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De Belgische wetgever lijkt prima facie echter geen 
toepassing te hebben gemaakt van dergelijke 
opsplitsing tussen oude en nieuwe voorwaarden. 
Uit de letterlijke bewoordingen van de wet volgt 
dat de ‘leningen’ in hun geheel al dan niet de over-
gangsregeling kunnen genieten. Dat betekent dat 
een ‘oude’ lening alsnog integraal onder de nieuwe 
aftrekbeperking valt zodra ze het voorwerp heeft 
uitgemaakt van enige fundamentele wijziging.

Dit wordt nu ook door de Administratie bevestigd. 
Volgens de circulaire heeft een fundamentele wij-
ziging vanaf 17 juni 2016 tot gevolg dat de “ganse 
lening volledig buiten de bedoelde grandfathering 
regeling valt. Alle interesten van die lening die 
betrekking hebben op de periode vanaf de funda-
mentele wijziging, zullen bijgevolg in principe vol-
ledig in aanmerking worden genomen voor de 
interestaftrekbeperking” (circ. randnr. 11).

Deze zienswijze valt te betreuren. De overgangs-
regeling is bedoeld om een “vlotte overgang” 
naar de nieuwe regels te bewerkstelligen (over-
weging 8 ATAD). Bijgevolg was het opportuun 
geweest om alle reeds bestaande voorwaarden/
interestlasten te vrijwaren.

Conclusie
De overgangsregeling inzake de nieuwe ATAD-
interestaftrekbeperking heeft reeds heel wat stof 

doen opwaaien. De inzet is dan ook niet klein, 
want indien de belastingplichtige aantoont dat 
de voorwaarden vervuld zijn, zijn de interesten 
niet onderworpen aan de nieuwe beperking.

De administratieve richtlijnen, en dan in het bij-
zonder de verduidelijking dat bepaalde contrac- 
tueel voorziene wijzigingen niet mee in rekening 
zullen worden gebracht, zijn dan ook bijzonder 
welgekomen. Niettemin blijkt dat het begrip ‘fun-
damentele wijziging’ zeer ruim wordt geïnterpre-
teerd waardoor ook wijzigingen zonder impact op 
de interestlast (en dus ook zonder impact op de 
aftrek binnen de vennootschapsbelasting) als fun-
damenteel kunnen worden beschouwd en als 
gevolg kunnen hebben dat de interesten op deze 
lening in het toepassingsgebied van de nieuwe 
interestaftrekbeperking vallen. Enige flexibiliteit op 
dit vlak was nochtans een verademing geweest.

Toch kan het binnen een Belgische groep ook 
negatief zijn om van de overgangsregeling 
gebruik te maken. In dat geval blijft men immers 
onderworpen aan de onderkapitalisatieregels 
voor ‘intra-groep’ leningen die in sommige geval-
len zwaarder kunnen zijn dan de ATAD-
interestaftrekbeperking.

Matthieu Possoz
Bart Buytaert

Roerend inkomen

‘Heffing op sparen’ en rechten verworven 
vóór 2018 : fiscus volgt minister

Wat voorafging

D
e meerwaarde die een natuurlijk persoon 
behaalt bij de verkoop of wederinkoop van 
rechten van deelneming van een beleg-

gingsinstelling worden geheel of gedeeltelijk als 
interesten belast (en dus onderworpen aan roe-
rende voorheffing), indien de instelling haar 
onderliggende activa voor minstens een bepaald 
percentage heeft belegd in schuldvorderingen 
(dit percentage betreft de asset test en bedroeg 
25 % maar is inmiddels verlaagd naar 10 % wat 
de vanaf 1 januari 2018 verworven rechten van 

deelneming betreft). Dit is de zogenaamde ‘hef-
fing op het sparen’ van artikel 19bis WIB 1992.

Oorspronkelijk viseerde de heffing enkel de 
Europese fondsen ‘met een Europees paspoort’ 
en de fondsen die buiten de Europese Eco-
nomische Ruimte (EER) gevestigd zijn. Met 
ingang van 1 juli 2013 werd het toepassings- 
gebied uitgebreid en werden ook Europese 
fondsen ‘zonder Europees paspoort’ onder de 
regeling gebracht.

In een circulaire van 25 september 2019 schept de Administratie duidelijkheid over het 

toepassingsgebied van de ‘heffing op het sparen’ wat bepaalde ‘alternatieve instellingen 

voor collectieve belegging’ (AICB’s) betreft : de circulaire bevestigt dat deze AICB’s pas 

onder het toepassingsgebied van de heffing vallen sinds de wetswijziging van eind 2017 

(circulaire 2019/C/95). De Administratie legt zich op deze manier neer bij het antwoord van 

de minister van Financiën op een parlementaire vraag van eerder dit jaar.
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De circulaire neemt 
de onzekerheid weg 
die heerste doordat 
het ‘addendum’ nog 
altijd bestond

De wettekst bleef voor fondsen van binnen de 
EER echter verwijzen naar de notie ‘instellingen 
voor collectieve belegging in effecten’, of afge-
kort ‘ICBE’, zijnde een begrip dat men in prin- 
cipe enkel gebruikt voor fondsen ‘met’ een 
Europees paspoort.

Dit leidde in hoofde van de Belgische financiële 
tussenpersonen tot onduidelijkheid bij het bepa-
len van de producten die binnen het toepas-
singsgebied van de heffing vallen teneinde te 
kunnen voldoen aan hun wettelijke verplichting 
om RV in te houden bij wederinkoop of bij ver-
handeling. Deze onduidelijkheid had in het bij-
zonder betrekking op bepaalde AICB’s die door 
de aard of onvoldoende spreiding van hun 
beleggingen ‘geen’ Europees paspoort kunnen 
verwerven.

Administratie
In haar circulaire van 25 oktober 2013 (AAFisc  
nr. 41/2013) bij de voormelde wetswijziging van 
2013 gaf de Administratie, op basis van de toen 
geldende financiële wetgeving (wet van 3 augus-
tus 2012), aan welke soorten van fondsen onder 
de heffing vallen en welke niet.

Volgens randnummers 26 tot 28 van die circulai-
re blijven fondsen die de ingezamelde financiële 
middelen beleggen in één van de categorieën 
vermeld in artikel 7, eerste lid, 3° tot 9° van de 
wet van 3 augustus 2012 buiten het toepassings-
gebied van de heffing op het sparen. Het gaat 
hier meer bepaald om beleggingen in :

● “3° grondstoffen, opties en termijncontracten 
op grondstoffen”, 
● “4° opties en termijncontracten op effecten, 
deviezen en beursindexcontracten”, 
● “5° vastgoed”, 
● “6° hoog risicodragend kapitaal”, 
● “7° schuldvorderingen in het bezit van derden 
en overgedragen aan de instelling voor collectie-
ve belegging bij een overdrachtsovereenkomst 
onder de voorwaarden en volgens de regels die 
door de Koning zijn vastgesteld”, 
● “8° financiële instrumenten die zijn uitgegeven 
door niet-genoteerde vennootschappen”, en 
● “9° andere door de Koning toegelaten beleggin-
gen”.

Via een ‘addendum’ van 8 april 2016 heeft de 
Administratie deze uitzonderingen evenwel met 
ingang van 1 juli 2016 afgeschaft en de voormel-
de randnummers 26 tot 28 ingetrokken. Dit had 
tot gevolg dat sindsdien elke ICBE – ongeacht 
haar beleggingspolitiek – in het vizier van de 
heffing kwam (indien zij voldeed aan de asset 
test); (zie uitgebreid Fisc. 2016, nr. 1473, 3; voor 
een kritische commentaar, zie Fisc. 2017, nr. 
1546, 7). 

Wetgever
Via de Programmawet van 25 december 2017 
heeft de wetgever de wettekst (art. 19bis WIB 
1992) zelf aangepast door niet langer uitdrukke-
lijk te verwijzen naar ‘ICBE’s’ (instellingen voor 
collectieve belegging in effecten), maar wel naar 
het meer algemene begrip ‘ICB’s’ (instellingen 
voor collectieve belegging). Bijgevolg werd er 
niet langer verwezen naar belegging ‘in effecten’. 
Bedoeling was o.m. duidelijk te maken dat ‘alter-
natieve instellingen voor collectieve belegging’ 
(AICB’s) die niet enkel in effecten beleggen, ook 
onder het toepassingsgebied van de heffing val-
len. Deze wetswijziging geldt voor inkomsten 
betaald of toegekend aan vanaf 1 januari 2018 
verworven rechten van deelneming in een instel-
ling voor collectieve belegging (zie Fisc. 2017, 
nr. 1546, 7). 

Minister van Financiën
Maar wat met rechten van deelneming in derge-
lijke AICB’s die zijn verworven vóór die datum ? 
Vallen zij toch onder de heffing gelet op het 
voormelde ‘addendum’ van de Administratie van 
2016 ? Met andere woorden, mocht men ervan 
uitgaan dat de wetswijziging niet meer was dan 
een ‘legalisering’ van het ‘addendum’ ?

Eerder dit jaar bleek uit het antwoord van de 
minister van Financiën op een parlementaire 
vraag dat dit niet het geval is. Voor beleggingen 
die dateren van vóór 1 januari 2018 speelt het al 
dan niet liquide karakter van de beleggingen van 
het fonds nog altijd een essentiële rol. De minis-
ter steunde zich daarvoor op de voorbereidende 
werken bij de laatstgenoemde wetsaanpassing en 
de daarin vermelde omschrijving van ‘effecten’ 
(zie Fisc. 2019, nr. 1605, 6).

Concreet volgt daaruit dat vóór 1 januari 2018 de 
volgende ICBE’s niet tot het toepassingsgebied 
van de heffing op het sparen behoorden : fond-
sen waarvan de beleggingen een “redelijk illi-
quid” karakter hebben “waardoor zij nooit in 
aanmerking kunnen komen” voor een Europees 
paspoort, of waarvan de beleggingen ertoe lei-
den dat het fonds gesloten is omdat zij niet ver-
zilverbaar zijn wanneer een belegger uit het 
fonds wil stappen.

Maar ondanks deze verduidelijking van de minis-
ter bleef er onzekerheid heersen in de financiële 
sector, omdat het addendum van 8 april 2016 
nog altijd bestond. Met als gevolg dat de verdui-
delijking in praktijk niet steeds werd toegepast.

Intrekking addendum
Die onzekerheid neemt de nieuwe circulaire nu 
weg. De Administratie bevestigt daar immers in 
dat “de principes die in de parlementaire werk-
zaamheden betreffende de PW 25.12.2017 en in 
het hierboven vermelde antwoord [van de minis-
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Wat het vermoeden 
van aanschaffings-
datum betreft, lijkt 

de circulaire vooruit 
te lopen op het 

recentelijk 
goedgekeurde 

voorontwerp van wet

ter van Financiën] werden uiteengezet voorrang 
hebben op [...] deze die zijn opgenomen in het 
addendum van 08.04.2016 aan de circulaire 
van 25.10.2013. Of anders gezegd er moet wor-
den van uitgegaan dat het addendum van 
08.04.2016 werd ingetrokken, zodat de nummers 
26 tot 28 van de circulaire van 25.10.2013 wor-
den geacht nooit te zijn opgeheven geweest”. “De 
beginselen die zijn opgenomen in die nummers 
 – en in het bijzonder de lijst van categorieën van 
beleggingen waarin een ICB kan beleggen zonder 
als een ICBE in de zin van [oud] art. 19bis, WIB 
92, te worden beschouwd –, blijven dus van toe-
passing op de verrichtingen met betrekking tot de 
rechten van deelneming die vóór 1 januari 2018 
werden verworven” (randnr. 17).

Merk op dat de tekst van de randnummers 26 tot 
28 van de circulaire van 25 oktober 2013 nog 
verwijst naar de voormelde artikelen van de wet 
van 3 augustus 2012. De wet van 19 april 2014 
“betreffende de alternatieve instellingen voor 
collectieve belegging en hun beheerders” heeft 
deze artikelen afgeschaft, maar de tekst ervan 
werd integraal hernomen in artikel 183 van de 
nieuwe wet (met uitzondering van de vroegere 
categorie “3° grondstoffen”). Dit artikel stelt let-
terlijk het volgende : 

“Elke openbare AICB moet voor de belegging 
van de financiële middelen die zij inzamelt, 
opteren voor één van de hierna opgesomde 
categorieën van toegelaten beleggingen :

1°  (...)
2°  opties en termijncontracten op effecten, 

deviezen en beursindexcontracten;
3° vastgoed; 
4° hoogrisicodragend kapitaal; 
5°  financiële instrumenten die zijn uitgegeven 

door niet-genoteerde vennootschappen;
6°  andere door de Koning toegelaten beleggin-

gen.

De Koning definieert de in het eerste lid opge-
somde categorieën van toegelaten beleggingen 
bij besluit genomen op advies van de FSMA [...]”.

Wat betekent dit nu concreet voor natuurlijke 
personen die vóór 1 januari 2018 rechten van 
deelneming hebben verworven van bv. :

● privaks (die vallen onder voornoemd art. 183, 
4°) die in principe in aandelen beleggen, maar 
daarnaast ook een deel van hun activa als schuld-
vorderingen kunnen aanhouden, 
● vastgoedfondsen (die vallen onder voornoemd 
art. 183, 3°) die niet noodzakelijk rechtstreeks in 
vastgoed beleggen, maar ook in schuldvorderin-
gen van vastgoedvennootschappen of in vast-
goedcertificaten kunnen beleggen, 

● ‘indextrackers’ (die vallen onder voornoemd 
art. 183, 2°) die in indexen van vastrentende 
beleggingen investeren, 
● fondsen die in futures en andere afgeleide pro-
ducten beleggen, 
● hedgefunds, enz. 

Dergelijke personen konden – en kunnen nu 
nog steeds – uitstappen zonder RV, zelfs als 
meer dan 25 % in schuldvorderingen was belegd 
of nu nog is belegd (cf. het vroegere percentage 
van de asset test).

De Administratie bevestigt in haar circulaire dat 
de belastingplichtigen die “in voorkomend 
geval” werden “belast op inkomsten uit rechten 
van deelneming in een ICBE die vóór 1 januari 
2018 zijn verworven” terwijl zij, “gelet op het-
geen voorafgaat, buiten het toepassingsgebied 
van [de heffing op het sparen] vallen, een 
bezwaarschrift [kunnen] indienen om de terug-
betaling van de betaalde belastingen te verkrij-
gen (art. 366 e.v. WIB 1992)”; (randnr. 18). 

Andere preciseringen
● Zoals gezegd, geldt de nieuwe formulering van 
artikel 19bis WIB 1992, waarbij er voortaan ver-
wezen wordt naar ‘ICB’s’, voor rechten van deel-
neming die verworven zijn vanaf 1 januari 2018.

Quid wanneer de titularis niet kan aantonen op 
welke datum hij rechten van deelneming heeft 
verworven die pas vanaf 1 januari 2018 onder 
het toepassingsgebied van de heffing op het spa-
ren vallen ? Volgens de circulaire wordt hij dan 
geacht deze rechten te hebben verworven op  
1 januari 2018, “waardoor de verrichting (over-
dracht van rechten van deelneming, inkoop van 
eigen rechten van deelneming, gehele of gedeel-
telijke verdeling van de ICB) onder het toepas-
singsgebied” van de heffing op het sparen valt. 
“Het belastbaar inkomen wordt in dit geval vanaf 
diezelfde datum berekend” (zie randnr. 21). 

De circulaire lijkt daarmee vooruit te lopen op 
het twee weken geleden in Ministerraad goedge-
keurde voorontwerp van wet dat een dergelijk 
vermoeden in de wet zelf inschrijft (Fisc. 2019, 
nr. 1626, 15).

● Ten slotte bevat de circulaire ook nog enkele 
regels om de belastbare basis te bepalen wan-
neer de rechten van deelneming verkregen wer-
den via ‘schenking’ (randnr. 22).

Dirk Coveliers


