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Met een herwerkte versie van het zgn. EER-KB wordt het toepassings-
gebied van de kaaimantaks uitgebreid (binnen de EER). Hoewelsommige
constructies ook heel bewust buiten het toepassingsgebied gehouden zijn.
De nu gepubliceerde versie is nog grondig bijgewerkt in vergelijking met
het voorontwerp (KB van 21 november 2018, BS3 december 2018).

Constructies binnen de EER vallen in principe niet onder de kaaimantaks, maar bij KB kan
vastgelegd worden welke EER-entiteiten er toch onder vallen. In die gevallen worden de
Belgische 'oprichters' van die entiteiten dus belast alsof ze de inkomsten van de entiteit zelf
ontvangen hebben. Nu is eindelijk het nieuwe EER-KB gepubliceerd, waarover wij in Frsc.
Act. 2018,221II al uitvoerig bericht hebben, toen nog in de fase van voorontwerp. Na
advies van de Raad van State is de tekst nog ingrijpend bijgeschaafd. Het KB valt nu uit-
een in drie onderdelen met elk een tailor made regeling:
. beleggingsinstellingen (art. 1 lid l, 1o en art. I lid 4 EER-KB);
. hybride entiteiten (art. I lid l2o en art. I lid 2 en 3 EER-KB);
. laag- en niet-belaste entiteiten (art. 1 lid I 3" en art. 1 lid 2 EER-KB).

De opstellers hebben getracht elke interpretatietwijfel uit te sluiten. Maar daarbij vervalt
de tekst dermate in spitsvondigheden dat men zichkan afrragen of hij niet discrimineert.
De regeling is immers zo specifiek dat elke entiteit bijnazijn eigen regime krijgt.

Belel¡gingsinstellingen (art. 1 l¡d 1, 1' KB)
Het oude EER-KB (KB van 18 december 2015) beoogde ook beleggingsfondsen op
maat, de zgn.'þnds dédié'-(compartimenten van) ICB's, onder de kaaimantaks te
brengen via een verwijzing naar in afükel2, $ 1, 13"/1, lid 2 WIB 92 bedoelde entitei
ten (entiteiten die in handen zijnvan één persoon of onderling verbonden personen).
Maar fonds dédië-compafümenten van privaat uitgegeven ICB's vielen niet onder die
omschrijving en bleven dus buiten het toepassingsgebied van de kaaimantaks. De reden
is dat artikel 2, ç I, 13" lL, lid 2 WIB 92 (waar het KB naar verwees) een uitzondering
maaktop afüke|2, $ 1, 13ol1, lid l.Onderlid2kandusalleenvallenwatomtebeginnen
al onder lid I valt. En 'private ICB's'vallen niet onder lid I (zie Fisc. Act.2018,22/ll).

De 'reparatie'in het nieuwe EER-KB bestaat erin om in artikel 1, lid 1, 1'EER-KB, i.p.v.
te verwijzen naar het WIB 92, eenruim omschreven definitie van beleggingsinstelling op
te nemen. Die omvat alle (compartimenten van) beleggingsinstellingen waarvan de rechten
berusten bij één persoon (of meerdere verbonden personen) (art. 1 lid 4 EER-KB):
r een in de EER gevestigde instelling voor collectieve belegging 'met Europees pas-

poort' (richtl ijn 2009 I 6 5 IEG);
r een in de EER gevestigde alternatieve instelling voor collectieve belegging

(richtlijn 20 tt I 6l IEU);
r een beleggingsinstelling die slechts één deelnemer telt en die onder het eerste of

tweede streepje zou vallen als ze meer dan één deelnemer had gehad.

Om de olacune' van de private ICB's in het oude EER-KB te dichen, is vooral het tweede
sûeepje van belang. AICB's zijn alle instellingen voor collectieve belegging behalve die met
een oBuropees paspood'. Het concept is dus heel ruim, en omvat publieke ICB's zonder EU-
paspood, institutionele ICB's enprivate ICB's (zie S. Landuyt nT8H2015.7,666).

Met het derde streepje hebben de auteurs van het nieuwe EER-KB 'het zekere voor het onze-
kere willen nemen' omdat een AICB luidens de tekst van de AlFM-richtlijnbij "een reel<s

beleggers" kapitaal ophaalt (art. 4 $ I a richtlijn 20Ill'llEIÐ (zie Fßc. Act.2018,22ll3).Dat
de eenhooftligheid van een entiteit de kwalificatie als (A)ICB niet in de weg staat, blijkt onder
meer uit de ESMA Guidelines on key concepts of the AIFMD (Annex III, no 17 e.v.). ICB's
die slechts één investeerder hebben maar op geen enkele manier (regelgeving, oprichtings-
akte ...) verhinderd zijn om bijkomende investeerders aan te trekken, kunnen immers als
AICB doorgaan. Hetzelfcle geldt voor entiteiten die maar één investeerder hebben of mogen
hebben, als die investeerder meerdere investeerders vedegenwoordigt. Een voorbeeld is een
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master-feeder-structuur waarbijhet master-fondshetfeeder-fonds als enige investeerder
heeft. Voor de kaaimantaks maakt dat dus allemaal geen verschil, gelet op het derde steepje.

Men mag overigens niet uit het oog verliezen dat een in de EER gevestigde ICBE of
.ÃICB überhaupt alleen onder de kaaimantaks kan vallen als ook voldaan is aan de basis-
voorwaarde van artikel 2, $ 1, 13o, b), lid 1 WIB 92, d.wz. het moet gaan om een entiteit
die vrijgesteld is van inkomstenbelasting of laag belast is, zijnde minder dan 15 Yo van de
'Belgische referentiegrondslag' (zie echter hiema voor een afrvijking van die algemene
regel). Ook binnen de context van het EER-KB moet het immers nog altijd een juridische
constructie betreffen overeenkomstig het WIB. Maar gereglementeerde ICB's voldoen
sowieso meestal aan die basisvoorwaarde. Zij zijn immers vaak vrijgesteld van belasting
(bv. de Luxemburgse Sicav-SIF) of genieten een speciaal regime dat de inkomsten uit
beleggingen buiten de belastbare basis houdt.

Beleggingsinstellingen uitgesloten van niet- of laag belaste
entiteiten (art. 1 lid 1, 3")
In onze vorige bijdrage stelden wij al de vraag of een ICB waarvan het aandeelhouderschap
niet tlirtsluitend uit onderling verbonden investeerders bestaat (die dus niet onder art. I lid I 1 "
EER-KB valt), en dus op die basis normaal gezienzou ontsnappen aan kaaimantaks rilegens
de algemene EER-excepie, toch nog onder de kaaimanøks kan vallen als hybride entiteit
(art. 1 lid I 2" EER-KB) of als niet- of laag belaste entiteit (art. 1 lid I 3' EER-KB) (zie Fßc.
Act.20l8,22ll5). Dat is vooral van belang voor in de EER geveslgde private ICB's. Want
die worden door het WIB niet uiúgeslotenuit de kaaimantaks zelfs al hebben zij geenþnds
dédië-aandeelhouderschap (voor publieke eninstitutionele ICB's is er geen probleem: die
worden sowieso van de kaaimantaks uitgesloten als zij geenþnds dedié zijn- art 2 $ I 13'11
lid I WIB 92). Wij stelden toen dat voor ICBE's met Europees paspoort en voorAICB's
alleen lo relevant is, op grond van het adagium læ specíalis generalibus derogat (debijzon-
dere wet gaat voor op de algemene). Want 1o is uitsluitend van toepassing op ICB's, daarom
gaafhe,t om een lu specialis t.o.v.2" en 3", die voor alle soorten rechtspersonen kunnen
gelden. Dus kunnen in de EER gevestþde ICB's alleen onder de kaaimantaks vallen als ze
een 'fonds dedië' -aandeelhoudersstructuur hebben ( 1 ").

Die redeìrering wordt nu bevestigd door de definitieve tekst van het nieuwe EER-KB.
Beleggingsinstellingen worden immers uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied
van artikel l, lid l, 3' EER-KB. Denk aan een Sicav-SIF, die in Luxemburg volledig wordt
wijgesteld van inkomstenbelasting. Ondanks dat laatste valt een Sicav-SIF niet onder
artikel 1, lid 1, 3o, en wel omdat "beleggingsinstellingen" nadrukkelijk van het toepassings-
gebied ervan worden uitgesloten. Dus zal (een compartiment van) een Sicav-SIF enkel onder
de kaaimantaks kunnen vailen als de reclfen uitsluitend door één persoon of meerdere met
elkaar verbonden personen worden aangehouden ('þnds dédié-voorwaarde').

Hybride vennootschappen (art. 1 l¡d 1 2' EER-KB)
Voor hybride vennootschappen wijzigt het EER-KB de definitie van juridische constructie
als volgf o'een vennootschap die niet in het toepassingsgebied van arttkel29, $ 2 [WIB 92]
is begrepen en waarvan de inkomsten door de Staat waar deze'vennootschap is gevestigd
in hoofcle van de vennoten of aandeelhouders worden belast;" D.w.z. de vennoten worden
transparant belast, niet in België maar in het thuisland van de vennootschap.

Als voorbeeld verwijst het verslag aan de Koning nog steeds naar de Luxemburgse Sociétë m
commandite simple.Hybnde vennootschappen vielen op grond van het oude EER-KB ook
al onder de kaaimantals, maar slechts'oin de mate dat ze inkomsten van Belgische oorsprong
verkrijg[en] die niet belastbaar zijn in Belgie". Die voorwaarde valt nu weg. Toepassing van
de kaaimantals op 'hybride vennootschappen'binnen de EER wordt dus veralgemeend. Alle
inkomsten van zo'n vennootschap zijn voortaan belastbaar ten name van Belgische rijks-
inwoners en RPB-plichtingen die als 'oprichter'gelden - ten belope van hun aandeel.

Die veralgemeende onderworpenheid zou een goede zaakzijn geweest voor de Belgische
vennoten van Franse SCI's (zie G.D. Goyvaerts, "De kaaimantaks 2,0", TFR afl' 545,
691-693). Want ingevolge de fiscale transparantie van de kaaimantaks zouden zij worden
geactú zelf de Franse onroerende inkomsten erlof meerwaarden (bij een latere verkoop)
te genieten (die zijn overigens door het Frans-Belgische verdrag wijgesteld in België -
zie hiema over de kaaimantaks en de verdragen). Als de SCI vervolgens haar onroerende
inkomsten enlof meerwaarden uitkeert aan haar veruroten, zou geen belasting meer zijn
gevolgd in Belgiii (art.2l lid I 12' WIB 92: inkomsten van een juridische constructie die
hun belastingregime in België al ondergaan hebben). Dat is van belang omdat Cassatie in
zijn arresten van 29 september 2016 en21 september 2017 heeft geoordeeld dat dergelijke
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uitkeringen (los van de kaaimantaks) wél belastbaar zijnin België als dividend, ook al is er
al belasting geheven in Franlaijk op de onroerende inkomsten erlofmeerwaarden(zie Fßc.
Act.2016,39/8). De veralgemening van de kaaimantaks op hybride vennootschappen zou
dus de aresten van Cassatie buiten spel gezet hebben (via art. 2l lid | 12").

Maar zover komt het niet. Door Franse SCI's uit te sluiten van de kaaimantaks, wordt
'vrijstelling' via artikel 2l,lid 1, 12o voorkomen en blijven de arresten hun uitwerking
behouden. Dat gebeurt via twee specifieke uitsluitingen in artikel 1,lid2 en 3 EER-KB.

Toch uitsluiting bij verdragsvrijstellingen (art. 1 lid 2)

De kaaimantaks is ook uitgesloten als het hoofddoel van de entiteit bestaat uit een activiteit
die inkomsten genereert die bij verdrag zouden worden vrijgesteld van Belgische inkomsten-
belasting in hoofde van een Belgisch rijksinwoner (of een aan de RPB onderworpen rechts-
persoon) als die rijksinwoner (of rechtspersoon) de inkomsten van de erfiteit rechtstreeks
zou hebben behaald (art. 1 lid 2 EER-KB). Dat is dus een alsof-bepaling binnen het EER-KB
gekoppeld aan de toepassing van een dubbelbelastingverdrag. Concreet: als op grond van een
dubbelbelastingverdrag de heffingsbevoegdheid aan EER-staat A zou toekomen, is de kaai-
mantalcs niet van toepassing. Dat is logisch. En meteen worden gevallen geëlimineerd waarin
de kaaimantaks zou ingaan tegen een verdragswijstelling. Volgens het verslag aan de koning
is het in zo'n geval immers "niet zinvol om de doorkijknethode toe te passen". Het voegt er
meteen aan toe dat die bepaling o.m. de Franse SCI van de kaaimantaks uitsluil ingevolge de

(effectieve) belasting van de inkomsten in Franlcijk op basis van het Frans-Belgisch dubbel-
belastingverdrag. Opmerkelijk is dat er sprake is van'hoofcldoel'en'activiteit'(begrippen
die eerder doen denken aan de substance-wijstelling). Dat wordt verder in het versl ag aan de
koning nergens geduid. Merk op daf dezebijzondere overdragsuitsluiting' ook van toepassing
is op niet of laag belaste entiteiten (zie hiema).

Toch uitsluiting als vennoot belasting betaalt (art. 1 lid 3)

Een derde uitsluiting van de kaaimantaks - alleen voor hybride vennootschappen echter -
geldt als de achterliggende vennoot minstens I % belasting betaalt in het land waar de

vennootschap gevestigd is. De belasting die de aandeelhouder ofvennoot die een Belgisch
rijksinwoner is (of een aan de RPB onderworpen rechtspersoon) betaalt, moet minstens I o/o

bedragen van het deel van het inkomen van de vennootschap dat hem toekomt, volgens de

Belgische regels. Anders is de vennoot wél aan de kaaimanøks onderworpen voor dat deel
van de inkomsten van de hybride vennootschap. Die 1 %-belastingregel is niet te verwarren
met(maarisnatuurlijkanaloogaan)deminimaleheffingvan 1%inartikel l,lid 1,3o
EER-KB (zie hiema). Het verslag aan de koning legt in detail uit hoe die regel moet worden
toegepast. Wat de Franse SCI betreft: aangeziende onroerende inkomsten en meerwaarden
van een Franse SCI wel degelijk belast worden in Frankrijk in hoofcle van de oprichter, en die
belasting (veel) meer danl o/obedraagf, is de kaaimantaks wederom niet van toepassing.

Niet of laag belaste entiteiten (art. 1 l¡d 1 3" EER-KB)
Zoals al gemeld (zie Fisc. Act.2018,22/14) stapt het nieuwe KB af van een limitatieve
lijst van entiteiten en hanteert men voortaan ook binnen de EER een omschrijving.

EER-rechtspersonen die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting of minder dan 7 Yo

inkomstenbelasting betalen (van een grondslag naar Belgische normen), vallen voortaan
onder de kaaimantaks. Het verslag aan de koning specificeert dat het wel degelijk om
een 'inkomstenbelasting'moet gaan, wat een abonnementstaks, forfaitaire belastingen
of andere diverse taksen uitsluit. Dat een rechtsvorm niet meer bij naam wordt ver-
meld, betekent evident niet dat hij geen juridische constructie meer is. Omgekeerd is het
mogelijk dat een entiteit die niet uitdrukkelijk genoemd werd in het oude EER-KB, er nu
wel onder valI, zo besluit het verslag. Daarbij passen enkele bemerkingen.

De Raad van State maakt geen opmerking over het feit dat men aßtapt van een opsom-
ming van 'rechtsvormen'. De notie'ogevallen" (in art. 2 $ 1 13" b lid 2 WIB 92) is dus
naar wij begrijpen volgens de Raad ruim genoeg om ook een niet-limitatieve omschrij-
ving toe te laten - waaryan akte. De vroeger opgesomde rechtsvormen worden nog wel
vermeld in het verslag aan de koning, maar dan louter als voorbeeld (de Luxemburgse
SPF en de fondation pøtrimoniale omdat die geen inkomstenbelasting betalen, en de
Liechtensteinse Anstalt en Stiftung omdat die ten gevolge van het statuut van Private
Asset Structure enkel onderworpen zijnaan een minieme forfaitaire belasting).
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Vervolgens stapt het EER-KB afvan de norm vanI! o/o ten gunste van een I 7o-norm.
Dat lijkt in te gaan tegen de duidelijke wettekst (rrrart.2 $ I 13' b lid 1). Maar ook op dat
punt heeft de Raad van State geen kritiek. Blijkbaar is de redenering dat binnen de EER de
kaaimant¿ks door de EER-exceptie eenvoudigweg niet van toepassing is, en dus ook niet
de 15 %-norm (tenzij in de o'gevallen" die de Koning bepaalt). En het 'tegenbewijs'van
artikel 5/1, $ 3, a WIB 92 (geenkaaimant¿ks als men bewijst dat de belasting hoger ligt dan
15 %) is dan ook niet aan de orde voor een EER-entiteit omdat de I o/o-norm veel lager ligt.

Hoe dan ook, door de bredere formulering vallen diverse entiteiten nu voor het eerst
onder de kaaimantaks. Bv. een Nederlandse stichting die in Nederland niet aan vennoot-
schapsbelasting is onderworpen omdat zij geen onderneming drijft. Ook de STAK komt
om die reden in het vizier. Hetzelf<le geldt mogelijk voor vennootschappen uit Malta,
Cyprus, Liechtenstein en zelß Luxemburg. De minister bevestigt in elk geval dat het
toepassingsgebied vemrimt (Mond. Yr.w.26256 Vanvelthoven, 10 juli 2018).

Maar zonder limitatieve lijst is er nu wel rechtsonzekerheid. In theorie kan voortaan
immers eender welke EER-entiteit die minder danl Yo belasting betaalt, onder de kaai-
mantaks vallen, temij er een 'uitsluiting' geldt. En er zijn nu vier uitsluitingen:r beleggingsvennootschappen zijn sowieso uitgesloten van de toepassing van artikel l,

lid i, 3o EER-KB, ook als zeniet onder artikel l, lid 1,lo EER-KB vallen (zie hoger);. ook hybride vennootschappenzijnuitgesloten (art. I lid 1 2" EER-KB);. dubbelbelastingverdrag-uitsluiting: vervolgens geldt de bijzondere uitsluiting van
artikel 1, lid 2 EER-KB voor entiteiten die als hoofddoel een activiteit hebben die bij
verdrag vrijgestelde winsten zou opleveren (zie hoger);. de algemene substance-uitsluiting (art.5ll $ 3 b WIB 92).

Als de EER-entiteit minder inkomstenbelasting betaalt dan I o/o, zalmen in elk concreet
geval die vier uitsluitingsgronden moeten toetsen om uit te maken of de kaaimantaks
misschien toch buiten toepassing blijft. Daarbij zijn vooral het toepasselijke verdrag en
de substance-uitsluiting van belang, of een combinatie van beide. Niet uit het oog te ver-
liezen is dat hier het rechterlijk toezichl geldt van het Hof van Justitie (of het EVA-Hof),
wat bij een 'normale' offshore vennootschap (buiten de EUÆER) niet het geval is. Beide
hoven hebben de brede toepassing van CFC-wetgeving al danig ingeperkt (zie o.m. het
Olsen-arlest van 9 juli 20l4,he| Panayi-arrest van14 september 2017 enhet Cadburry
Schweppes-arrest van 12 september 2006: G.D. Goyvaerts, o.c.,661;4. Van Zantbeek
over Olsen inTFR2015, afl.490-491; Goyvaerts lrrTFR2015, afl.490-491,890). Ook
een ruling kan in sommige gevallen misschien soelaas bieden.

In ieder geval gaat de toepassing van de kaaimantaks binnen de EER met dit nieuwe
EER-KB een nieuwe fase in. De zweem van 'off-shore, Stiftung en trust'zal enigszins
vervagen ten voordele van een toepassing als voldragen CFC-wetgeving getoetst aan
de belastingverdragen en de rechtspraak. Voor een verdere 'autonome'invulling van de
kaaimantaks door de rulingdienst is daardoor binnen de EER aanzienlijk minder ruimte.

Schematisch

Binnen EER toch kaaimantaks op 3 categorieën:
. beleggingsinstellingen, inbegrepen private ICB's, maar alleen alshetþnds dëdiés zijn;
. hybride vennootschappen tenzij de transparant belaste vennoot in het buitenland voldoende

belast wordt oftenzij een verdragsvrijstelling speelt;
. niet- of laag belaste entiteiten (behalve beleggingsinstellngen-þnds dédíés of niet- of

hybride) tenzii een verdragsvriistelline speelt.
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