we er dus genoeg-
zaam van uitgaan dat “dubbelstructu-
ren” slechts belastbaar zijn volgens de 
restrictieve legalistische interpretatie, 
waarbij in voorkomend geval eventueel 
artikel 344§1 WIB zou kunnen worden 
ingeroepen. 33

31 GOYVAERTS, G.D., “Rulings kaaimantaks herijken 
notie ‘oprichter’”, Fisc. Act. 2017, afl. 13, 3-10.

32 DOC 54/2746/016 blz. 5.
33 Delanote, M., Philippe, D.E., Les doubles structures 

et l’article 344 §1 CIR : quels sont les actes posés par 
le contribuable susceptibles d’abus ?, RGCF, p.42–50 ; 
tevens gepubliceerd in TFR nr. 535 blz. 121 – 139
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6 DUBBELSTRUCTUREN ANNO 
2018 GEDEFINIEERD EN DE 
TA X ATIE ERVAN HERVORMD

De wet van 25 december 2017 voorziet 
in zijn artikel 86 in een wettelijke om-
schrijving van dubbelstructuren door 
de introductie van een reeks nieuwe 
bepalingen in artikel 2, §1 WIB.

Artikel 2, §1, 13°/2 WIB: “Dochter-
constructie. Onder een dochter-
constructie wordt een juridische 
constructie verstaan waarvan de 
aandelen of economische rechten 
geheel of gedeeltelijk worden aange-
houden door een andere juridische 
constructie;”

Artikel 2, §1, 13°/3 WIB: “Moeder-
constructie. Onder een moedercon-
structie wordt een juridische con-
structie verstaan die de aandelen of 
economische rechten geheel of ge-
deeltelijk aanhoudt van een andere 
juridische constructie;”

Artikel 2, §1, 13°/4 WIB: “Ketencon-
structie. Onder een ketenconstruc-
tie wordt een geheel van juridische 
constructies verstaan dat wordt ge-
vormd door een juridische construc-
tie en al haar dochterconstructies.

Indien de ketenconstructie een doch-
terconstructie bevat die eveneens 
ook een moederconstructie is, ma-

ken de dochterconstructies van deze 
moederconstructie ook deel uit van 
dezelfde keten van juridische con-
structies.

De toepassing van het tweede lid 
wordt herhaald net zolang alle doch-
terconstructies van de moedercon-
structies die deel uitmaken van de 
ketenconstructie in deze ketencon-
structie zijn opgenomen;”

Artikel 5/1 §1 3° lid WIB: “Indien de 
juridische constructie een moeder-
constructie is:

 – maken, voor de toepassing van 
deze paragraaf, de inkomsten die 
werden verkregen door een doch-
terconstructie van deze moeder-
constructie, deel uit van de inkom-
sten die werden verkregen door 
deze moederconstructie, in ver-
houding tot het deelnemingsper-
centage van de voormelde aan-
delen of de economische rechten 
van deze moederconstructie in 
deze dochterconstructie, alsof 
deze moederconstructie deze in-
komsten rechtstreeks heeft verkre-
gen;

 – zijn de inkomsten die werden uit-
gekeerd door de dochterconstruc-
tie aan de moederconstructie 
niet belastbaar in hoofde van de 
oprichter, in de mate en op voor-
waarde dat de belastingplich-
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tige heeft aangetoond dat deze 
inkomsten zijn samengesteld uit 
inkomsten die in hoofde van een 
natuurlijke persoon of een in arti-
kel 220 bedoelde rechtspersoon in 
België hun belastingregime heb-
ben ondergaan.

Artikel 5/1, § 1, 3° lid WIB: “Voor 
de toepassing van het tweede lid, 
tweede streepje, worden de oudst 
verkregen inkomsten geacht eerst te 
zijn uitgekeerd.”

Artikel 5/1, §1, vierde lid WIB: “In-
dien meer dan twee juridische con-
structies een onderdeel zijn van 
een ketenconstructie is het tweede 
en het derde lid van toepassing op 
elke moederconstructie die deel uit-
maakt van deze ketenconstructie.”

Artikel 5/1, §1, vijfde lid WIB: “De 
toepassing van de bepalingen in 
het tweede lid kan er niet toe leiden 
dat inkomsten die werden verkre-
gen door een juridische constructie 
meerdere keren in hoofde van de op-
richter van de juridische constructie 
worden belast.”

Volgens de memorie van toelichting 
wordt in dit verband “een heel nieuwe 
bepaling geïntroduceerd die tot doel 
heeft om de zogenaamde dubbelstruc-
turen ook onder de toepassing van dit 

aanslagstelsel te brengen.” De memo-
rie gaat verder met de these dat “deze 
nieuwe bepaling dan ook tot doel heeft 
om het mogelijk te maken dat opeen-
gestapelde juridische constructies op 
geconsolideerde wijze kunnen worden 
aangepakt,” waarmee uiteraard nog-
maals wordt beklemtoond dat dit onder 
de regels van de kaaimantaks 1.0 niet 
het geval was. 34 In de memorie wordt 
tevens een zeer uitgebreid voorbeeld 
gegeven waarbij de principes van ke-
tenconstructies vrij duidelijk worden 
toegelicht. Uiteraard is dit voorbeeld 
redelijk eenvoudig opgebouwd en 
houdt het geen rekening met de inhe-
rente complexiteit die de toepassing 
van deze regels in een bestaande struc-
tuur met zich zou brengen. 35 

Hierna een tweetal eenvoudige voor-
beelden om het concept van de taxatie 
van de ketenconstructies toe te lichten.

34 Doc 54/2746/001 blz. 34.
35 Doc 54/2746/001 blz 34 – 36.
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FISCALE TRANSPARANTIE
Voorbeeld taxatie ‘dubbelstructuren’ of ‘ketenconstructies’

Tijdens inkomstenjaar 2018 verkrijgende juridische constructies  
volgende externe inkomsten:

–– JC	“A”:	EUR	50.000,00	interest
–– JC	“B”:	EUR	25.000,00	dividend,	EUR	10.000,00	interest
–– JC	“C”:	EUR	10.000,00	interest
–– JC	“D”:	EUR	20.000,00	dividend

X zal belastbaar zijn over het totale bedrag van EUR	115.000,00	 
aan	roerend	inkomen,	aan	een	tarief	van	30 %.JC “D”

JC “D”

JC “A”

JC “B”

JC “B”

JC “C”

JC “C”

100%

100%

100% Rijksinwoner “X”

Rijksinwoner “A”

100%

100%

100%

100%

FISCALE TRANSPARANTIE
Voorbeeld MvT taxatie ‘dubbelstructuren’ of ‘ketenconstructies’

JC	“D”	heeft	op	1	januari	2014/2017	oude	100	gereserveerde	winst.
–– In	2017	ontvangt	JC	“D”	interest	van	40.
–– In	2018	ontvangt	JC	“D”	geen	inkomsten,	doch	doet	wel	een	uitkering	 
van	50	aan	JC	“C”.

–– In	2019	krijgt	de	JC	“D”	heeft	meerwaarde	op	aandelen	van	100	en	 
keert	60	uit	aan	JC	“C”.

–– Aj. 2018: A	zal	belast	worden	op	een	interest	van	36	(90%	van	40),	gelet	 
op	de	taxatie	op	geconsolideerde	wijze	van	de	ketenconstructie	B	–	C	–	D.

–– Aj. 2019:	A	zal	belast	worden	op	een	dividend	inkomen	van	45	(90%	van	50)	
daar	die	uitkering	moet	worden	aangerekend	op	oudste	reserves,	dus	géén	
toepassing	art.	21,	eerste	lid,	12°	WIB	juncto	art	5/1	§13°	derde	lid	WIB

–– Aj. 2020:	A	zal	belast	worden	op	een	dividend.	Voor	welk	bedrag?	Art.	21,	
eerste	lid,	12°	WIB	juncto	Art.	21,	tweede	lid	WIB	juncto	art.	5/1	§13°	derde	 
lid	WIB.
–› Geconsolideerd	dus	90%	van	60	=	54
–› Oude	reserves	restant	50	éérst,	voor	90%	dus	45	=	anterioriteitsregel
–› Saldo	10:	bewijs	taxatie	ok,	hiervan	90%	=	9
–› Dus dividend van 45 en vrijgestelde uitkering van 9

Beleggingsfiscaliteit_#03 BW DEF.indd   91 16/03/18   16:16



 TBF 
RFP

092

KnopsPublishing Ghent

#03 Jaargang / Année 1 – December/Décembre 2017

In de praktijk zal het vooral van be-
lang zijn zijn dat deze nieuwe fiscale 
regeling van doorkijkbelasting in het 
kader van ketenconstructies een ern-
stige inbreuk impliceert op het reali-
teitsprincipe wat de boekhoudkundige 
aanrekening van uitgekeerde divi-
denden betreft bij de desbetreffende 
buitenlandse entiteiten. Men kan im-
mers van de raad van bestuur van een 
buitenlandse vennootschap niet ver-
wachten dat zij rekening houdt met de 
bijzonderheden van Belgische fiscale 
bepalingen in de mate dat deze ma-
nifest afwijken van de boekhoudkun-
dige aanrekeningsregels. Met name is 
daarin de toepassing van de anteriori-
teitsregel op grond waarvan enige di-
videnduitkering bij voorrang fiscaal 
dient te worden aangerekend op de 
oudste reserves zoals bepaald in het 
nieuwe artikel 5/1 § 1 3° lid WIB vrij 
hinderlijk (zie hierna). 

Bovendien zal het voortaan noodzake-
lijk zijn om naast een boekhoudkun-
dige balans van elke vennootschap én 
een fiscale balans voor doeleinden van 
het locale toepasselijke fiscale recht, te-
vens een geconsolideerde kaaiman-
taksbalans van de volledige groep bij 
de hand te houden om precies te kun-
nen bepalen welke dividenduitkerin-
gen reeds werden aangerekend op be-
staande reserves en welke inkomsten 

transparant dienen te worden belast. 
In ieder geval is het niet de bedoeling 
van deze nieuwe regeling om te komen 
tot een dubbele belasting wat ook met 
zoveel woorden wordt gespecifieerd in 
het nieuwe artikel 5/1 §1 6° lid WIB.

Het is alleszins belangrijk om vast te 
stellen dat in de definitie van keten-
constructie elke individuele entiteit 
die daarin betrokken is op zichzelf be-
schouwd dient te kwalificeren als een 
juridische constructie type 1 of type 2. 
Ofschoon in theorie de definitie van 
ketenconstructie niet uitsluit dat ook 
een juridische constructie van het type 
3 zou betrokken zijn lijkt mij dit in de 
praktijk echter eerder onwaarschijnlijk. 
Een vennootschap of stichting die aan 
een normaal belastingregime is on-
derworpen en die dus op zichzelf be-
schouwd niet kwalificeert als een juridi-
sche constructie type 1 noch type 2 kan 
dus geen deel uitmaken van een ke-
tenconstructie. In de praktijk betekent 
dat dat die entiteit én alle entiteiten 
die zich daaronder bevinden buiten de 
geconsolideerde taxatie zullen vallen. 
Tenminste dat lijkt zo te zijn op het eer-
ste zicht. Daarbij kunnen twee opmer-
kingen worden gemaakt. Ten eerste is 
er een hele discussie aan voorafgegaan, 
die overigens nog steeds woedt, of de 
fiscale wetgever in deze niet al te mild 
is geweest, en ten tweede is het nog 
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maar de vraag of het in werkelijkheid 
ook effectief zo is dat daarmee de ke-
tenconstructie wordt onderbroken.

Wat de gevoerde discussie betreft kan 
worden verwezen naar het parlemen-
taire verslag. 36 Daarbij zijn het echter 
vooral de antwoorden die de minister 
geeft die ter zake interessant zijn. Zo 
specifieert de minister in het verslag:  37 

“De regeling die erop gericht is om 
dubbelstructuren aan te pakken, in 
het voorliggend wetsontwerp wordt 
er verwezen naar ketenconstruc-
ties, viseert elk geval waarin een ju-
ridische constructie boven of onder 
een andere juridische constructie 
wordt geplaatst. De regeling is bo-
vendien zo uitgewerkt dat deze door-
werkt ongeacht de lengte van de ke-
ten. Er wordt niet geopteerd voor het 
doortrekken van de doorkijkbelas-
ting naar situaties waarin een be-
lastingsplichtige indirect oprichter 
is van een juridische constructie en 
dit om te vermijden dat een aandeel 
in een normale vennootschap, bij-
voorbeeld een gewone handelsven-
nootschap, ertoe zou kunnen leiden 
dat men oprichter zou worden van 
een eventuele juridische construc-

36 Doc 54/2746/016 blz 21 e.v.
37 Doc 54/2746/016 blz 27 & 28.

tie die eventueel indirect door deze 
vennootschap zou worden aange-
houden. De inkomsten uit een nor-
male vennootschap waarin de be-
lastingsplichtige een aandeel heeft 
worden bovendien belast bij uitke-
ring aan de belastingsplichtige en 
de betrokken vennootschap zal ook 
onderworpen zijn aan een normaal 
belastingregime op haar inkomsten.”

“In verband met tussengeschoven 
vennootschappen en dan meer spe-
cifiek voor wat betreft bijvoorbeeld 
een Luxemburgse SOPARFI, werd 
evenwel de specifieke antimisbruik-
bepaling in het kader van de door-
kijkbelasting herschreven, zodat in 
elk geval het tussenschuiven van der-
gelijke entiteit kan worden tegenge-
gaan indien deze erop gericht is om 
aan de bepalingen van de doorkijk-
belasting te ontsnappen en dit onder 
analoge voorwaarden, zoals deze 
die gelden in het kader van de alge-
mene antimisbruikbepaling in de in-
komstenbelasting.”

“In de huidige wetgeving bestaat in-
derdaad reeds een ruim arsenaal 
aan maatregelen om dubbelstructu-
ren te viseren. In het kader van het 
onderzoek naar de versterking van 
de doorkijkbelasting, waar dit wets-
ontwerp uiteraard de neerslag van 
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is, werd niettemin na uitvoerige ana-
lyse besloten dat het inderdaad tot 
aanbeveling strekt om voor de toe-
komst een specifieke bepaling in de 
wet op te nemen die een opeensta-
peling van juridische constructies in 
alle geval op een eenduidige wijze 
kan viseren. Andere gevallen vallen 
in het algemeen onder de wet door 
de bestaande bepalingen. De notie 
van oprichter is dus zo bijvoorbeeld 
heel breed geformuleerd om uiteen-
lopende gebieden te behelsen, met 
name de gevallen waar de construc-
tie opgericht is door een stroman.”

Uit deze toelichting door de minister 
kunnen we alleszins afleiden dat het 
nooit de bedoeling is geweest om een 
normaal belaste vennootschap recht-
streeks of onrechtstreeks te betrekken 
in een ketenconstructie. Ook is de mi-
nister zeer duidelijk in zijn afwijzing 
van de notie onrechtstreeks houder-
schap als criterium om de kaaiman-
taks van toepassing te laten zijn. In het 
kader van het respect voor de toepas-
selijke dubbelbelastingverdragen en 
de fiscale soevereiniteit van derde lan-
den is dat uiteraard essentieel. Ander-
zijds laat de minister wel een opening 
voor de algemene antimisbruikbepa-
ling van artikel 344 §1 WIB die via het 
nieuwe art.344/1 WIB tevens van toe-
passing zal zijn op rechtshandelingen 
gesteld door juridische constructies. 

Ook het nieuwe artikel 5/1 §2 WIB ter 
zake inbreng en/of overdracht van eco-
nomische rechten, aandelen of activa 
kan in dit geval desnoods worden inge-
roepen.

Meer in het algemeen heeft de minis-
ter uiteraard overschot van gelijk als hij 
zegt dat deze toenemende complexiteit 
belastingplichtigen die over dergelijke 
structuren beschikken initieel zal aan-
moedigen om deze te vereffenen: 38 

“Deze verdere verruiming van het toe-
passingsgebied en het dichten van 
verschillende ontsnappingsmoge-
lijkheden zorgt er in eerste instantie 
voor dat het gebruik van construc-
ties verder wordt ontmoedigd. En 
dat element wordt vaak onderschat 
in de discussie en evaluaties van de 
doorkijkbelasting. Door het instellen 
van de doorkijkbelasting zal de be-
lasting in België met of zonder con-
structie hetzelfde zijn. Dit zet uiter-
aard belastingsplichtigen ertoe aan 
hun fiscale constructies te ontbinden, 
één van de oorspronkelijke doelstel-
lingen, en rechtstreeks vanuit België 
te beleggen met de toepassing van 
de normale belastingregels en belas-
tingheffing in België.” 

38 Doc 54/2746/016 blz 21.
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Of die belastingplichtigen dat dan ook 
effectief gaan doen zal uiteraard afhan-
gen van velerlei factoren. In het kader 
van een ketenconstructie die de facto 
door één persoon of door één familie 
wordt gecontroleerd, kan ik mij voor-
stellen dat de vraag naar een vereffe-
ning zeker zal gesteld worden. Even-
wel geconfronteerd met de kostprijs 
van een vereffening waarbij een be-
lasting van 30% verschuldigd zou zijn 
over de opgebouwde reserves die ont-
staan zijn in het verleden, lang voor de 
inwerkingtreding van de kaaimantaks, 
zou de conclusie wel eens kunnen zijn 
dat een vereffening nu net die transac-
tie is die men niet behoort te doen. Het 
is immers de nadrukkelijke bedoeling 
van de minister om opgepotte reserves 
uit een ver verleden te gaan belasten 
bij uitkering (waar ook in de keten), dit 
blijkt nadrukkelijk uit het verslag: 

“De opbrengst van de doorkijkbelas-
ting, zit dus niet alleen in de toepas-
sing van de taks op deze construc-

ties, die trouwens verdeeld wordt 
over verschillende inkomstencatego-
rieën, maar eveneens en misschien 
wel vooral in de stopzetting van deze 
constructies en het normale behoud 
van de betrokken investeringen in 
België met de desbetreffende tak-
sen. Hierdoor is de opbrengst van 
de doorkijktaks en van haar aan-
passingen niet altijd gemakkelijk 
af te leiden in verhouding tot de to-
tale opbrengst van de fiscale inkom-
sten. Ten slotte, de uitkeringen van 
de constructies van het type I, zo-
als de trusts, zullen voortaan even-
zeer belastbaar zijn. De historisch 
vergaarde inkomsten in deze con-
structies zullen voortaan kunnen 
belast worden in het geval van een 
uitkering. Dit zal een belangrijke 
budgettaire impact hebben rekening 
houdend met de omvangrijke kapi-
taaleigendommen die, in de loop van 
de jaren, in dergelijke constructies 
werden opgebouwd.”  39

Het is nog maar de vraag of het zo’n 
vaart zal lopen. Vooreerst kunnen ern-
stige vragen worden gesteld of histo-
risch opgebouwde winstenreserves in 
een fiscaal onbelast entiteit zoals een 
trust überhaupt belastbaar zijn bij uit-
kering. Men kan immers perfect de re-
denering opbouwen dat deze inkom-

39 Doc 54/2746/016 blz. 26.

“Vooreerst kunnen ernstige 
vragen worden gesteld of 
historisch opgebouwde 
winstenreserves in een fiscaal 
onbelast entiteit zoals een 
trust überhaupt belastbaar 
zijn bij uitkering.”
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sten reeds hun finaal belastingregime 
hebben ondergaan. In die zin zouden 
deze historische reserves in een trust, 
en ook in een stiftung, kwalificeren als 
belaste reserves voor toepassing van 
artikel 21, eerste lid 12° WIB. Daarover 
is met zekerheid het laatste woord nog 
niet gezegd.

Verder verliest de minister in zijn en-
thousiasme uit het oog dat vele van 
die structuren zijn opgebouwd door 
niet-rijksinwoners en dat vanuit een 
perspectief van familiale vermogens-
planning dat niets met de Belgische 
rechtssfeer te maken heeft. Dergelijke 
families zijn uiteraard niet meteen on-
der de indruk van een zeer complexe 
en vermoeiend ogende fiscaliteit van 
een klein onooglijk land zoals België. 
Deze families zijn zeer mobiel en voor 
zover zij al in aanraking komen met 
Belgisch fiscaliteit hoegenaamd niet 
aan ons territorium gebonden. Het lijkt 
dan ook eerder onwaarschijnlijk dat 
deze families die structuren gaan ver-
effenen maar veeleer zullen vermijden 
dat er uitkeringen worden gedaan die 
aan de Belgische belastingheffing zou-
den worden onderworpen. In die zin zal 
de kaaimantaks 2.0 er eerder toe bijdra-
gen dat er minder belastingen worden 
ontvangen door de schatkist dan meer. 

Anderzijds dient er ook nogmaals op te 
worden gewezen dat in een aantal ge-

vallen reeds onder de regelgeving van 
de kaaimantaks 1.0 dubbelstructuren 
konden worden belast. 40 Daar zijn zelfs 
een aantal gevallen bij die niet onder 
het nieuwe begrip van ketenconstruc-
tie kunnen worden gevat. Ook maken 
sommige auteurs ter zake voorbehoud 
voor de toepassing van artikel 344 §1 
WIB. 41

Wat de toepassing in de praktijk be-
treft naar de temporele werking van 
de gewijzigde bepalingen dient erop te 
worden gewezen dat de bepalingen ter 
zake de belastbaarheid van inkomsten 
die worden ontvangen door ketencon-
structies in werking zijn getreden per 1 
januari 2018 en zodus voor inkomsten 
vanaf 1 januari 2018 (art. 100 van de 
wet van 25 december 2017). De desbe-
treffende bepalingen ressorteren dus 
niet onder de vervroegde inwerkingtre-
ding voor inkomsten vanaf 17 septem-
ber 2017. Voor aanslagjaar 2018 kan de 
nieuwe regeling inzake de ketencon-
structies dus nog niet worden toege-
past. 

Reden te meer voor de desbetreffende 
belastingplichtigen om zeer kritisch 

40 Voor die gevallen kan worden verwezen naar onze bijdrage 
in TFR; GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks en de 
(niet-)toepassing ervan bij ‘dubbelstructuren’”, TFR 2016, 
afl. 504, 572–580.

41 Delanote, M., Philippe, D.E., Les doubles structures 
et l’article 344 §1 CIR : quels sont les actes posés par 
le contribuable susceptibles d’abus ?, RGCF, p.42–50 ; 
tevens  gepubliceerd in TFR nr. 535 blz. 121 – 139.
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de aangifte in de personenbelasting 
over aanslagjaar 2018 op te stellen 
waarbij de inkomsten van de onderlig-
gende vennootschappen, tenzij in de 
zoals hoger vermelde eerder zeer uit-
zonderlijke gevallen, niet in de transpa-
rante belastingheffing kunnen worden 
betrokken, en dus ook niet aangifte-
plichtig zijn.

7 FICTIEVE UITKERINGS-
MOMENTEN IN GEVAL VAN 
INBRENG OF OVERDR ACHT

De gewijzigde kaaimantaks 2.0 voor-
ziet in twee fictieve uitkeringsmomen-
ten in het kader van juridische con-
structies type 1 en/of type 2. Daartoe 
wordt de tekst van artikel 5/1 §2 WIB 
integraal vervangen, en die luidt voort-
aan als volgt:

Art. 5/1 §2 lid 1 WIB: 1° lid: “In het ge-
val van een inbreng van de economi-
sche rechten, de aandelen of de ac-
tiva van een in artikel 2, § 1, 13°, a) of 
b), bedoelde juridische constructie of 
in het geval de activa van een in ar-
tikel 2, § 1, 13°, a) of b), bedoelde ju-
ridische constructie worden overge-
bracht naar een andere dan in het 
tweede lid bedoelde staat, worden 
op het ogenblik dat de inbreng of 
overdracht is voltooid, de niet uit-
gekeerde inkomsten van deze juridi-
sche constructie geacht te zijn toe-
gekend of betaalbaar gesteld aan de 

rijksinwoner die de oprichter is van 
deze juridische constructie.”

Art. 5/1 §2 lid 2 WIB “Deze para-
graaf is niet van toepassing op over-
drachten naar een Staat waarmee 
België een overeenkomst tot voor-
koming van dubbele belasting heeft 
gesloten, of een akkoord heeft geslo-
ten inzake de uitwisseling van in-
lichtingen met betrekking tot belas-
tingaangelegenheden, of die samen 
met België deelneemt aan een ander 
bilateraal of multilateraal gesloten 
juridisch instrument, op voorwaarde 
dat deze overeenkomst, dit akkoord 
of dit juridisch instrument de uitwis-
seling van inlichtingen met betrek-
king tot belastingaangelegenheden 
tussen de akkoord sluitende Staten 
mogelijk maakt.”

Bij lezing van deze tekst is het zeer be-
langrijk om twee verschillende situ-
aties nadrukkelijk van elkaar te on-
derscheiden, enerzijds overdracht 
anderzijds inbreng. Doel en strekking 
van deze bepaling is om de beide ge-
vallen gelijk te stellen met de vereffe-
ning van de desbetreffende juridische 
constructie wat dan tot effect heeft dat 
alle zich daarin bevindende (oude) re-
serves én latente meerwaarden geacht 
worden te zijn toegekend of betaalbaar 
gesteld aan de oprichter van de juridi-
sche constructie. In voorkomend geval 
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zullen deze bedragen dan binnen de 
grenzen omschreven door artikel 21 
WIB worden onderworpen aan een hef-
fing van 30%.

In de eerste situatie van “overdracht” 
betreft het de overdracht van de ac-
tiva (lees “alle” activa) van een juridi-
sche constructie type 1 dan wel type 2 
naar een staat waarmee effectief geen 
fiscale inlichtingen worden uitgewis-
seld met België. Met overdracht van 
activa wordt nadrukkelijk tevens een 
zetelverplaatsing bedoeld. Indien de 
overdracht plaatsvindt naar een staat 
waarmee België wél een dubbelbelas-
tingverdrag of ander verdrag ter ef-
fectieve uitwisseling van inlichtingen 
heeft, dan is de fictie niet van toepas-
sing. Zo zal bijvoorbeeld de overdracht 
van de activa van een juridische con-
structie naar een EER lidstaat in geen 
geval onder deze fictie kunnen ressor-
teren. In de wetenschap dat België on-
dertussen met de meeste jurisdicties 
waarin de gebruikelijke juridische con-
structies gevestigd zijn een verdrag ter 
uitwisseling van inlichtingen heeft af-
gesloten, lijkt het erop dat deze bepa-
ling veelal dode letter kan blijven.

In de tweede situatie van “inbreng” be-
treft het de inbreng van de economi-
sche rechten, de aandelen of weerom 
van “alle” activa van een juridische con-
structie type 1 dan wel type 2. Hierbij 

is er tevens een overdracht maar dan 
in de vorm van een “inbreng” (in het 
frans “apport”). Dit impliceert dat er in 
ruil voor de inbreng aandelen dienen 
te worden uitgegeven. Een “inbreng” in 
een trust of een stiftung is dus niet te 
vatten onder deze bepaling daar er in 
een dergelijk geval geen aandelen wor-
den uitgegeven. Een “inbreng” in ven-
nootschap echter, in ruil voor aandelen, 
zou wel onder deze fictie kwalificeren. 
Dat is tenminste zo indien we de bepa-
ling letterlijk interpreteren. Volgens de 
memorie van toelichting hebben deze 
beide bepalingen evenwel een zeer 
brede toepassingssfeer: 

“Teneinde de repatriëring van histo-
risch opgebouwde reserves te besten-
digen en dus het rendement en de ef-
fectiviteit van het aanslagstelsel te 
vergroten, wordt in dit ontwerp voor-
gesteld om twee specifieke situaties 
gelijk te stellen met een vereffening. 
In het geval de juridische construc-
tie, met inbegrip van alle activa naar 
een andere Staat verhuist, of in het 
geval de activa van een juridische 
constructie worden overgebracht 
naar een andere Staat waarmee ef-
fectief geen fiscale inlichtingen wor-
den uitgewisseld, worden deze ac-
tiva onweerlegbaar vermoed te zijn 
uitgekeerd. Deze maatregel beoogt 
te verhinderen dat de doorkijkbe-
lasting vermeden zou worden om-
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wille van het feit dat een juridische 
constructie zou worden verplaatst 
naar een Staat die geen bruikbare 
fiscale inlichtingen uitwisselt, waar-
door de administratie geen inlich-
tingen meer kan verkrijgen die het 
moet toelaten om de doorkijkbelas-
ting toe te passen. De liquidatie van 
een juridische constructie wordt ook 
onweerlegbaar vermoed in het geval 
de economische rechten, de aande-
len of de activa van een in de bepa-
ling onder a) of b) bedoelde juridi-
sche constructie worden ingebracht 
in een nieuwe structuur. Hiermee 
wordt beoogd om de opeenstapeling 
en verpakking van juridische con-
structies in complexe structuren te 
ontmoedigen, die tot doel hebben om 
de administratie te verhinderen om 
tot een daadwerkelijke belastinghef-
fing over te gaan. Het spreekt voor 
zich dat de vrijstelling die is voor-
zien in artikel 21, eerste lid, 12°, WIB 
92 ook hier van toepassing is, in het 
geval de niet uitgekeerde, maar wel 
belaste inkomsten, vervolgens daad-
werkelijk worden uitgekeerd.”

Deze tekst in de memorie van toelich-
ting heeft een heel andere teneur dan 
de tekst van de wet zelf. Zo wordt ge-
specifieerd dat de bedoeling van deze 
bepaling er in ligt om de repatriëring 
van historisch opgebouwde reserves te 
bestendigen en dus het rendement en 

de effectiviteit van het aanslagstelsel 
te vergroten. Hieruit blijkt weerom dat 
men met de kaaimantaks 2.0 een vorm 
van impliciete retroactiviteit wenst in 
te bouwen waarbij men beoogt om his-
torische reserves te gaan belasten. Zo 
de betrokken oprichters deze niet vrij-
willig uitkeren voert de overheid een 
fictie in waarbij het klaarblijkelijk de 
bedoeling is om herstructureringen te 
gaan belasten. De vraag is natuurlijk 
welke herstructureringen onder die fic-
tie vallen, en welke niet. De tekst van 
de wet beperkt de fictie immers na-
drukkelijk tot twee specifieke situaties.

Vervolgens gaat de tekst van de memo-
rie verder met te stellen dat in het ge-
val de juridische constructie, met in-
begrip van alle activa naar een andere 
Staat verhuist, of in het geval de activa 
van een juridische constructie worden 
overgebracht naar een andere Staat 
waarmee effectief geen fiscale inlich-
tingen worden uitgewisseld, deze ac-
tiva onweerlegbaar vermoed worden 
te zijn uitgekeerd. Deze passage is op-
merkelijk omwille van verschillende re-
denen. 
 › Vooreerst wordt hier nadrukkelijk 

gezegd dat de fictie van vereffe-
ning onweerlegbaar is. Dit staat ech-
ter nergens in de wet. Men zou toch 
denken dat bij de inschrijving in 
de wet van een onweerlegbaar ver-
moeden dan wel een onweerlegbare 
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fictie, dat dit “onweerlegbaar karak-
ter” nadrukkelijk in de tekst van de 
wet wordt gespecifieerd.

 › Vervolgens wordt er duidelijk ge-
specifieerd dat de “verhuis” dient 
te gebeuren met inbegrip van alle 
activa. Over een zetelverplaatsing 
wordt nergens gesproken, ofschoon 
dat wel wordt bedoeld.

 › Verder is het duidelijk dat zowel de 
verhuis naar, dan wel de overdracht 
naar, een andere staat in beide ge-
vallen betrekking dient te hebben 
op een staat waarmee er effectief 
geen inlichtingen worden uitgewis-
seld.

Verder specifieert de tekst dat de li-
quidatie van een juridische construc-
tie ook onweerlegbaar wordt vermoed 
in het geval de economische rechten, 
de aandelen of de (alle) activa van een 
juridische constructie type 1 of type 
2 worden ingebracht in een nieuwe 
structuur. Uit deze passage kunnen 
een aantal zaken worden afgeleid.
 › Zo blijkt dat het woord “inbreng” 

blijkbaar tevens betrekking kan 
hebben op de ‘inbreng’ in een trust 
of stiftung. Er wordt immers ver-
wezen naar “een nieuwe structuur”. 
Maar welke structuur bedoelt men 
dan? Er wordt immers niet bijge-
schreven dat dit een juridische con-
structie hoeft te zijn.

 › Concreet zou dit betekenen dat de 

inbreng door een juridische con-
structie type 1 of type 2 in een nor-
maal belaste vennootschap on-
weerlegbaar de vereffening van de 
inbrengende juridische constructie 
zou impliceren. Dat zou betekenen 
dat elke investering waarbij “alle” 
activa van de juridische construc-
tie worden ingebracht in een doch-
tervennootschap in een normaal 
belaste jurisdictie onherroepelijk 
de fictieve liquidatie van de inbren-
gende entiteit tot gevolg zou heb-
ben.

 › De fictie is evenwel alleen van toe-
passing indien “alle” activa van de 
juridische constructie worden in-
gebracht. Dit betekent dat indien 
slechts een deel van de activa wor-
den ingebracht de fictieve vereffe-
ning niet van toepassing is.

 › De fictie is echter ook van toepas-
sing indien alle deelbewijzen of eco-
nomische rechten van de bestaande 
juridische constructie worden inge-
bracht. Een dergelijke inbreng ge-
beurt dan evenwel door de oprich-
ter zelf. Dit is uiteraard een volstrekt 
andere situatie dan die waarbij de 
juridische constructie de inbreng-
verrichtingen doet. In beide geval-
len is de fictie wél van toepassing, zo 
leert de memorie van toelichting.

Blijkbaar vermoedt de wetgever hier 
enig opzet tot misbruik. In de tekst van 
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de memorie van toelichting wordt im-
mers geschreven dat hiermee wordt 
beoogd om de opeenstapeling en ver-
pakking van juridische constructies 
in complexe structuren te ontmoedi-
gen, die dan tot doel zouden hebben 
om de administratie te verhinderen 
om tot een daadwerkelijke belasting-
heffing over te gaan. Dat is een zeer 
merkwaardige uitspraak. In het kader 
van de kaaimantaks 2.0 wordt immers 
net de notie van de ketenconstructie 
ingevoerd. Dergelijke ketenconstruc-
tie is nog steeds aan de kaaimantaks 
onderworpen, de fiscale transparan-
tie is dus gegarandeerd. Waarom zou 
men dan voorzien in een bijzondere 
antimisbruikbepaling bij wijze van fic-
tieve vereffening indien men door die 
verrichting de kaaimantaks helemaal 
niet opzij zet? Hoe kan men dan bewe-
ren dat deze bepaling tot doel heeft om 
de administratie te verhinderen om tot 
een daadwerkelijke belastingheffing 
over te gaan? Mijns inziens schort er 
duidelijk iets aan de motivering van de 
betreffende bepaling. 

In het kader van een EER-verband is er 
bovendien een duidelijke inbreuk op 
het vrije verkeer. Ik kan me levendig 
voorstellen dat indien een dergelijke 
inbrengverrichting naar bijvoorbeeld 
een Liechtensteinse vennootschap 
toe dan wel bij uitbreiding naar een 
Liechtensteinse Stiftung, door de Bel-

gische fiscus zou worden beschouwd 
als zijnde een fictieve liquidatie, dat dit 
een inbreuk kan betekenen binnen het 
kader van het EER-verband. In dat ka-
der kan verwezen worden naar de reeds 
eerder in het verband van de kaaiman-
taks geciteerde rechtspraak inzake het 
Olsen-arrest van 9 juli 2014. 42 

Bovendien kunnen we ons niet van de 
indruk ontdoen dat de wetgever hier 
voorbij gaat aan het feit dat er reeds 
een nieuwe juridische constructie type 
3 werd voorzien in artikel 2 §1 13° c) 
WIB die mogelijks al in een vergelijk-
bare situatie voorziet. Het valt dan ook 
af te wachten in welke gevallen de fis-
cus de fiscale classificatie van een ju-
ridische constructie type 3 zal vast-
stellen (waarbij er dan geen fictieve 
vereffening is) dan wel zal besluiten dat 
er sprake is van een inbreng in een an-
dere “structuur” (waarbij er dan wel een 
fictieve vereffening zou zijn). 

Het spreekt voor zich dat de vrijstelling 
die is voorzien in artikel 21, eerste lid, 
12°, WIB 92 ook hier van toepassing is, 
in het geval de niet uitgekeerde, maar 

42 GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks, een kritische 
beschouwing”, TFR 2015, afl. 490–491, 865–923; EVA-Hof 
9 juli 2014, E-3/13 en E-20/13, Olsen e.a. tegen Noorwegen, 
http://www.eftacourt.int/; Het Olsen-arrest betreft een 
Noorse CFC-regeling op grond waarvan buitenlandse 
trusts transparant belast worden. Het Olsen arrest wordt 
uitvoerig geciteerd in het advies van de Raad van State 
nr 57.064/3 van 7 april 2015 (stuk 54–679/3).
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wel belaste inkomsten, vervolgens 
daadwerkelijk worden uitgekeerd.

Tenslotte bevat de tekst van de wet, 
in de situatie van een inbreng van de 
economische rechten, aandelen of ac-
tiva van een juridische constructie in 
een nieuwe structuur, géén verwijzing 
naar de niet-uitwisseling van inlichtin-
gen door de staat waarin deze nieuwe 
structuur is gevestigd. Dit kan alleen 
maar betekenen dat de wetgever heeft 
bedoeld dat ingeval van een inbreng 
in een entiteit gevestigd in een land 
waar deze entiteit aan een normale be-
lasting is onderworpen, ook in dat ge-
val een fictieve liquidatie van de in-
brengende juridische constructie zou 
plaatsvinden. Ook hier kunnen binnen 
het EU en EER verband ernstige vraag-
tekens worden geplaatst in het kader 
van het vrije verkeer.

De inwerkingtreding van deze bepa-
ling van fictieve liquidatie is van toe-
passing voor inkomsten vanaf 17 sep-
tember 2017. Het is echter de vraag 
wat hier precies wordt bedoeld. Be-
doelt men dat ingeval van een fictieve 
liquidatie alleen maar die inkomsten 
in de fictieve liquidatie worden betrok-
ken die zijn ontstaan vanaf 17 septem-
ber 2017? Of bedoelt men dat alle ver-
richtingen die geacht worden overeen 
te stemmen met een fictieve liquidatie 
in de heffing worden betrokken indien 

deze verrichtingen worden voltooid 
vanaf 17 september 2017 en waarbij het 
toekenningsmoment wordt geplaatst 
op een datum vanaf 17 september 2017? 
Wellicht bedoelt men dat laatste.

8 A ANPASSING VAN DE  
“SUBSTANCE” UITSLUITING  
VAN ART 5/1, §3, B) WIB 

De tekst van de substance uitsluiting 
zoals die voorkomt in de kaaimantaks 
1.0 wordt vervangen door een nieuwe 
bepaling die tegelijkertijd strenger en 
soepeler is. De nieuwe bepaling luidt 
als volgt: 

Art 5/1 §§ 1 en 2 zijn niet van toepas-
sing voor het Aj waarvoor de oprich-
ter: 

“In de jaarlijkse aangifte van de in-
komstenbelasting verklaart en op 
eenvoudig verzoek aantoont dat de 
juridische constructie gevestigd is 
in een Staat bedoeld in paragraaf 2, 
tweede lid, [DBV of TIEA land] en 
dat:

 – de inkomsten van deze juridische 
constructie in hoofdzaak wordt 
behaald door de uitoefening van 
een of meerdere daadwerkelijke 
economische activiteiten waar-
bij deze activiteiten het beheer 
van het privévermogen van de op-
richter of van een van de oprich-
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ters van deze juridische construc-
tie niet tot doel mogen hebben, en 
dat;

 – deze juridische constructie een 
geheel van lokalen, personeel en 
uitrusting tot haar beschikking 
heeft dat in verhouding staat tot 
de voormelde economische daad-
werkelijke activiteiten bedoeld in 
het eerste streepje.”

Indien we de bepaling vergelijken met 
de versie zoals die voorkwam in kaai-
mantaks 1.0 dan stellen we verschil-
lende versoepelingen vast: 
 › de bepaling is nu duidelijk ook van 

toepassing op trusts waar dat ter 
zake kaaimantaks 1.0 kon worden 
betwijfeld;

 › de bepaling is nu soepeler door te 
verwijzen dat de inkomsten van ju-
ridische constructie niet meer uit-
sluitend maar slechts ‘in hoofdzaak’ 
dienen te worden behaald door de 
uitoefening van de daadwerkelijke 
economische activiteit;

 › die daadwerkelijk economische acti-
viteit kan voortaan volgens de tekst 
ook plaatsvinden op een andere 
plaats dan die waaraan juridische 
constructie is gevestigd, dit door de 
schrapping van het woord “aldaar”.

Deze versoepelingen werden in de 
tekst ingeschreven om tegemoet te ko-
men aan de Europese rechtspraak ter 

zake, dit op basis van kritiek die al eer-
der in de rechtsleer werd geuit. 43

De belangrijkste wijziging is echter 
de verstrenging van de bepaling door 
de beperking ervan tot inkomsten uit 
economische activiteiten die het be-
heer van het privévermogen van de 
oprichter of van een van de oprichters 
van deze juridische constructie niet tot 
doel mogen hebben. In deze kan wor-
den verwezen naar ruling nr. 2016.540 
die tot dezelfde conclusie kwam, weze 
het dan zonder expliciete bepaling in 
de wet. Voor de desbetreffende argu-
mentatie op grond waarvan deze be-
paling mogelijks in strijd kan zijn met 
de gevestigde Europese en EER recht-
spraak kan worden verwezen naar de 
tekst van de desbetreffende ruling.

Verder is het opmerkelijk dat het be-
treffende tegenbewijs dat in deze sub-
stance uitsluiting wordt omschreven 
alleen nog maar door de oprichter kan 
worden geleverd en niet meer door de 
uit de wet geschrapte derde begun-
stigde. Dit zou dus betekenen dat in-
dien een trust een uitkering doet aan 
een derde ontvanger, dat deze derde 
ontvanger zich niet kan beroepen op 
de substance uitsluiting. Dit lijkt mij in 

43 Zie onder meer GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks, 
een kritische beschouwing”, TFR 2015, afl. 490–491, 
890 e.v. met daar de verwijzingen naar het Cadbury 
Schweppes arrest en het Olsen arrest.
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strijd te zijn met het gelijkheidsbegin-
sel.

De bepaling treedt in werking vanaf 
1  januari 2018. Er is dus geen uitbrei-
ding naar inkomsten ontvangen vanaf 
17 september 2017.

9 DE A ANPASSINGEN A AN 
ARTIKEL 18, 3° WIB EN 
ARTIKEL 21 WIB BETREFFENDE 
TA X ATIE BIJ UITKERING

Ofschoon het misschien niet meteen 
in het oog springt is mogelijks de be-
langrijkste aanpassing van de kaai-
mantaks 2.0 die waarin wordt voorzien 
in de nieuwe tekst van het artikel 18, 3° 
WIB in samenlezing met de gewijzigde 
versie van de vrijstellingsbepaling van 
art. 21, eerste lid, 12° WIB juncto arti-
kel 21, tweede lid WIB. De gewijzigde 
tekst van artikel 18, 3° luidt voortaan als 
volgt: 

Artikel 18, 3° WIB: “Uitkeringen an-
dere dan deze bedoeld in 1°, 2°, 2°bis 
en 2°ter, toegekend of betaalbaar ge-
steld door een juridische construc-
tie, met inbegrip van de inkomsten 
die worden geacht te zijn toegekend 
of betaalbaar gesteld overeenkom-
stig artikel 5/1, § 2, in de mate dat de 
belastingplichtige niet heeft aan-
getoond dat deze toekenning of be-
taalbaarstelling, het vermogen van 
de juridische constructie doet dalen 

beneden het door de oprichter inge-
brachte vermogen.”

Artikel 21, eerste lid, 12°WIB: “Inkom-
sten die zijn toegekend of betaalbaar 
gesteld door een juridische construc-
tie, in de mate dat wordt aangetoond 
dat deze inkomsten zijn samenge-
steld uit door de juridische construc-
tie verkregen inkomsten die reeds in 
hoofde van een natuurlijke persoon 
of een in artikel 220 bedoelde rechts-
persoon in België hun belastingre-
gime hebben ondergaan”;

Artikel 21, tweede lid WIB: “Voor 
de toepassing van het eerste lid, 12°, 
worden de oudst verkregen inkom-
sten geacht eerst te zijn uitgekeerd.”

Uit de analyse van de beide teksten 
en de commentaar daarbij zoals ge-
schreven in de memorie van toelich-
ting 44 blijkt dat het de nadrukkelijke 
bedoeling is om voortaan ook uitkerin-
gen van trusts en andere vergelijkbare 
rechtsverhoudingen zoals omschreven 
in artikel 2, §1, 13°; a) WIB ofte de juri-
dische constructies type 1, als dividend 
aan te merken. Volgens de regering 
wordt daarmee een loophole in de wet 
gesloten die erin zou bestaan dat trusts 
belastingvrij uitkeringen konden doen 
daar deze uitkeringen, in tegenstelling 

44 Doc 54/2746/001 p. 39. 
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tot uitkeringen uit vennootschappen 
en stiftungen niet als dividend werden 
beschouwd. Door deze wetswijziging 
stapt men uiteraard nog verder af van 
het pad van de volkomen fiscale trans-
parantie die initieel de hoeksteen uit-
maakte van de kaaimantaks 1.0. Men 
kan zich verder zelfs de vraag stel-
len waarom er überhaupt nog in een 
transparante taxatie zou moeten wor-
den voorzien indien elke uitkering uit 
een juridische constructie sowieso be-
last wordt als een dividend. Zoals wij 
al eerder hebben betoogd lag de initi-
ele constructiefout van de kaaimantaks 
1.0 er net in dat uitkeringen uit stiftun-
gen belast werden als dividenden waar 
dergelijke uitkeringen traditioneel niet 
beschouwd kunnen worden als inkom-
sten. Deze piste wordt nu finaal verla-
ten door uitkeringen uit trusts fiscaal 
gelijk te stellen met uitkeringen uit 
stiftungen en te belasten als dividen-
den.

Deze wijziging vond de regering blijk-
baar dermate belangrijk dat ze er een 
bijzondere publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van 3 oktober 2017 heeft 
aan gewijd om duidelijk te maken dat 
uitkeringen uit trusts vanaf 17 septem-
ber 2017 als dividenden zou worden be-
last. 45 Dit is des te merkwaardiger daar 

45 Bericht van 28 september 2017 inzake de wijziging van 
het aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische 
constructies, BS 3 oktober 2017.

over de andere bepalingen die retroac-
tief in werking zijn getreden per 17 sep-
tember 2017 het voormelde bericht in 
het Belgisch Staatsblad niets vermeldt.

De regering specifieert in de memorie 
van toelichting dat artikel 18, 3° WIB 
wordt aangepast zodat beter wordt ge-
reflecteerd dat elke uitkering van een 
juridische constructie, die geen terug-
betaling is van het ingebrachte ver-
mogen, als een dividend wordt aange-
merkt. 46 Daarbij wordt meteen gezegd 
in een impliciete verwijzing naar het 
nieuwe artikel 21, tweede lid WIB dat 

“de uitkering van het ingebrachte ver-
mogen wel pas geacht wordt plaats te 
vinden nadat alle gereserveerde win-
sten en inkomsten werden uitgekeerd 
en dat het in voorkomend geval aan de 
belastingplichtige is om de grootte van 
het oorspronkelijk ingebrachte vermo-
gen te bewijzen.”

De tekstuele aanpassing van artikel 18, 
3° WIB voorziet ook in de schrapping 
van de verwijzing naar uitkeringen die 
gebeuren “op vergeldende wijze”. Deze 
regel stond in het oorspronkelijke arti-
kel om te voorkomen dat betalingen in 
het kader van transacties waarbij een 
tegenwaarde werd overhandigd aan 
de juridische constructies tevens zou-
den worden gekwalificeerd als divi-

46 Doc 54/2746/001 p. 39.
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dend. Het is onduidelijk of de regering 
met deze schrapping een bepaald ef-
fect beoogt daar er in de memorie van 
toelichting verder niets wordt over ge-
zegd. Vooral lijkt men elke mogelijke 
verwarring te willen vermijden ten aan-
zien van de notie “oorspronkelijk inge-
bracht vermogen”, en te voorkomen 
dat enige andere betaling die dit “oor-
spronkelijk ingebracht vermogen” te 
boven zou gaan zou kunnen genieten 
van een impliciete vrijstelling. Het lijkt 
mij dan ook niet zo te zijn dat een trans-
actie die voor het overige als “at arm’s 
length” kan worden beschouwd aanlei-
ding zou kunnen geven tot een fictieve 
belastbare dividenduitkering.

Dat de notie “door de oprichter inge-
brachte activa” in de nieuwe tekst van 
artikel 18, 3° WIB wordt vervangen 
door de notie “het door de oprichter 
ingebrachte vermogen” zou als onder-
liggende bedoeling hebben dat goe-
deren die eerder werden ingebracht 
in een juridische constructie steeds 
gewaardeerd dienen te worden bij uit-
kering. Een concreet voorbeeld om dit 
te illustreren: stel de heer Piet Pieters 
draagt een baar goud van een kilo over 
aan een stiftung anno 2015 en anno 
2019 geeft de Vorstand van de stiftung 
weerom een baar goud terug aan de 
heer Pieters. De oude tekst van artikel 
18,3° WIB laat er weinig twijfel over be-
staan dat in een dergelijk geval er geen 
belastbaarheid kan ontstaan in hoofde 

van de heer Pieters daar dit een terug-
gave was van een door de oprichter in-
gebracht activum. De nieuwe tekst van 
artikel 18, 3° WIB echter zou door de 
verwijzing naar het woord “vermogen” 
de gedane overdrachten dan wel los-
koppelen van de onderliggende activa 
en vast koppelen aan de waarde ten 
tijde van de overdracht. Enige latente 
meerwaarde die op het desbetreffende 
activum drukt zou dan in het kader van 
de uitkering kunnen worden belast als 
dividend.

Deze vaststelling dient natuurlijk te 
worden gezien in samenlezing met:
 › de “anterioriteitsregel” op grond 

waarvan de oudste reserves eerst 
geacht worden uitgekeerd te zijn;

 › het feit dat uitkeringen door juri-
dische constructies type 1 vanaf 
17  september 2017 tevens gelijkge-
steld worden met een dividend;

 › het feit dat de kaaimantaks nooit de 
bedoeling heeft gehad om in een ei-
gendomsfictie te voorzien tussen 
oprichter enerzijds en juridische 
constructie anderzijds;

 › de uitzonderingsregel op de fiscale 
transparantie in hoofde van oprich-
ters zoals voorzien bij art. 5/1 §1 10° 
WIB.

Hiermee wordt uiteraard weerom zwaar 
afbreuk gedaan aan de these van volko-
men fiscale transparantie. De “alsofbe-
paling” die nochtans de hoeksteen is 
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van artikel 5/1 §1 WIB wordt hiermee 
volledig onderuit gehaald. De fiscale 
transparantie werkt dus alleen in het 
voordeel van de fiscus en wordt niet 
consequent doorgetrokken in de rela-
tie tussen fiscus en belastingplichtige.

Ter zake de aanpassing van artikel 21, 
eerste lid, 12° WIB en de invoering van 
een nieuw tweede lid bij artikel 21 spe-
cifieert de memorie van toelichting dat 

“de wijzigingen die door dit ontwerp 
worden aangebracht tot doel hebben 
om de vrijstelling ook mogelijk te ma-
ken in het geval de uitkering van de in 
artikel 2, §1, 13°, a) WIB 92 bedoelde juri-
dische constructie vrij te stellen van in-
komstenbelasting in het geval deze uit-
gekeerde inkomsten in België reeds hun 
belastingregime hebben ondergaan.” 
Hiermee wordt uiteraard gerefereerd 
naar de belastbaarheid van uitkeringen 
uit trusts die voortaan als dividenden 
worden aangemerkt. De toevoeging 
van het tweede lid bij artikel 21 verdui-
delijkt vervolgens volgens de memorie 
van toelichting dat “voor de toepassing 
van het artikel 21 eerste lid, 12°, WIB de 
oudst verkregen inkomsten geacht wor-

den eerst te zijn uitgekeerd. Dit heeft tot 
gevolg dat slechts van deze vrijstelling 
kan worden gebruik gemaakt na uitke-
ring van de historische reserves.”  47

Daarbij ligt de bewijslast volledig bij 
diegene die de uitkering ontvangt. Dat 
kan dus de oprichter zijn, maar dat kan 
ook een derde begunstigde zijn, of-
schoon het begrip “derde begunstigde” 
niet meer in de tekst van de wet voor-
komt. Die bewijslast heeft bovendien 
betrekking op het feit dat de door de 
juridische constructie uitgekeerde be-
dragen dienen te zijn samengesteld 
uit door de juridische constructie ver-
kregen inkomsten “die reeds in hoofde 
van een natuurlijke persoon of een in ar-
tikel 220 bedoelde rechtspersoon in Bel-
gië hun belastingregime hebben onder-
gaan”. 

Deze nieuwe tekst heeft meteen tot ge-
volg dat eerdere belasting betaald door 
persoon X nu ook kan leiden tot een 
vrijstelling bij uitkering aan persoon 
Y. In de versie van de tekst zoals deze 
gold onder de kaaimantaks 1.0 kon 
hierover aan de hand van de letterlijke 
tekst van de wet twijfel bestaan. Aan dit 
euvel wordt nu door de wetswijziging 
verholpen.

Dat echter alleen wordt verwezen naar 
het hebben ondergaan van hun belas-

47 Doc 54/2746/001 blz. 39.

“De fiscale transparantie werkt 
dus alleen in het voordeel 
van de fiscus en wordt niet 
consequent doorgetrokken 
in de relatie tussen fiscus en 
belastingplichtige.”
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tingregime “in België” blijft merkwaar-
dig. Dit kan immers problematisch zijn 
in het geval een derde begunstigde 
rijksinwoner in België een uitkering 
zou krijgen uit een trust die voor het 
overige wat zijn historiek betreft niets 
met België te maken heeft noch ooit 
heeft gehad. Volgens de letterlijke 
tekst van de wet zal dergelijke derde 
begunstigde steeds belastbaar zijn ook 
al werd over de onderliggende inkom-
sten reeds belasting betaald in het bui-
tenland in het kader van de wettelijke 
regelingen aldaar. Dit lijkt in voorko-
mend geval te kunnen ingaan tegen 
de dubbelbelastingverdragen die wer-
den afgesloten met het desbetreffende 
land waarin de trust dan wel de trustee 
dan wel de settlor/beneficiary is geves-
tigd en die heffingsbevoegd is over de 
inkomsten ervan. Ingeval een Belgi-
sche rijksinwoner derwijze een uitke-
ring ontvangt uit trusts gevestigd in 
Canada, de Verenigde Staten, het Ver-

enigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Aus-
tralië en andere landen die verder niet 
kunnen worden geclassificeerd als be-
lastingparadijzen, dan zal dit punt ze-
ker nader dienen te worden bekeken. 
Hierin ligt een duidelijk risico verscho-
len van dubbele belasting. In een der-
gelijk geval valt ook niet uit te leggen 
hoe de “anterioriteitsregel” dient te 
worden toegepast indien deze alleen 
maar betrekking kan hebben op “in 
België” belaste inkomsten.

Volgens het nieuwe artikel 21, tweede 
lid WIB worden voor de toepassing van 
artikel 21, eerste lid, 12° WIB de oudst 
verkregen inkomsten immers geacht 
eerst te zijn uitgekeerd. Wellicht kan 
de effectieve werking van deze “ante-
rioriteitsregel” best worden uitgelegd 
aan de hand van een voorbeeld. Stel de 
heer Piet Pieters is oprichter van een 
Liechtensteinse Stiftung, zijnde een ju-
ridische constructie type 2. 

LIECHTENSTEINSE STIFTUNG  
PER 31 DECEMBER 2018 Fiscaal Boekhoudkundig

Ingebracht vermogen €	1.000.000,00 €	1.000.000,00

Reserves per 31 december 2014 €	500.000,00 Nvt

Kaaimantaksreserve 2017 €	130.000,00 Nvt

Inkomsten interest per 31/12/2018 €	5.000,00 Nvt 

Reserves Nvt €	635.000,00

Totaal €	1.635.000,00 €	1.635.000,00	
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Op 31 december 2018 doet de Vorstand 
een uitkering van € 50.000,00 aan een 
derde persoon begunstigde van de 
Stiftung. Deze derde zal over aanslag-
jaar 2019 een aangifteplicht hebben 
en principe belastbaar zijn op een divi-
dend inkomen anno 2018 ten bedrage 
van € 50.000,00 aan een tarief van 30% 
ingevolge de toepassing van artikel 18, 
3° WIB. Fiscaal zal deze € 50.000,00 
dienen te worden aangerekend op de 

oudste reserves van de Stiftung ten be-
drage van € 500.000,00. Deze worden 
daarmee in fiscalibus gereduceerd tot 
€ 450.000. Het bedrag aan inkomsten 
van € 5.000,00 per 31 december 2018 
zal transparant belastbaar zijn over 
aanslagjaar 2019 in hoofde van de op-
richter de heer Piet Pieters. De totale 
belastingdruk over aanslagjaar 2019 
bedraagt derhalve 30% over € 55.000,00 
of € 16.500,00.

LIECHTENSTEINSE STIFTUNG  
PER 1 JANUARI 2019 Fiscaal Boekhoudkundig

Ingebracht vermogen €	1.000.000,00 €	1.000.000,00

Reserves per 31 december 2014 €	450.000,00 Nvt

Kaaimantaksreserve 2017 €	130.000,00 Nvt

Inkomsten interest per 31/12/2018 €	0,00 Nvt

Kaaimantaksreserve 2018 €	5.000,00 Nvt

Reserves €	585.000	

Totaal €	1.585.000,00 €	1.585.000

Op 2 januari 2019 doet de Vorstand een 
vermindering van haar kapitaal ten 
gunste van de heer Piet Pieters ten be-
drage van € 500.000,00. Dit bedrag van 
€ 500.000,00 wordt fiscaal op grond 
van de anterioriteitsregel 48 aangere-
kend ten belope van € 450.000,00 op 

48 Terzijde, hier voert de wetgever een voorrangsregel in 
terwijl voor “reguliere” kapitaalverminderingen, inclusief 
uit buitenlandse vennootschappen, een pro rata regeling 
werd ingevoerd.

de reserves per 31 december 2014 waar-
over een belasting geldt als dividend 
aan een tarief van 30% cfr. art. 18, 3° 
WIB juncto artikel 21, tweede lid WIB. 
Ten belope van het resterende bedrag 
van € 50.000 dient deze kapitaalver-
mindering fiscaal te worden aangere-
kend op de bestaande kaaimantaks-re-
serve van € 130.000,00 waardoor die 
€ 50.000 kan genieten van een vrijstel-
ling cfr. art. 21, eerste lid,12° WIB. Die 
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kaaimantaksreserve 2017 wordt vervol-
gens gereduceerd naar € 80.000. Voor 
aanslagjaar 2020 zal de oprichter een 
aangifteplicht hebben van het feit dat 
hij een uitkering uit een juridische con-

structie type 2 heeft ontvangen, en als-
mede zal hij een belastingplicht heb-
ben ten bedrage van € 450.000,00 aan 
een tarief van 30%. 

LIECHTENSTEINSE STIFTUNG  
PER 3 JANUARI 2019 Fiscaal Boekhoudkundig

Ingebracht vermogen €	1.000.000,00 €	500.000,00

Reserves per 31 december 2014 €	0,00 Nvt

Kaaimantaksreserve 2017 €	80.000,00 Nvt

Inkomsten interest per 31/12/2018 €	0,00 Nvt

Kaaimantaksreserve 2018 €	5.000,00 Nvt

Reserves €	585.000	

Totaal €	1.085.000,00 €	1.085.000

Slot van het verhaal is dat de boek-
houdkundige balans en de fiscale ba-
lans waarbij rekening wordt gehouden 
met de regels van de kaaimantaks 2.0 
in belangrijke mate van elkaar ver-
schillen. Deze regels impliceren zoals 
uit het voorbeeld duidelijk blijkt, een 
belangrijke inbreuk op het principe 
van de boekhoudkundige realiteit ter-
zake entiteiten die kwalificeren als ju-
ridische constructies. In de praktijk zal 
deze impact vrij groot zijn en door de 
betreffende trustees en raden van be-
stuur als overmatig complex worden 
ervaren.

De volgorde van toerekening zoals ze 
blijkt uit de tekst van de wet is noch-
tans vrij eenvoudig en kan mits samen-
lezing van diverse artikelen als volgt 
worden samengevat: 
1– Oudste reserves volgens art. 21, 

tweede lid WIB
2– Kaaimantaksreserve volgens art. 21, 

eerste lid 12° WIB
3– Ingebracht vermogen 

Toch dienen nog een aantal randbe-
merkingen te worden geformuleerd bij 
deze ogenschijnlijke eenvoud. De aan-
rekeningsregels kunnen immers wor-
den doorkruist door: 
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 › Inkomsten van het lopend boek-
jaar die worden uitgekeerd aan de 
oprichters ingevolge het uitzonde-
ringsregime van art. 5/1 §1 10° lid 
WIB, op grond waarvan deze me-
teen als dividend in de belasting 
zullen worden betrokken.

 › Inkomsten die worden uitgekeerd 
door onderliggende vennootschap-
pen in het kader van een ketencon-
structie zijn steeds mee te nemen in 
de berekening.

Tot slot kan ook de vraag worden ge-
steld naar de belastbaarheid bij uit-
kering van oudere reserves die zijn 
ontstaan voorafgaandelijk aan de in-
voering van de kaaimantaks, te weten 
uiterlijk per 31 december 2014. In het 
hogere voorbeeld hebben we met die 
bedenking geen rekening gehouden 
daar het onze bedoeling was om in het 
voorbeeld het standpunt van de fiscus 
zoals dat blijkt uit de memorie van toe-
lichting weer te geven. Er is echter ook 
nog een andere opinie mogelijk. Zo 
kan men stellen dat reserves die zijn 
ontstaan voorafgaandelijk aan de in-
voering van de kaaimantaks reeds be-
last zijn, dan wel helemaal niet belast-
baar waren. Immers de memorie van 
toelichting bij de wet van 10 augustus 
2015 vermeldt heel duidelijk dat het 
de bedoeling was van de kaaimantaks 
om inkomsten belastbaar te stellen die 

voorheen niet belastbaar waren. Het 
was daarbij volgens de memorie van 
toelichting immers “niet de bedoeling 
om de juridische constructies op zich te 
verbieden, maar enkel de fiscale voor-
delen te neutraliseren door transparan-
tie te creëren, het bestaande heffingsva-
cuüm te verhelpen en de mogelijkheid 
van onbelast zwevend vermogen te be-
eindigen.”  49

Uit deze toelichting, en uit alle doctrine 
die sedertdien werd gepubliceerd, 50 
blijkt duidelijk dat er voorafgaande-
lijk aan 1 januari 2015 een heffingsva-
cuüm bestond, en dat de desbetref-
fende inkomsten met andere woorden 
niet belastbaar waren. Aangezien er 
geen sprake kon zijn van enige fiscale 
fraude, daar er géén belasting was ver-
schuldigd, hadden die inkomsten dus 
hun finale belastingregime ondergaan. 
De these dat de wetgever deze “reeds 
finaal belaste c.q. vrijgestelde inkom-
sten” bij uitkering in de belasting wil 
betrekken kan dan ook sterk worden 
bekritiseerd. Door deze interpreta-
tie naar voor te schuiven als de enige 
juiste poneert de regering immers een 
retroactieve toepassing van een later 

49 Kamerstukken, Doc 54/1125/001 blz. 29. 
50 voor een volledig overzicht kan worden verwezen naar 

Tiberghien handboek uitgave 2017–2018 randnummer 
12000.
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belastingwet op eerder belaste c.q. vrij-
gestelde inkomsten. In die zin is de 
huidige tekst van artikel 21, eerste lid, 
12° WIB niet toereikend om tot een vrij-
stelling te komen, en al zeker niet in sa-
menlezing met het nieuwe tweede lid 
van artikel 21 WIB. We kunnen ons dus 
niet van de indruk ontdoen dat er in de 
praktijk ernstige bezwaren kunnen rij-
zen tegen de interpretatie zoals de re-
gering die voorstaat en dat het zaak zal 
zijn om in concrete gevallen stelling in 
te nemen tegen deze interpretatie. Ze-
ker binnen een EU- dan wel EER-con-
text lijkt het aangewezen om tegen een 
eventueel opgelegde belastingaanslag 
bezwaar in te dienen en in voorkomend 
geval zich te wenden tot de rechter en 
het Europees Hof dan wel het EVA-
Hof. Binnen het kort bestek van deze 
bijdrage kunnen we uiteraard de volle-
dige redenering niet uitwerken, daar-
toe verwijzen we naar latere gespecia-
liseerde publicaties.

10 DE NIEUWE TEKST 
VAN DE BIJZONDERE 
ANTIMISBRUIKBEPALING  
VAN ARTIKEL 344/1 WIB 

Artikel 344/1 WIB wordt opgeheven 
en vervangen door een tekst die in 
essentie een loutere verwijzing naar 
art. 344 §1 WIB inhoudt met betrekking 
tot rechtshandelingen gesteld door ju-
ridische constructies.

Art. 344/1 WIB: 

“Indien op grond van vermoedens of 
andere in artikel  340 bedoelde be-
wijsmiddelen, en aan de hand van 
objectieve omstandigheden wordt 
aangetoond dat een juridische con-
structie één van de in artikel  344, 
§  1, tweede lid, bedoelde verrichtin-
gen tot stand heeft gebracht, kan de 
rechtshandeling of het geheel van 
rechtshandelingen dat een zelfde 
verrichting tot stand brengt evenmin 
worden tegengeworpen aan de ad-
ministratie.

In voorkomend geval kan het in ar-
tikel  344, §  1, derde lid, bedoelde te-
genbewijs worden geleverd door 
de oprichter van deze juridische 
constructie of door de belasting-
plichtige die tijdens het belastbaar 
tijdperk een dividend van deze juri-
dische constructie heeft verkregen.

Indien deze oprichter of deze belas-
tingplichtige het tegenbewijs niet le-
vert, dan wordt de belastbare grond-
slag en de belastingberekening 
hersteld overeenkomstig artikel  344, 
§ 1, vierde lid.”

Volgens de memorie van toelichting is 
het niet nodig om een bijzondere alge-
mene antimisbruikbepaling in het ka-
der van de kaaimantaks te handhaven. 
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“Het in dit ontwerp voorgestelde artikel 
344/1 WIB 92 vermijdt dus dat de toe-
passing van de algemene antimisbruik-
bepaling wordt ontweken door ook de 
handelingen van een juridische con-
structie aan de toets van de antimis-
bruikbepaling te onderwerpen.”  51 In dat 
verband wordt ook artikel 47, tweede en 
derde lid van de Programmawet van 
10 augustus 2015 mee opgeheven. 

Wellicht moet nog verder worden na-
gedacht of en in welke mate een niet-
rijks inwoner een verrichting kan stel-
len die wordt geviseerd door artikel 344 
§1 WIB. Een juridische constructie is 
immers per definitie een niet-rijksin-
woner die zélf niet onderworpen is aan 
noch de personenbelasting noch de 
rechtspersonenbelasting. Als dusda-
nig is de juridische constructie zelf dan 
ook niet onderworpen aan de kaaiman-
taks. We kunnen ons dus de vraag stel-
len of een trustee dan wel een raad van 
bestuur van een stiftung dan wel de 
raad van bestuur van een offshoreven-
nootschap überhaupt een verrichting 
kan stellen die kan kwalificeren als fis-
caal misbruik ten aanzien van een be-
lasting verschuldigd door een oprich-
ter dan wel een derde ontvanger (om 
niet langer de term derde begunstigde 
te moeten gebruiken). De uitwerking 

51 Doc 54/2746/001 blz. 41.

van artikel 344§1 WIB in deze context 
is ook bijzonder merkwaardig. 52 

Het tweede lid van het nieuwe arti-
kel 344/1 WIB stelt immers dat in voor-
komend geval een tegenbewijs kan 
worden geleverd door de oprichter of 
door de derde ontvanger (omschreven 
als de belastingplichtige die tijdens 
het belastbaar tijdperk in dividend van 
deze juridische constructie heeft ver-
kregen). Hoe kan die oprichter dan wel 
die derde ontvanger zich verplaatsen 
in het hoofd van de trustee dan wel de 
Vorstand van een discretionaire trust 
of stiftung om kennis te nemen van de 
intenties die deze personen hadden ten 
tijde van het stellen van een rechtshan-
deling? Dit lijkt mij bijzonder eigen-
aardig als vereiste. We kunnen dit mis-
schien best illustreren aan de hand van 
een voorbeeld. Stel je even voor dat u 
anno 2022 een uitkering krijgt van een 
trust ingesteld anno 1956 door uw al 
lang overleden grootoom die in Enge-
land woonde. De trustee doet u de uit-
kering in het kader van een ruime bepa-
ling van begunstiging die onder meer 
kan worden geïnterpreteerd als zou uw 

52 Hier kan wellicht nuttig worden verwezen naar Delanote, 
M., Philippe, D.E., Les doubles structures et l’article 344 
§1 CIR : quels sont les actes posés par le contribuable 
susceptibles d’abus ?, RGCF, p.42–50 ; tevens 
gepubliceerd in TFR nr. 535 blz. 121 – 139; alsook naar 
de bijdrage van HAELTERMAN, A. en MAES, E., De 
kaaimantaks, wie ontspringt de dans nog, in Notariële 
actualiteit, 2015, rn. 36
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grootoom gewenst hebben dat voor de 
betaling van studiekosten, verre en na-
bije familieleden kunnen rekenen op 
steun vanuit de trust. Daartoe werden 
anno 2013 verschillende sub trusts in-
gesteld met als doel een kapitaal af te 
zonderen bestemd voor studiekos-
ten. Eén van die sub trusts is bestemd 
voor uw studiekosten en daarin wordt 
anno 2018 € 250.000 gestort waarbij 
het saldo eventueel kan worden aange-
wend voor de studiekosten van andere 
familieleden. In het kader van de toe-
passing van artikel 344 §1 WIB meent 
uw lokale controleur evenwel dat de 
trustee als bedoeling heeft gehad om u 
een toekenning te doen van het volle-
dige bedrag. Op grond van die herkwa-
lificatie in dividend gaat uw lokale con-
troleur over tot een belastingheffing 
van 30%. Uiteraard is een dergelijke 
heffing niet te verantwoorden in het 
kader van een letterlijke interpretatie 
van de teksten van de kaaimantaks 2.0. 
U wordt echter als “derde begunstigde” 
van de sub trust, waarvan u voor de 
goede orde geen oprichter bent, gecon-
fronteerd met een onmogelijke bewijs-
last. Hoe kan u aantonen dat de trustee, 
die gehandeld heeft binnen het kader 
van trustlaw, anno 2013 enige intentie 
zou hebben gehad tot het plegen van 
fiscaal misbruik ten aanzien van de re-
gels van het wetboek inkomstenbelas-
tingen zoals die op één van de vele fa-
miliale beneficiaries van toepassing 

zijn? Dit lijkt mij zeer sterk aan te leu-
nen bij een onmogelijk bewijs.

Anderzijds is de schrapping van het 
oude artikel 344/1 WIB alleszins een 
verbetering te noemen als tegemoetko-
ming aan de in de rechtsleer geuite kri-
tiek ter zake het ongrondwettelijk ka-
rakter van deze bepaling. 53 

Een interessant neveneffect van de op-
heffing van het oude artikel 344/1 WIB 
is alleszins dat er diverse rulings zijn 
die naar dit artikel verwijzen om dub-
belstructuren te kunnen belasten. 54 
Het kan dan ook zonder al te veel twijfel 
worden beweerd dat de desbetreffende 
rulings voor zover ze al niet contra le-
gem waren (zie hoger), hun geldigheid 
hebben verloren. Of dit evenwel een 
effectieve impact gaat hebben is on-
zeker daar artikel 344/1 WIB alleszins 
niet met retroactieve werking werd op-
geheven. Dus voor de oude aanslagja-
ren 2016 tot en met 2018 hoeft er niet 
per sé iets te wijzigen. Bovendien geldt 
het nieuwe artikel 344/1 WIB voor in-
komsten vanaf 17 september 2017, wat 
de doorwerking ervan naar de bepa-
ling van de belastbare grondslag uiter-
aard niet vereenvoudigt. Mogelijks zal 

53 Zie onder meer DEBELVA, F. en VANDEKERKHOVE, 
A.M., “Antimisbruikbepalingen en dubbelstructuren: 
enkele bedenkingen”, Fisc.Act. 2016, afl. 30, 3–7 en 
GOYVAERTS, G.D., “De kaaimantaks, een kritische 
beschouwing”, TFR 2015, afl. 490–491, blz. 910–914.

54 Bijvoorbeeld ruling nr. 2016–610.
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dit ertoe leiden dat binnen het zelfde 
boekjaar per 31 december 2017 van een 
juridische constructie op twee verschil-
lende wijzen naar de vaststelling van 
de belastbare grondslag moet worden 
gekeken., in hoofde van de oprichter 
dan wel een eventuele derde begun-
stigde.

Vervolgens kunnen we ons de vraag 
stellen naar de datum van inwerking-
treding van die bepaling. We weten 
uit de lezing van voorafgaande beslis-
sing nr. 2016–610 dat de rulingcommis-
sie van mening is dat de oude bepaling 
van artikel 344/1 WIB van toepassing 
was op verrichtingen gesteld vooraf-
gaandelijk aan de inwerkingtreding 
van de kaaimantaks. Dit standpunt 
wordt ook onderschreven door één 
bron in de rechtsleer. 55 Dit kan echter 
niet gezegd worden van artikel 344 §1 
WIB dat slechts geldt voor verrichtin-
gen gesteld vanaf 1 januari 2012. Con-
creet wil dat zeggen dat zelfs in de visie 
zoals gehanteerd door de rulingcom-
missie, verrichtingen door juridische 
constructies gesteld uiterlijk 31 de-
cember 2011 nooit kunnen gevat wor-
den door de nieuwe tekst van de bijzon-
dere antimisbruikbepaling van artikel 
344/1 WIB. Ofschoon het effect van 
deze vaststelling mogelijks marginaal 

55 DEBELVA, F. en VANDEKERKHOVE, A.M., 
“Antimisbruikbepalingen en dubbelstructuren: enkele 

bedenkingen”, Fisc.Act. 2016, afl. 30, 3–7. 

kan zijn, lijkt het toch nuttig om dit 
in voorkomend geval in te roepen ten 
aanzien van de fiscus, wetende de zeer 
uitgebreide en bijwijlen teleologische 
interpretatie die de fiscale administra-
tie hanteert bij de toepassing van de 
kaaimantaks.

11 DE INWERKINGTREDING  
PER 17 SEPTEMBER 2017  
EN HA AR LIMIETEN

Volgens artikel 100 van de wet van 25 
december 2017 zijn de volgende bepa-
lingen van toepassing op de inkomsten 
die vanaf 17 september 2017 werden 
verkregen, toegekend of betaalbaar ge-
steld door een juridische constructie: 
 › Schrapping van de definitie van 

“derde begunstigde”;
 › Schrapping van de verwijzingen 

naar “derde begunstigde” in artikel 
5/1 WIB, dat de transparante taxatie 
van de juridische constructie regelt;

 › Wijziging inzake de uitkering van 
inkomsten verkregen tijdens het lo-
pende kalenderjaar ten aanzien van 
de oprichter; 

 › Toevoeging van de bepalingen in-
zake inbreng door en overdracht 
van een juridische constructie naar 
een staat waarmee België geen over-
eenkomstige informatie-uitwisse-
ling heeft afgesloten; 

 › Wijzigingen aan de artikelen arti-
kel  5/1 WIB en 220/1 WIB met be-
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trekking tot de aanrekening van uit-
keringen op oude reserves;

 › Wijzigingen aan de tekst van artikel 
18, 3° WIB en artikel 21, eerste lid 12° 
WIB waaronder de belastbaarstel-
ling als dividend van uitkeringen 
door trusts; 

 › De wijziging c.q. schrapping van de 
bijzondere antimisbruikbepaling 
van artikel 344/1 WIB.

Alle overige wijzigende bepalingen 
zijn van toepassing vanaf 1 januari 
2018 en zullen dus slechts (in principe) 
een impact hebben voor aanslagjaar 
2019. Hieronder vallen onder meer alle 
wijzigende bepalingen met betrekking 
tot de ketenconstructies.

Het bericht van de Minister van Finan-
ciën van 28 september 2017 dat in het 
Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2017 
werd gepubliceerd heeft echter enkel 
en alléén betrekking op uitkeringen 
door trusts, 56 en heeft kennelijk tot doel 
de retro-actieve toepassing van de uit-
breiding van de kwalificatie als divi-
dend naar uitkeringen van een juridi-
sche constructie zoals bedoeld in art. 2, 
§ 1, 13°, a) WIB (‘type1’) te laten ingaan 
voor “uitkeringen die zijn toegekend of 
betaalbaar gesteld vanaf 17 september 

56 Bericht van 28 september 2017 inzake de wijziging van 
het aanslagstelsel dat van toepassing is op de juridische 
constructies, BS 3 oktober 2017.

2017”. Met dit bericht was de oorspron-
kelijk beoogde retroactieve toepassing 
van deze voorgenomen uitbreiding op 
uitkeringen die hebben plaatsgevon-
den vanaf 1 januari 2017 dus definitief 
van de baan, wat kan worden toege-
juicht. 57

Het bericht van 28 september 2017 ver-
wijst overigens voor de retroactieve 
inwerkingtreding enkel naar de uit-
breiding van het begrip dividend naar 
uitkeringen door een juridische con-
structie ‘type 1’, doch niet naar de an-
dere wijzigingen die hoger worden op-
gesomd en vermeld in artikel 100 van 
de wet van 25 december 2017. Aange-
zien deze andere wijzigingen even-
eens in werking treden voor inkom-
sten vanaf 17 september 2017, kan het 
zogenaamde “announcement-effect” 
dat worden bewerkstelligd door de bij-
zondere mededeling in het Belgisch 
Staatsblad moeilijk voor deze andere 
bepalingen gelden. In het algemeen 
rijst dan ook de vraag in welke mate 
de retro-actieve inwerkingtreding ver-
zoenbaar zal zijn met het rechtszeker-
heidsbeginsel. Bovendien wordt ook 

57 Ongenuanceerde uitspraken over deze problematiek dat 
“door een vroegtijdig lek de inwerkingtreding (gedeeltelijk) 

vervroegd is van 1 januari 2018 naar 17 september 2017” 
zijn dan ook verkeerd en kunnen geenszins worden 
bijgetreden. Zie daartoe VERACHTERT, G.J., “De gaten 
in de kaaimantaks worden gedicht”, Fisc. Act., nr. 2017/34, 
pag. 1–6.
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niet meer verwezen naar een eerdere 
aankondiging door de regering bij de 
goedkeuring van het Zomerakkoord 
op 24 juli 2017 waarin inhoudelijk ook 
reeds naar deze wijzigingen werd ver-
wezen (wat bij het regeerakkoord van 
9 oktober 2014 dus wél gebeurde). In 
haar advies heeft de Raad van State 
zich alleszins reeds zeer kritisch over 
deze werkwijze uitgelaten. 58

12 CONCLUSIES BIJ EEN 
KR AMPACHTIGE WETGEVING 
… IN DUBIO PRO FISCO

Door de aanpassingen aangebracht 
door de wet van 25 december 2017 is 
de kaaimantaks 2.0 nog een pak com-
plexer geworden. Die complexiteit doet 
uiteraard afbreuk aan de rechtszeker-
heid in zoverre er tenminste in het ka-
der van de kaaimantaks 1.0 al sprake 
kon zijn van enige rechtszekerheid. De 
diverse voorafgaande beslissingen die 
werden afgeleverd einde 2016 zijn hier-
van een duidelijke illustratie. De ruling-
commissie heeft zich ter zake zeer cre-
atief moeten opstellen en de grenzen 
van het legaliteitsbeginsel opgezocht 
door de hantering van de teleologische 
interpretatie. Daarbij werd manifest af-
geweken van de letterlijke tekst van de 
wet. Met de kaaimantaks 2.0 worden de 

58 Doc 54/2746/001 blz. 184–185.

marges van interpretatie die de letter-
lijke tekst van de wet schijnt toe te laten 
echter nog verder opgerekt. We kun-
nen ons immers niet van de indruk ont-
doen dat diverse nieuwe bepalingen 
zeer ruim zouden kunnen worden geïn-
terpreteerd. Ik denk dan vooral aan het 
nieuw ‘contractueel type 3’ waarvan de 
impact hoogst onduidelijk is. Ook de 
bepalingen ter zake de fictieve liquida-
ties door inbreng of overdracht kunnen 
mijns inziens zeer breed worden ge-
interpreteerd, al dan niet in samenle-
zing met artikel 344§1 WIB dat nu door 
het nieuwe art. 344/1 WIB nadrukke-
lijk van toepassing wordt verklaard op 
rechtshandelingen gesteld door juridi-
sche constructies.

Aan de hand van de aanwending van 
de teksten van de kaaimantaks 1.0 in 
de diverse rulingaanvragen en vooraf-
gaande beslissingen anno 2015 en 2016 
is gebleken dat de historiek van de tot-
standkoming van een juridische con-
structie zeer relevant is om te komen 
tot een juiste inschatting van de taxa-
tie. Veel van die feitelijke overwegin-
gen liggen echter in een ver verleden 
waartoe de normale controletermijnen 
van de fiscus niet meer toereikend zijn. 
Men dient immers de familiale histo-
riek van oude structuren op een zeer 
volledige wijze te kunnen weder sa-
menstellen om na te gaan wie als op-
richter-erfgenaam van een juridische 
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constructie kwalificeert. Aan de hand 
van de huidige samenstelling van een 
juridische constructie en haar verschil-
lende dochterconstructies kan men im-
mers niet zonder meer nagaan wat de 
historiek is. De nieuwe bepalingen van 
de kaaimantaks 2.0 maken dit alles nog 
complexer door bijzondere heffingsre-
gels in te schrijven met betrekking tot 
de uitkering van oude reserves. Niet 
alleen is men dus verplicht om de his-
toriek van de totstandkoming van een 
structuur volledig weder samen te stel-
len, men dient ook nog de volledige 
boekhoudkundige historiek van al die 
verschillende structuren cijfermatig 
weer te geven. Daarbij rust de bewijs-
last zoals hoger reeds toegelicht vol-
ledig op de rug van de belastingplich-
tige. De belastingadministratie mag 
er volgens de tekst van het nieuwe ar-
tikel 18,3° WIB immers van uitgaan 
dat elke uitkering een dividend is ten-
zij en in de mate dat de belastingplich-
tige heeft aangetoond dat die toeken-
ning het vermogen van de juridische 
constructie doen dalen beneden het 

door de oprichter ingebrachte vermo-
gen. Bovendien specifieert het gewij-
zigde artikel 21, eerste lid 12° WIB dat 
dient te worden aangetoond dat uitge-
keerde inkomsten zijn samengesteld 
uit door de juridische constructie ver-
kregen inkomsten die reeds hun be-
lastingregime – in België – hebben on-
dergaan. Die bewijslast drukt uiteraard 
op de belastingplichtige. Met andere 
woorden creëert de wetgever hier voor 
zichzelf een comfortzone waar de fis-
cus elke uitkering tot bewijs van het te-
gendeel kan belasten aan 30%. Dit lijkt 
mij binnen het kader van doelvermo-
gens meer dan een brug te ver. De facto 
komt de kaaimantaks 2.0 neer op het 
adagium ‘in dubio pro fisco’ of ‘alles is 
belastbaar tenzij dat waarvan u bewijst 
dat het niet belastbaar is’. Dit is uiter-
aard volstrekt in strijd met het grond-
wettelijk legaliteitsbeginsel en ik kan 
mij niet van de indruk ontdoen dat de 
wetgever zich hier een bevoegdheid 
heeft aangemeten die ze niet heeft.

Vele belastingplichtigen zullen daarom 
zich de vraag stellen of liquidatie van 
een juridische constructie een oplos-
sing kan zijn. Ik ben geneigd te denken 
van niet. In geval van liquidatie bin-
nen het kader van de regelgeving van 
de kaaimantaks 2.0 kan er weinig twij-
fel over bestaan dat alle reserves me-
teen aan een heffing van 30% worden 
onderworpen. Die vaststelling alleen 

“Met andere woorden creëert 
de wetgever hier voor zichzelf 
een comfortzone waar de fiscus 
elke uitkering tot bewijs van 
het tegendeel kan belasten  
aan 30%.”
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al kan menig trustee dan wel raad van 
bestuur ervan weerhouden op een ver-
zoek tot liquidatie in te gaan. Waarom 
zou een buitenlandse trustee dan wel 
raad van bestuur ingaan op een ver-
zoek dat er linea recta toe leidt dat 30% 
van een belangrijk deel van het doel-
vermogen, dat ook nog voor andere 
toekomstige begunstigden bestemd 
kan zijn, zou worden afgestaan aan de 
Belgische fiscus? Zeker binnen het ka-
der van de vermogensstructurering bij 
internationaal georiënteerde families 
lijkt mij dit een volstrekt te vermijden 
piste. 

Men kan zich dan ook de vraag stel-
len of België als klein land in haar ijver 
om de instandhouding van doelvermo-
gens te ontmoedigen haar hand niet 
heeft overspeeld. Een kruik gaat maar 
zolang te water tot ze barst. Mogelijks 
is dit de wetswijziging te veel die be-
heerders van doelvermogens ertoe zal 
aanzetten België als te mijden jurisdic-
tie te brandmerken. Indien dat gebeurt, 
en er zijn reeds indicaties dat derge-
lijke beslissingen werden genomen, 
dan wel minstens reeds worden voor-
bereid, zal dit uiteraard niet ten goede 
komen aan de Belgische schatkist. 
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