
niet alleen WIB Het wetsontwerp zet de DAC 6-richtlijn niet enkel om in het Wetboek Inkomsten-
belastingen, maar ook in andere fiscale wetboeken (Wetboek diverse rechten en taksen,
Wetboek Successierechten en'Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten).

Inwerkingtreding op 1 juli 2020
De meldplicht treedt in werking op I juli 2020.

Het wetsontwerp (in lijn met de richtlijn) schrijft wel voor dat er ook gemeld moet
worden m.b.t. constructies waarvan de eerste stap al is gei'mplementeerd tussen 25 juni
2018 en I juli2020. Die inlichtingen moeten uiterlijk op 31 augustus2020 worden
meegedeeld (art.61 ontwerp). Wegens die terugwerkende kracht zullen er echter geen
sancties opgelegd worden voor overtredingen m.b.t. zulke constructies als de melding
alsnog gebeurt vóór 3 1 december 2020.
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Cassatie: partiële aangifte
EBA-bis is wel degel¡¡k wettel¡ik
Gerd D GOYVAERTS advocaat-vennoot Tiberghien advocaten

Het Hof van Cassatie oordeelt over de toepassing van de wet van

27 december 2005 (EBA-þrs) en de fiscale regularisatie zoals die gold tot
15 juli 2013. ln een helder en bondig arrest velt het Hof een duideliik oor-
deel over de zogenaamde 'partiële regularisaties' dat volledig in overeen-

stemming is met een terzake vrijwel unanieme doctrine. Een onvolledige
regularisatie maakt geen valsheid uit en heeft op zich dus geen strafrechte-
lijke implicaties (Cass. 19 november 2019, P.19.0861.N/1).

De discussie betreft de zogenaantde 'onvolledige regularisaties'die onder de regeling
EBA-åis (weI27 december 2005) eerder regel dan uitzondering waren. In zijn arrest
van27 jvni2019 zetle het hof van beroep te Gent de puntjes op de 'i'm.b.t. dergelijke
'onvolledige frscale regularisaties'. In dit geval was het parket een strafzaak begonnen
tegen de betrokkene omdat die bij zijn ûscale regularisatie geen melding had gemaakt
van de flscaal verjaarde inkomsten van een Luxemburgse rekening en van alle inkom-
sten van een Zwitserse rekening, waarop volgens het parket nooit (Belgische) belasting
betaald was. Volgens het parket maakt zo'n'onvolledige aangifte' valsheid in geschrifte
uit (dus los van de strafrechtelijke implicaties van de eventuele belastingontduiking zelf,
waarvoor de betrokkene ook vervolgd werd).

Het arrest a quo Ieest a¡s een trein
Maar volgens het hof volstaal de'onvolledigheid' op zich niet om te stellen dat de
op 27 juni 2013 ondertekende aangifte in fiscale regularisatie ('EBA-áß'- wet van
27 december 2005, Fisc. Act.2005,38/1 en 2006,611) strafbare valsheid uitmaakf. Het
hof stelde nadrukkelijk dat de bewijslast nog steeds bij het parket ligt en dat - in het
algemeen - het uitvoerige verweer van beklaagde een aantal gelooñvaardige gegevens
bevat die het openbaar ministerie onvoldoende heeft weerlegd. Bovendien stelde het hof
dat de aangifte onder de regels van EBA-ó¿s géén verklaring van volledigheid bevat, en
dat er dus geen sprake was van "leugen op papier" als de aangever beslist niet alles te
regulariseren wat hij ontdoken heeft. Daartoe verwees het hof naar diverse rechtsleer die
de beklaagde aanhaalt (o.m. Frsc. AcL2006,21/2 en20l0,l4ll; zie ookFisc. Act2073,
3919).Ten slotte specificeerde het hof dat 'EBA-órs' géén wettelijke regeling voor frscaal
verjaard kapitaal bevatte (en dus al zeker geen wettelijke verplichting om die te regula-
riseren). Daarbij valt het evenwel op dat het hofdat punt slechts in ondergeschikte orde
vermeldde, en dus oniet eens noodzakelijk'vond als grond voor zijn beoordeling. M.a.w.
zelß mét een regeling voor verjaard kapitaal zou het regularisatiestelsel geen verplich-
ting omvatten om alles aan te geven. Het hof onderschreef zodus de overvloedige rechts-
leer terzake. Er kan inderdaad géén valsheid in geschrifte zijn door een bedrag niet in de

EBA-å¿s-aangifte te vermelden. Die aangifte is wat dat betreft dan ook géén wettelijk
beschermd geschrift en dringt zich niet op aan het publiek vedrouwen.
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Verder stelde het hofterloops dat flscale fraude die is gepleegd door de schenker, niet
door de begiftigde hoeft te worden geregulariseerd. Dat is een welkome vermelding in
het arrest die nauw aansluit bij een op heden zeer actuele problematiek. Dat de rechts-
opvolger de fraude vanzijnrechtsvoorganger niet hoeft te regulariseren, is ook in de
context van successies al meermaals geopperd (zie Fisc. Act. 2016,35/8-9).

Vermeldenswaard is tevens dat het hof opmerkte dat een regularisatieaangifte die inkom-
sten van een bepaalde rekening omvat, meteen ook betrekking heeft op het niet hebben
vervuld van de loutere aangifteplicht van buitenlandse rekeningen (in de aangifte per-
sonenbelasting), ookvoor de periode waarvan de inkomsten niet werden geregulariseerd.
In dat verband gaf het hof dus een ruime invulling aan het amnestie-effect dat uitgaat van
het regularisatieattest (in casu voor de Luxemburgse rekening).

Verder sprak het hof de strafrechtelijke verjaring uit voor het niet vermelden in de PB-
aangifte van het bestaan van de Zwitserse rekening. Het niet vermelden in de PB-aangifte
van een buitenlandse rekening is een inbreuk op de voorschriften van het WIB, waarvoor
men op zich al strafuervolging riskeert (art. 449 V/IB 92). Maar de verjaring werd uit-
gesproken omdat de rekening op 4 mei 2011 was gesloten door een afhaling in contanten
(ongeveer € 350 000) en de eerste daad van strafrechtelijke vervolging pas meer dan vijf
jaar later werd gesteld, namelijk op I december 2017. Het hof specificeerde weliswaar
dat die verjaring zich niet uitstrekt tot het eventuele derde witwasmisdrijf (verhullen van
de frauduleuze oorsprong - zie Fisc. Act 2010,28/8) dat gepleegd zou worden met het in
contanten afgehaalde en naar België teruggebrachte geld.

Maar in casu kwam het hof tot de conclusie dat in redelijkheid de legale herkomst van
die gelden niet kan worden uitgesloten, rekening houdend met de familiale achtergrond
en het familiale vermogen (o.m. geloofivaardigheid van een schenking). Aangezien het
openbaar ministerie dus niet slaagde in zijn bewijs dat het geld op de rekening een ille-
gaal vermogensvoordeel vormt - loutere beweringen volstaan daarvoor niet, benadrukte
het hof (dat ook wees op de onduidelijkheid over de exacte inkomsten van de rekening
omdat er in Zwitserland zelf geen onderzoek gebeurd is) - kan er niet tot een witwasmis-
drijf besloten worden.

Het hof van beroep sprak de beklaagde dan ook volledig vrij, eensdeels wegens straÊ
rechtelijke verjaring (niet-aangifte van het bestaan van de Zwitserse rekening in de
PB-aangifte), anderdeels wegens het niet kunnen uitsluiten van enige legale oorsprong
(het geld op de Zwitserse rekening) en finaal omdat er geen sprake is van enige valsheid
(niet fiscaal regulariseren van bepaalde kapitalen op de Luxemburgse rekening).

Cassatie bevestigt de these van het hof van beroep
Dat arrest wordt nu bevestigd door het Hof van Cassatie. In het arrest analyseert het Hof
van Cassatie de diverse aspecten van de niet-aangifte van de fiscaal verjaarde inkom-
sten op de Luxemburgse rekening. Het openbaar ministerie poneert de these dat het de
aangever niet vnj staal zelf fe bepalen welke waarden en inkomsten hij wil regularise-
renl. Daardoor zou er wel degelijk sprake zijnvanvalsheid in geschriften in de zin van
artikel 450, lid I 'WIB 92.De valsheid ontstaat volgens het openbaar ministerie doordat
de aangever op 27 jrni 2013 in zijn regularisatieaangifte a) de fiscaal verjaarde inkom-
sten (op de Luxemburgse rekening) niet heeft aangegeven en b) niet alle buitenlandse
rekeningen heeft vermeld (met name de Zwitserse niet).

Het Hof van Cassatie is daarover klaar en duidelijk "Die bepalingen en dat model [aangifte
EBA-ó¿,s, model van 6 maart 2006] houden voor de armgever niet de verplichting in om alle
niet aangegeven roerende inkomsten of alle aanslagjaren waarop die niet-aangifte betrekking
heeft, te vermelden in zijn regularisatieaangifte, noch om te verklaren dat dit het geval is,
maar laten hem toe te kiezen welke waarden en inkomsten hij voor welke jaren wenst op
te geven met het oog op regularisatie. Evenmin verplichten die bepalingen de aangever om
opgave te doen van alle buitenlandse rekeningen. De wetsgeschiedenis en de bepalingen van
de wet van I I juli 20 I 3, die in werking is getreden na de feiten, doen daaraan geen afbreuk.
Het onderdeel datuitgaat van een andere rechtsopvatting, faaltnaar recht".

I Volgens het parket is dat gewoon "inherent aan de notie regularisatie". Het zou a contrario ook blijken uit het
feit dat nadien bíj uitzondering een tweede regularisatie mogelijk gemaakt is. Het parket verwijst ook naar de
voorbereidende werken bij een volgende (de huidige) EBA-wet, waarin gezegd wordt dat een regularisatie
"niet vrijblijvend" is en inhoudt dat de aangever "het volledige bedrag" moet aangeven (Parl. St. Kamer
20 1 5- 1 6, nr. 17 38 /3, 6).
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Ook terzake de beweerde valsheid (art. 450 WIB 92) treedt het Hof van Cassatie de

conclusie van het hofvan beroep bij: "Een aangifte die geen verplichting inhoudt alle
te regulariseren sommen, waarden of inkomsten te vermelden, kan de overheid niet
overtuigen van het feit dat alle door de aangever niet aangegeven buitenlandse inkomsten
of rekeningen erin zijn opgenomen. Bijgevolg dringt een dergelijke aangifte zich wat dit
aspect betreft niet op aan het openbaar vertrouwen".

Ten slotte bevestigt het Hof dat de loutere niet-aangifte van het bestaan van een rekening in
de PB-aangifte niets zegt over de (al dan niet frauduleuze) aard van de onderliggende gelden:

"Illegale vermogensvoordelen als bedoeld in artikel 42,3" Sw omvatten zowel goederen en

waarden als elk economisch voordeel uit een misdrijf. Vereist is een causaal verband tussen

het misdrijf en het vermogensvoordeel. Het enkele feit dat een belasfingplichtige bedrieglijk
het bestaan van een buitenlandse rekening verzwijgt voor de frscale adminishatie en door
dat misdrijf het onderzoek van die adminishatie verhindert, impliceert evenwel niet dat die
rekening ofhet saldo erop een vennogensvoordeel is dat voortvloeit uit die verzwijging en

dienvolgens het voorwerp kan uitonaken van een witwasmisdrijf '.

Kortom, het Hof van Cassatie maakt korte metten met de these van het openbaar ministerie
dat een aangifte fiscale regularisatie oalle' inkomsten - ve{aard én niet vet'aard - en 'a11e'

rekeningen moet bevatten. De ker.ze om al dan niet te regulariseren, was inderdaad wij en

eigen aan de aangever zélt die in alle autonomie het bedrag bepaalde dat hij wou regularise-
ren. Die stelling wordt nochtans door het openbaar ministerie constant aangewend in vervol-
gingen t.a.v. particulieren die nà een fiscale regularisatie volgens de wetten van 2005 en2013
nog fondsen naar Belgische rekeningen hebben gerepatrieerd. Het staat buiten kijfdat deze

rechtspraak in een deel van die dossiers nuttigzal kunnen worden aangewend om de beweer-

delijk gepleegde misdrijven in een enigszins ander daglicht te plaatsen.

Een voorbehoud is hier echter op zijnplaats, om al te groot enthousiasme te temperen. Het
affest zegÍ immers niets over het witwasmisdrij f zélf daI gerelateerd kan zijn aan dergelijke
fondsen, namelijk in de mate dat het effectief om illiciete vermogensvoordelen zou gaaÍr,

w¿Brvan dus wél elke legale herkomst kan worden uitgesloten. M.a.w. dat de niet-aangifte
van het geld geen valsheid uitmaakt, verandert natuurlijk niets aan de herkomst van het
geld - en aan het feit dat dat geld dus eigenlijk geregulariseerd had moeten worden als de

herkomst frauduleus is. Het arrest zegt dus niet dat het ter vermijding van een potentieel
witwasmisdrijfniet nodig was om fiscaal ve{aarde kapitalen te regulariseren. Het Hof
spreekf zich alleen uit over de strafrechtelijke implicaties van de niet-regularisatie, niet over
de shafrechtelijke implicaties van het bezit en het gebruik van het zwarte of gnjze geld. Het
arrest biedt dus an sich géén vrijgeleide om fiscaal niet geregulariseerde fiscaal verjaarde
kapitalen effectief te gaan aanwenden bijvoorbeeld door ze te repatriëren. De waag of in
zo'n geval met succes strafiechtelijke verjaring kan worden ingeroepen, wordt door het
Hof immers niet behandeld. Het oordeel dat het Hof uitspreekf, beheft namelijk alleen de

niet-aangifte van de rekening zélf. Trouwens, het hofvan beroep maakle voor het potentiële
derde witwasmisdrijf in zijn arrest zelß een nadrukkelijk voorbehoud - een passage die aan
duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Ook impact op EBA- quater
Het duidelijke cassatiearrest lijkt verder op het eerste gezicht niet erg relevant meer voor
de actuele fiscale regularisaties. V/ant de regelgeving is zowel federaal als regionaal
ondertussen grondig gewijzigd (wet van 2l juli2016). Daarbij wordt vaak (verkeerdelijk)
voorgehouden dat volgens de wet van2ljuli 2016 'alles'moet worden geregulariseerd.
Dat zou dit cassatiearrest dan meteen waardeloos maken. Maar niets is minder waar.

Als we de wet van2ljuli 2016 aandachtig lezen, stellen we vast dat de daarin gehan-
teerde definitie van fiscaal verj aard kapitaal volgens artlkel2, I 1 

o samen gelezen moet
worden met het infame artikel 11, lid 2 van diezelfde wet. Daaruit leidt men doorgaans af
dat 'alles'(op een rekening waar ook zwart geld op staat) geregulariseerd moet worden
indien men niet kan 'bewijzen' dat het normaal belast is geweest (zie Fisc. Act. 2016,
28ll).Zoabsoluutgeponeerdisdatechternietjuist.'Fiscaalverjaardkapitaal'houdt
immers in dat de normale belasting er niet op betaald geweest is én dat die belasting inmid-
dels verjaard is (art. 2 11"), waarbij die belasting naar periode, oorsprong en categorie moet
worden gespecificeerd (art. l1 lid 3), geen behekking heeft op uitgesloten misdrijven (art. 11

lid 4) en géén regionale bevoegdheid betreft (art. 11 lid 5). Er zijn dus meerdere voorwarlr-
den. De artikels 11, lid 1 en lid 2 van de wet, die de bewijsregels bepalen door verwijzing
naar geschreven bewijsstukken aangevuld met andere bewijsmiddelen (inbegrepen contex-
tuele vermoedens), mogen aldus niet autonoom worden geïnterpreteerd maar louter bijvoeg-
lijþ en wel in de context van de gehanteerde definities en de wettelijke beperkingen die de

wet oplegt. Die interpretatie moet dan vervolgens vermijden dat 'witte'bedragen waarvan



alles documenteren wat
met'gr¡¡ze' reken¡ng te

maken heeft

huidige regeling is
strenger maar arrest

Cassatie blijft van
toepassing

men de herkomst niet meer kan bewijzen, aan de heffing worden onderworpen (voor de
volledige argumentatie: zie G.D. Goyvaerts, "Fiscale regularisatie arno 2017 voor privéver-
mogen. Een kritische beschouwing" , TFR 2017 , afl. 527 -528, 666 e.v.).

De wet vut2l juli 2016 vereist echter wél dat elk deel van het vermogen datteruggaaf
op rekeningen die worden vermeld in de bondige verklaring (art.7 lid 4 wet), naar zijn
oorsprong wordt verantwoord. Het moedwillig niet regulariseren van bepaalde bedragen
op die rekeningen - als die illiciete veÍnogensvoordelen zouden bevatten - die vermeld
zijn in de wettelijk voorgeschreven bijlagen bij de aangifte (bondige verklaring en frau-
deschema) zou aldus, ondanks het hier besproken cassatiearrest, naar de bepalingen van
de wet van2ljuli 2016 wél aanleiding kunnen geven tot enige valsheid, wat onder de
wet van 27 december 2005 met de EBA-ózs dus manifest niet het geval bleek.

V/at het cassatiearrest van 19 november 2019 echfer nuttig aan die redenering kan
toevoegen, is dat het de aangever bij voortduur vrij staat zélf de bedragen te bepalen
die hij aan de heffing wil onderwerpen, en per hypothese die rekeningen al dan niet te
vermelden in de bondige verklaring, voor zover dat strookt met de wet van 2l juli20I6.
De regelgeving onder EBA-quater is dus alleszins strenger en restrictiever, maar dat
doet geen afbreuk aan de conclusie van Cassatie: louter het niet-vermelden van bepaalde
rekeningen kan niet strafiechtelijk worden verweten aan de aangever, daar de aangifte
immers 'afgelijnd' is door afükel7,lid 4 van de wet.

Het louter 'niet-regulariseren'van bepaalde bedragen (op wel vermelde rekeningen) kan
ook niet strafrechtelijk worden verweten aan de a¿ìngever. Daartoe is dan echter wél een
tegensprekelijk debat vereist met het contactpunt regularisaties met woord en weder-
woord, waarvan bij sterke voorkeur alle correspondentie wordt bewaard. Tevens moet
de aangever in staat zijn een objectieve opgave voor te leggen van de 'totale'bedragen
om dan vervolgens via deducties en toevoegingen te komen tot het bedrag aan fiscaal
verjaard kapitaal dat aan de definitie van artikel 2, ll" van de wet beantwoordt en dat dan
vervolgens aan de heffing wordt onderworpen. Die methode is in de rechtsleer uitgewerkt
(zie G.D. Goyvaerts, o.c., 709 e.v.) en wordt ook in de praktijk toegepast2.

htvn

Optionele btw-heff¡ng op
onroerende verhuur: bewijslast
voor fiscus of (ver)huurder?
Aleksandr NATANELOV en Larissa COBBAERT BofidiTax & Legal

De nieuwe mogelijkheid om professionele onroerende verhuur aan btw te
onderwerpen, roept in de praktijk problemen op. Zo is er de voorwaarde
dat geen btw opeisbaar geworden mag zijn m.b.t. het gebouw vóór 1 okto-
ber 2018. Hoe het zit met de bewijslast, ¡s echter allerminst duidelijk. De

belastingplichtige neemt beter zijn voorzorgen. Dat blijkt ook uit recht-
spraak van het Hof van Justitie.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe regeling inzake optionele btw-heffing voor B2B-verhuring
in werking getreden. Sinds die datum kunnen verhuurder en huurder er gezamenlijk voor
opteren om hun huurovereenkomst aan de btw te onderwerpen mits er ¿uül een aantal voor-
waarden is voldaan (zie Fisc. Act.2018,3l/5).

De optionele btw-heffing werd met veel weugde onthaald. Want het nieuwe stelsel zou de
concurrentieverstoring met onze buwlanden wegwerken en tevens een belangrijke stimulans
voÍnen voor de vastgoedsector in ons land. Vóór de wet van 14 oktober 2018 was het immers
onmogelijk voor investeerders/projectontnikkelaars om de btw over oprichtings- ofverbou-
wingskosten te recupereren als de gebouwen werden bestemd voor reguliere verhuring.

2 Voor een overzicht van de hele problematiek kan nog worden verw ezeî naat deel 9 "Over de problematiek
van de (on)volledige regularisaties onder EBA 2004, EBAbis en EBAter en het voorstel van de Panamacom-
missie tot verplichte bijkomende regularisatie" in G.D. Goyvaerts, o.c.,718 e.v.


