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Beste lezer,

65 jaar geleden trok Albert Tiberghien, toen 39 jaar oud, op een missie. In de winter van
1954 gooide hij de koffer van zijn wagen vol met documentatie, duwde op het gaspedaal
richting Nice, bestelde een kamer met zicht op de Méditerrannée en begon twaalf uur per
dag te schrijven, een maand aan een stuk1. Het resultaat van zoveel ijver was de eerste editie
van het Handboek voor Fiscaal Recht2, dat hij een jaar later in 1955 onder eigen beheer uitgaf.

Nu het Handboek de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, past het om even terug te
blikken naar de eerste uitgave. Het boek telde toen inclusief inhoudstafel en trefwoordenre-
gister 479 pagina’s. Op zoveel pagina’s besprak Albert Tiberghien niet alleen alle belastingen
in België, maar ook de internationale fiscaliteit. Vandaag, 38 edities later, telt het Handboek,
hou u vast, 2685 pagina’s! 2685 pagina’s die wij vandaag nodig hebben om de Belgische fis-
caliteit in een nationale en internationale context te duiden. Sinds de eerste uitgave van het
boek is de omvang van het Handboek dus met meer dan 500 % gestegen.

Op 65 jaar lijkt dit op het eerste zicht mee te vallen, doch u zal, beste lezer, toch uw wenk-
brauwen fronsen als ik u meegeef dat de toename zich het sterkst voordeed in de laatste tien
jaar, met welgeteld duizend pagina’s. Duizend extra pagina’s fiscale duiding op tien jaar.
Tweemaal zoveel als het volledige Handboek 65 jaar geleden. Daarmee zwol de te duiden
belastingmaterie in de laatste tien jaar met 66 %.

De complexiteit van onze fiscale wetgeving wordt weleens verantwoord met de boutade dat
onze samenleving ook complexer is geworden. Mocht het Handboek hiervan een barometer
zijn, zou dit betekenen dat onze samenleving vandaag bijna dubbel zo complex zou zijn als
tien jaar geleden. Ik durf te beweren, beste lezer, dat dit niet klopt. De samenleving is
immers niet in die mate complexer geworden. De toenemende complexiteit is inderdaad niet
aan de samenleving te wijten, maar enkel aan onszelf. Albert Tiberghien zei dit reeds in zijn
memoires. Wij zijn allen, zo zei hij, actieve en passieve compliceerders: “actieve omdat we zo
vlijtig nieuwe complicaties bijmaken, passieve omdat we te slordig zijn om de bestaande af te
schaffen”.

Door het menselijk onvermogen om moeilijke zaken te vereenvoudigen, liet hij overigens de
hoop op fiscale vereenvoudiging varen: “De belasting is een zwellende materie; als ze tot bar-
stenstoe opgezwollen is, wordt ze doorprikt en vervangen door een andere, nog zwaarlijvi-
ger”. In het voorwoord bij een vorige editie van het Handboek verwees ik al naar deze
passage in zijn memoires. Ik val dus in herhaling. Het past echter om op de nagel te blijven
kloppen. Aan het huidige tempo betekent dit immers dat u binnen vijf jaar plaats zal moeten
maken in uw boekenkast, daar het Handboek dan wellicht uit drie banden zal bestaan in
plaats van twee. Albert Tiberghien zou zeggen dat “behoudens de maniakken en de genieën
niemand nog zal kunnen volgen”.

De vraag is niet langer of wij dit willen. Het punt waar Albert Tiberghien naar verwijst, heb-
ben we op enkele vlakken immers al bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de kaaimantaks, de
30 %-EBITDA-regel of de pro rata-regel bij kapitaalverminderingen. Dat de wetgever twin-

1. A. TIBERGHIEN, Tiberghien vertelt Tiberghien, Antwerpen, Kluwer, 1991, 167.
2. A. TIBERGHIEN, Handboek voor fiscaal recht, Brussel, Instituut voor financie- en belastingwezen, 1955, 479 p.
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tig pagina’s van de memorie van toelichting nodig heeft om de fiscale gevolgen van een een-
voudige verrichting als een kapitaalvermindering te duiden, is uiteraard alleszeggend.
Allemaal voorbeelden van regels waar enkel echte specialisten nog de gevolgen van kunnen
vatten. En dan hebben we het nog niet gehad over de gevolgen in een internationale situatie.

Hoewel iedereen het er al jaren over eens is dat wij dringend werk moeten maken van een fis-
cale vereenvoudiging, gebeurt er op het terrein in wezen niets. Een collega zou zeggen:
“niets, volstrekt niets”. Nochtans erkent iedereen ook dat transparante en duidelijke regels
noodzakelijk zijn om tot meer rechtszekerheid te komen. Indien het roepen in de woestijn
niets oplevert, rijst de vraag of wij iets anders kunnen doen.

Ik denk het wel. Fiscale vereenvoudiging is inderdaad geen toverwoord waarmee alles kan
worden opgelost. Het is ook geen synoniem voor een algehele hervorming van de fiscaliteit.
Die berg is in België immers quasi niet te beklimmen. In essentie komt vereenvoudigen neer
op het verhogen van de kwaliteit van onze wetgeving. Belastingplichtigen kunnen best wel
overweg met complexe regels op voorwaarde evenwel dat ze helder en consequent zijn. Fis-
cale vereenvoudiging betekent dus vooral dat de asymmetrieën, de anomalieën en de incong-
ruenties uit ons wetboek moeten.

En er zijn er wel wat. Hoe leg je bijvoorbeeld aan investeerders uit dat zij op bepaalde meer-
waarden belastbaar zijn, terwijl de minderwaarden op dezelfde activa niet fiscaal aftrekbaar
zijn? Hoe leg je aan Belgische bedrijven die actief zijn in landen waarmee België geen dub-
belbelastingverdrag heeft gesloten uit dat zij de buitenlandse belasting nog steeds niet kun-
nen verrekenen met de Belgische belasting, met een keiharde dubbele belasting tot gevolg. Ik
ben overigens even gaan kijken in de documentatie van het International Bureau of Fiscal
Documentation en ik vind maar moeilijk een ander land dat zijn eigen ondernemingen zo
behandelt. Is het logisch dat wij vaste inrichtingswinsten vrijstellen van belasting maar geen
dbi geven voor dividenden uit een dochtervennootschap gevestigd in hetzelfde land? Enzo-
voort…

Het zijn vooral dit soort anomalieën die bijdragen tot een gevoel van onbehagen bij ons fis-
caal systeem. Mochten wij met de kam door het WIB gaan en al enkele asymmetrieën, ano-
malieën en incongruenties rechtzetten, zal iedereen de wetgever dankbaar zijn. Laat dit dan
ook een warme oproep zijn aan onze beleidsmakers om minstens hiervan werk te maken.

Rest mij nog mijn Tiberghien-collega’s te danken voor alweer zoveel ijver en inzet. Zonder
hen zou dit werkstuk niet realiseerbaar zijn. Hun namen, coördinaten en specialisaties vindt
u in de tabel hierna.

Dank uiteraard ook aan ons marketingteam en onze uitgever Wolters Kluwer, in het bijzon-
der Ann Rasschaert en Marijke De Raedt wiens geduld wij wederom op de proef hebben
gesteld.

Tot slot, een bijzonder woord van dank voor onze knowledge verantwoordelijke, Tom Sche-
pens, zonder wiens coördinatie en aanhoudende inzet deze editie nooit tijdig bij onze uitge-
ver zou zijn geraakt.

Namens het hele kantoor Tiberghien, wens ik u veel opzoekings- en leesgenot.

Koen Morbée

Brussel, 5 december 2019
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