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Beste lezer,

Met deze 37ste editie, waarop ook het jaartal 2019 prijkt, zijn we wederom aanbeland bij een
bijzondere uitgave van uw vertrouwde Tiberghien – Handboek voor Fiscaal Recht. Op
25 september 1939 startte wijlen Albert Tiberghien immers zijn loopbaan als net afgestuurd
jurist aan de Gentse balie. Met enige fierheid vieren we in 2019 dan ook de 80ste verjaardag
van het kantoor Tiberghien. Een eiken jubileum! Als ik Wikipedia mag geloven, zouden we
ook een plutonium jubileum kunnen vieren. Omdat we ons daar moeilijk iets aangenaams
bij kunnen voorstellen, hou ik het met mijn collega-Tiberghianen liever op eik. Eik staat
symbolisch overigens voor “kracht, moed, onafhankelijkheid, vertrouwen, kennis en wijs-
heid”, zaken die we met het kantoor nastreven.

Ons jubileumjaar start alvast onder een goed gesternte. Op 13 november 2018 nam het kan-
toor immers de Trends Legal Award voor Best Law Firm in Tax Law in Belgium in ontvangst,
een titel die we tijdens ons jubileumjaar mogen voeren. De blijvende inzet van al onze mede-
werkers en hun vlijt om ieder jaar een update van dit unieke Handboek te verzorgen, is aan
deze prijs uiteraard niet vreemd. Staat u mij toe hen eerst te danken voor zoveel ijver. Hun
namen, coördinaten en specialisaties vindt u in de tabel hierna. Beste lezer, aarzel niet hen te
contacteren voor vragen of suggesties tot verbetering.

Vijf jaar geleden werd het Handboek naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van het kan-
toor uitgegeven met een witte cover. Wit is immers de kleur van de opstanding, van een
nieuw begin. En een ‘wit blad’ hebben we in de fiscaliteit nodig. Geen onhaalbare tabula
rasa, zoals sommigen weleens ondoordacht voorstellen. Wat goed is, kan en moet behouden
blijven. Echter, een dringende nood aan een weldoordachte vereenvoudiging is er wel. Vijf
jaar geleden koesterde ik de naïeve hoop dat onze beleidsmakers gehoor zouden geven aan de
oproep van zovelen voor meer rechtszekerheid, voor meer kwaliteitsvolle wetgeving en voor
een doorgedreven vereenvoudiging van de huidige “wansmakelijke en onwelriekende brij”,
zoals Albert Tiberghien de Belgische fiscaliteit noemde. Vijf jaar later is er op dit vlak weinig
tot niets veranderd. Dat de huidige regering de hervorming van de vennootschapsbelasting
en de spectaculaire verlaging van de sociale zekerheidsbijdragen in de eerste taxshift op haar
palmares mag schrijven, kan niemand objectief betwisten. Echter, dat deze hervorming een
prijs heeft, met name een alsmaar toenemende complexiteit, kan ook niemand betwisten.
De invoering van bijkomende regels waartoe internationale organisaties ons, al dan niet
democratisch, dwingen, maakt het geheel ook onverteerbaar voor de individuele fiscalist.
Deze moet zich nog verder specialiseren, met het gevaar in een tunnel terecht te komen en
het overzicht te verliezen. De huidige regering had zich in het regeerakkoord nochtans uit-
drukkelijk geëngageerd om ons fiscaal systeem “te vereenvoudigen en te moderniseren”.
Deze belofte werd niet ingelost. Voor de huidige regering is het nu te laat. Reden waarom we
dit jaar bij de gebruikelijke zwarte cover blijven. Zwart is, naast elegantie, immers ook de
kleur van verdriet. Naïef als ik ben, blijf ik echter met u hopen dat na de verkiezingen in
2019 de nieuwe regeringsploeg het licht zal zien.

Nu de hervorming van de vennootschapsbelasting achter de rug is en nog verteerd moet
worden, lijkt het in de sterren geschreven dat deze keer de personenbelasting aan de beurt zal
zijn. Vanuit een begrotingsoogpunt is die uitdaging veel zwaarder. Recent kondigde de
minister van Financiën aan dat het tarief van de roerende voorheffing (30 %) te hoog is en
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moet worden verlaagd. Het was wellicht beter geweest het tarief in een eerste fase gewoon
niet op te trekken. De eerlijkheid gebiedt ook toe te geven dat iedere begroting in een
bepaalde context tot stand komt. Wat mogelijk kan gebeuren, is dat een verlaging van de
roerende voorheffing zal kaderen in een algehele hervorming van de personenbelasting. In
dat geval zullen we nog even geduld moeten oefenen. De alternatieven werden enkele jaren
geleden wel al uitgedokterd door de Antwerp Tax Academy onder leiding van Prof. Dr. Bruno
Peeters1. Een doorgedreven hervorming van de personenbelasting heeft echter zo’n substan-
tiële impact op alle geledingen van ons land, dat de nodige tijd moet worden genomen om
dit structureel in de steigers te zetten. Het zou alvast een indrukwekkende prestatie van de
nieuwe regering zijn indien de hervorming van de personenbelasting en de daarbij beho-
rende vereenvoudiging in het nieuwe regeerakkoord zouden kunnen worden opgenomen.
Op 19 maart 2019 organiseert het kantoor Tiberghien samen met de Antwerp Tax Academy
op de Universiteit Antwerpen overigens de tweede editie van het Groot Fiscaal Verkiezingsde-
bat. Vijf jaar na de eerste editie zullen we ook deze keer onze beleidsmakers ondervragen over
diverse fiscale thema’s. De hervorming van de personenbelasting staat alvast op de agenda.

Beste lezer, ook het beroep van de fiscale raadgever ontsnapt niet aan de regeldrift. Als gevolg
van de implementatie van de zgn. ‘DAC 6-richtlijn’ zal hij vanaf 1 juli 2020 immers welbe-
paalde grensoverschrijdende fiscale constructies van cliënten moeten aangeven. Deze richt-
lijn moet door de lidstaten worden omgezet tegen uiterlijk 31 december 2019. Echter, op
31 augustus 2020 zal de raadgever eenmalig ook alle geviseerde transacties moeten aangeven
die betrekking hebben op de periode tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020. Anders gezegd,
de regeling zal een terugwerkende kracht hebben van maar liefst 18 maanden! Of dit een
rechtstaat waardig is, durf ik te betwijfelen. Dat dit niet in strijd is met de algemene rechts-
beginselen, betwijfel ik nog meer. Los daarvan rijst ook de vraag of een dergelijke mel-
dingsplicht niet verder gaat dan nodig. Niemand betwist dat er nood is aan meer
transparantie en dat dergelijke transparantie ook van belastingplichtigen kan worden geëist.
En dat wij als fiscalisten ‘wijs’ moeten adviseren, betwist ook niemand. Op het kantoor vol-
gen wij overigens nog steeds de raad van onze stichter: “Ken het feit en de bedoeling van de
cliënt. Adviseer voorzichtig, moedig, wijs en competent”. Echter, dat onze Europese leiders
zo gemakkelijk zijn meegegaan in het voorstel van de Europese Commissie om een mel-
dingsplicht op te leggen aan raadgevers, heeft mij verbaasd. Niet omdat de regeling vooral de
beroepsgroep van de fiscalisten, accountants, advocaten en andere tussenpersonen viseert,
waarbij voor de ene al een zwaarder beroepsgeheim geldt dan voor de andere. In essentie is
dat het probleem niet. Het probleem is dat de overheid een meldingsplicht over een persoon
oplegt aan een derde, terwijl de overheid zich evengoed tot die betrokken persoon kan rich-
ten om de informatie te bekomen. Wellicht dramatiseer ik, maar met elke vezel in mijn
lichaam geloof ik dat in eender welk domein, het weze een rechts- of ander domein, derge-
lijke meldingsplicht fundamenteel ethisch fout en buiten proportie is. Zeker wanneer de
informatieverstrekker zich bij niet-naleving blootstelt aan sancties. Het beroep van fiscale
controleur wordt alzo structureel geprivatiseerd en uitbesteed aan een dienstverlener die,
anders dan de banken en financiële instellingen, nooit een ander vermogen dan kennis over
een belastingplichtige in bewaring houdt. Ik vrees beste lezer, fiscalist, dat wij, na de banken
en andere financiële spelers, het voorwerp zullen worden van nog meer regelgeving en dat
het hier niet zal stoppen. Niet getreurd evenwel. Met deze nieuwe uitgave van het Handboek
heeft u alvast een nieuwe leidraad zodat u nergens in een fiscale val trapt.

1. Zie volledige tekst B. PEETERS, G. VERBIST, R. SMET en L. MEEUSEN, De hervorming van de personenbelas-
ting. Eindverslag Onderzoeksovereenkomst Universiteit Antwerpen – FOD Financiën, september 2014, 191 p.,
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/37ac83/128383.pdf.
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Ik eindig met een citaat uit de onuitputtelijke memoires van Albert Tiberghien. Waarschu-
wend schreef hij: “De belasting is een zwellende materie; als ze tot barstenstoe opgezwollen
is, wordt ze doorgeprikt en vervangen door een andere, nog zwaarlijviger”2.

Benieuwd of onze aan obesitas lijdende fiscale wetgever een PronoKal-dieet aandurft?

Beste lezer, samen met onze trouwe uitgever Wolters Kluwer, hebben wij ook dit jaar ons
uiterste best gedaan om uw fiscale leidraad bij te werken. Mijn dank gaat tot slot ook uit
naar collega Jenny Dehou voor de coördinatie van het Handboek, naar ons marketingteam
Anne De Vos, Bea Boes en Karen Laisnez en naar onze uitgever Wolters Kluwer, in het bij-
zonder Ann Rasschaert en haar collega’s Marijke De Raedt en Wim Putzeys.

Namens het ganse kantoor Tiberghien, wens ik u veel opzoeking- en leesgenot!

Koen Morbée
Brussel, 30 november 2018

2. A. TIBERGHIEN, Tiberghien vertelt Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1991, 306.
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