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INHOUD 

  

 

1. Speculatietaks 
 
N.B.:  Nog geen wetsontwerp gepubliceerd. Alles wat hieromtrent volgt, is op basis  
 van wat in de (gespecialiseerde) media verschenen is. Kan nog aan  
 wijzigingen onderhevig zijn in de loop van het wetgevingsproces. 
 

2. Kaaimantaks 
 

3. Enkele (inter)nationale tendensen 
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1. Speculatietaks 

 Wat ? 

 Meerwaardebelasting, verschuldigd door een natuurlijke   

 persoon/Belgisch rijksinwoner bij verkoop van bepaalde    

 effecten binnen de zes maanden na aankoop. 

  ook t.a.v. ‘short selling’ (= verkoop vóór aankoop binnen 6 maanden) 

  ook t.a.v. niet-inwoners ? => Impact DBV. 

  niet bij gedwongen verkoop (‘squeeze out’) 

 

 Op welke effecten ? 

  beursgenoteerde aandelen, opties en warrants 

  uitbreiding naar ‘andere afgeleide producten’ via KB ? 

  niet:  - ICB’s en ETF/trackers  

  - Aandelenoptieplannen (Wet 26/3/1999), … 

  onzeker: converteerbare obligaties, futures, turbo’s,… 
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1. Speculatietaks 

Tarief ? 

 Afzonderlijke taxatie aan 33%. (Géén gemeentelijke opcentiemen) 

 

 Quid aandelen verkregen n.a.v. schenking / successie? 

 Schenking:  speculatietaks bij verkoop door begiftigde   

   binnen de zes maanden na aankoop door  

  schenker. 

 Successie: verwerving via erfenis is vrijgesteld. 

 

 Quid impact wisselkoersresultaat ? 

  Enkel resultaat in oorspronkelijke munt telt. 

  Geen rekening houden met wisselkoersresultaat. 

  Bvb.: 1% winst + 3% koersverlies = spec.taks 

  1% verlies + 3% koerswinst = géén spec.taks  
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1. Speculatietaks 

 Belastbare basis ? 

  ‘Gecorrigeerde’ meerwaarde. 

  Verkoopprijs, na aftrek van de (uitsluitend ?) Belgische  

      beurstaks, minus de aankoopprijs, verhoogd met de   

      (uitsluitend ?) Belgische beurstaks. 

  Bij gefaseerde aankoop: LIFO-methode. 

  Minderwaarden zijn niet aftrekbaar. 

 

 Hoe wordt de speculatietaks betaald ? 

  Effectenrekening in België: bevrijdende inhouding RV. 

      (pm: vanaf wanneer ?, met terugwerkende kracht tot 1/1/2016 ?, …) 

  Effectenrekening in buitenland: aangifteplicht. 

 

 Inwerkingtreding ? 

  Aankopen (!) vanaf 1/1/2016. (‘Short selling’: verkopen vanaf ‘16) 
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1. Speculatietaks 

 Voorbeelden 

 

AK 3/12/2015 10st à € 10,00      Géén spec.taks (AK in 2015) 

VK 9/3/2016 10st à € 13,00 

 

AK 3/1/2016 10st à € 10,00 

AK 8/2/2016 10st à € 8,50      Spec.taks op 10x € 0,50 

VK 9/3/2016 15st à € 9,00 

 

AK 3/1/2016 10st à € 10,00 

Schenking 10st à € 11,00      Spec.taks op 10x € 0,50 

VK 9/3/2016 10st à € 10,50 
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1. Speculatietaks 

 Onduidelijkheden ? 

  Wat bij overdracht van een effectenrekening tussen  

      twee banken ? Kunnen historische aankoopkoers én  

      aankoopdatum meegedeeld worden ?  

      Zoniet, inhouding op verkoopprijs + teruggave via PB ? 

 Dividend in natura, gevolgd door verkoop aandelen. 

 Toepassing bij ‘geschreven opties’ ? 

 

 Is bankieren in het buitenland de oplossing ? 

 Neen !  aangifteplicht (kennis ?; ereloon tast rendement aan) 

   anonimiteit gaat verloren 

   automatische gegevensuitwisseling 

    discussie met de fiscus ? 
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2. Kaaimantaks 

 Wat ? 

  Fiscaal transparante behandeling van bepaalde  

      ‘juridische vermogensstructuren’. Doorkijkbelasting. 

  Inkomsten van die juridische constructies worden  

      belastbaar in hoofde van de oprichter(s) of de  

      begunstigde(n), indien die onderworpen is/zijn aan de  

      Belgische (rechts)personenbelasting. 

  Vervolg op de aangifteplicht m.b.t. het bestaan van  

      een dergelijke constructie (m.i.v. aanslagjaar 2015). 

 

 Welke juridische vermogensstructuren ? 

  Twee categorieën 

 a) Trusts en fiduciaire verhoudingen (“Type 1”) 

 b) Niet of laag belaste buitenlandse  

     rechtspersonen (“Type 2”) – Twee lijsten. 



9 

2. Kaaimantaks 

Welke juridische vermogensstructuren ? 

  “Type 2”: twee lijsten 

 a) EER:  Lux. SPF & Liecht. Anstalt/Stiftung. 

     Limitatief + onweerlegbaar. 

 b) niet-EER:  66 juridische constructies. 

   Exhaustief + weerlegbaar (min. 15% tax) 

 

Wie wordt belast ? 

 Geen uitkering: taxatie bij oprichter, erfgen., AH, ... 

 Wel uitkering: taxatie bij begunstigde (tenzij reeds  

    belast in voorgaand aanslagjaar !). 

 Liquidatie (Type 2): taxatie bij oprichter, AH, … van het 

   ‘gedeelte dat ingebrachte activa die 

   reeds in BE hun belastingregime 

   hebben ondergaan, overschrijdt’. 

   (uitz.: reeds belast bij oprichter/begunstigde) 
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2. Kaaimantaks 

Voorbeeld 

2013  Oprichting Lux SPF Kapitaal: Ptf. 1.000 (belast in BE !) 

 

2014 100 MW & 100 div./géén uitk. KT: nvt 

 

2015  50 MW & 50 div./géén uitk. KT: 25% op 50 (opr.) 

2016 50 MW & 50 div./géén uitk. KT: 27% op 50 (opr.) 

2017 50 MW & 50 div./géén uitk. KT: 27% op 50 (opr.) 

 

2018 Géén ink./Uitkering 400 KT: 27% op 100 (beg.) 

 

2019 Géén inkomsten 

 Waarde ingebrachte ptf.: 2.000 

 Liquidatie   KT: 27% op 1.100 (beg.) 

 

 Stel: inbreng ‘zwart geld’ => KT: 27% op 2.100 (beg.) 
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2. Kaaimantaks 

 

 Hoe wordt belast ? 

  Aangifteplicht (tenzij structuur + oprichters/begunstigden bankieren in BE) 

   Gevolgen: * vermogen wordt zichtbaar 

   * anonimiteit gaat verloren 

   * aantasting rendement (accountant), … 

  Internationale gegevensuitwisseling. 

  Zeer complex in de praktijk. 

 

 Doel (en resultaat) ? 

 Fiscale ontrading van juridische vermogensstructuren,  

 ingevolge fiscale transparantie en complexiteit. 
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3. Tendensen op (inter)nationaal vlak 

 

 

 Automatische, mondiale uitwisseling van financiële  

  gegevens wordt de norm. 

 Belgische rijksinwoners worden aangemoedigd om in  

  België te bankieren.  

  “What’s in” voor de belegger ? 

 => Inhouding RV = behoud anonimiteit. 

 => Geen individuele rapportering of aangifteplicht. 

 => Geen (indirect) rendementsverlies (kosten accountant) 

 Zwart vermogen wordt economisch waardeloos ! 

 => Regularisatie ! 



DISCLAIMER 

    This presentation was prepared by ABN AMRO exclusively for the benefit and use of its personnel and clients.  

 This presentation is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the oral 

briefing provided by ABN AMRO. The presentation is proprietary to ABN AMRO and may not be disclosed to any 

third party or used for any other purpose without the prior written consent of ABN AMRO. 

 The information in this presentation reflects prevailing conditions and our views as of this date, which are 

accordingly subject to change. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without 

independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which 

was provided to us or which was otherwise reviewed by us. Even when this presentation contains a kind of 

appraisal, it should be considered preliminary, suitable only for the purpose described herein and not be disclosed 

or otherwise used without the prior written consent of ABN AMRO.  

 ABN AMRO is not a tax adviser. The content of this presentation is only provided on an informative base. Please 

consult your tax adviser for further advice, before taking any decisions based on this information. 

 

Information is up-to-date until Belgisch Staatsblad of 1 December 2015. 
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Tax shift 2016 en de gevolgen voor uw 

vermogen 

 
 

                      Prof Dr. Axel Haelterman (KULeuven) 

 23 november 2015 
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Overzicht 

• De uitdagingen waar we voor staan: 
– welke denkpistes liggen te tafel 

• Relevante recente ontwikkelingen  
– aan wat mogen we ons concreet verwachten 

• Impact op vermogensplanning ? 
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Captatio benevolentiae 

• Visie op fiscaliteit en dus de inkomstenzijde van 
de budgettaire equatie 

– Mag aandacht niet afleiden van nood om de 
uitgavenzijde van de budgettaire equatie opnieuw 
terug te dringen naar beneden 50% 

• Mijn bronnen… 

– HRF 

– …. 
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Enkele uitdagingen… 

• De vergrijzing 

– Impact op fiscale evenwichten 

• De activering 

– en de personenbelasting/ sociale bijdragen… 

• Een ondernemingsklimaat 

– en de vennootschapsbelasting 

• Europeanisering – regionalisering 

• “Herstel van vertrouwensrelatie” fiscus - burger 
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 De vergrijzing 

• Heeft impact op heffingsefficiëntie 
bestaande fiscale regelgeving wat 
betreft: 
– budgettair rendement 

– taxatie naar draagkracht 
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Budgettair rendement 

– preliminaire bevindingen KULeuven: 
stagnerend of licht dalend budgettair 
rendement bij toegenomen bevolking 
(2030) 

– daling proportioneel aandeel populatie 
met beroepsinkomsten 
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Verschuivende draagkracht 

• Proportioneel aandeel in globale draagkracht van 
werkende populatie neemt af 

• Uitdaging - welk heffingsmodel voor de groeiende 
niet actieve bevolking 

– parallel met vermindering fiscale druk op 
arbeidsinkomen (de « tax shift ») 

– en maatregelen ter bevordering activiteitsgraad 
op elke leeftijd 
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Nood aan een activeringsbeleid 

• Zowel « werkloosheidsval » als verlenging 
loopbaan 

• Vereist vermindering belastingen op 
beroepsinkomsten 

– onderscheid daling RSZ bijdragen (stelsel niet 
doorstorting bedrijfsvoorheffing): vermindert 
loonkost, werkt in op arbeidsaanbod 

– daling PB op beroepsinkomsten: verhoogt vraag 
naar jobs 
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Tax Shift 

• Staat / Stond (??) hoog op de agenda 
– Timing beïnvloed door sociale (re-)actie 

– Inhoud beïnvloed door sociale (re-)actie 

• Vermindering heffing op arbeid 

• Verschuiving (überhaupt?) naar……: 
– Vermogensinkomsten ? 

– Bestedingsheffingen? 

 



 

 Hoe financieren? 



 

Hoe financieren? 



Hoe financieren? 

• Besparingen  zijn de allereerste 
logische financieringsbron 

• Geen logische ruimte voor financiering door 
andere heffingen 

– Cfr.  Politieke reacties BTW verhoging,  hertekening 
heffingen op vermogensinkomsten 

– Debat verzandt in symbolen die geen tax shift 
financieren…  Meerwaardenheffingen 

12 
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Shift mogelijkheden 

• 3 gronden voor captatie van draagkracht: 

– inkomsten 

– vermogen 

– bestedingen /verrichtingen 

• Heffingen op inkomsten: 

– beroepsinkomsten:  blijven uiteraard buiten 
beschouwing 

– vermogensinkomsten: is voornaamste gekozen route 

• binnen bestaand kader  (vrijstellingen, regime bevrijdende 

voorheffing wegens efficiëntie van inningsmechanisme) 
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Shift naar onroerende inkomsten 

• Theoretische denkpiste:  taxatie werkelijke 
huuropbrengsten -  ipv  geïndexeerd KI  x 1,4 

– nood aan inflatiecorrectie:  Mogelijke idee:  taxatie 
aan 25%: uniform met tarief roerende 
vermogensinkomsten 

– echter: dubbeltelling met onroerende voorheffing die 
een regionale heffing is 

– Bemerkingen: budgettair rendement 282 mio ? 

• Geen politiek draagvlak vandaag !! 
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Shift naar vermogensinkomsten 

• Vermogensrendementsheffing? 
– enkele theoretische aantrekkelijke elementen: taxatie los 

van beleggingsvorm/vermogensorganisatie 

– echter zeer moeilijke toepasbaarheid (samenstelling en 
waardering vermogen), perverse effecten (stimuleert 
risico beleggingen) 

– geen logische vervanging van « proven technology » van 
bevrijdende voorheffing 

– impliceert vrijstelling van hogere rendementen…. 
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Shift naar roerende inkomsten? 

• Druk tot uitbreiding belastbare 
roerende rendementen 
– algemene heffing aan 25% op « alles » 

– ook naar « Sicavs », tak 21 / 23… 

– met basisvrijstelling 1900 euro van toepassing 
op alle rendementen (niet enkel spaarboekje) 

• Politiek antwoord:  RV naar 27%...... 
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Shift naar meerwaarden ? 

• Zeer grote theoretische bedragen 
– uitgaande van 1000 mia onroerend vermogen en 900 mia 

roerend vermogen 

• erg wisselend budgettair rendement en 
heffingsmoeilijkheden… 

• Dus eerder een « symbool »?? 

• « aanmerkelijk belang heffing »  versus speculatie-
heffing 



De « speculatietaks » 

• 33% heffing bij verkoop binnen de 6 
maanden 

• Beursgenoteerde aandelen, en warranten, 
(en derivatives op lijst) 

• Minderwaarden niet aftrekbaar  

• Vrijwaring aandelenopties - 
personeelsaandelen 
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De « speculatietaks » 

• LIFO- systeem: laatste aankopen worden 
afgezet tegen verkoop (ook short verkopen) 

• Aankoop/verkoopkosten aftrekbaar 

• Heffingstechniek: afhouding door bank 

– Op meerwaarde 

– Of op totale verkoopprijs 

• Met dan eventuele correctie door aangifte 
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Vermogensbelasting ?  

• Een gekend debat: 

– cfr. « Wordt antiek opnieuw mode? »  

– geen efficiënte belasting… 



De kaaimantaks als oplossing? 

• Doorkijkbelasting door 
buitenlandse structuren 
– Vennootschappen 

– Trust, stichting 

• Is een « game changer » met 
budgettair rendement 
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De kaaimantaks 

• Doorkijkbelasting indien buitenlandse 
entiteit geen 15% belasting betaalt 

– Niet voor beleggingsvennootschappen 

• Binnen Europa: Luxemburgse Société de 
patrimoine familial – Anstalt - Stiftung 

– Binnenkort ook: privé compartimenten 
van publieke beleggingsvennootschappen 

22 
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Shift naar bestedingen ? 

• Modellen van BTW verhoging worden 
uitgewerkt 

– huidige gemiddelde reël betaalde tarief ongeveer 
10,5%  (gezien uitgavenspreiding) 

– verhoging tarieven impliceert ook optrekken van 
de huidige 6% op « basisproducten » 

– Is veel minder « regressief » dan men intuïtief 
zou denken:  hogere inkomsten hebben ook veel 
meer uitgaven in de 6% categorie 
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Naar een nieuwe « Maribel »? 

• Is een « fiscale devaluatie » 
– Verhoging algemeen BTW tarief 

– financiert vermindering sociale 
zekerheidsbijdragen werkgever 

– vereist aanpassing index om dadelijke 
verwatering te voorkomen 
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Shift naar bestedingen ? 

• Andere bestedingsbelastingen: lage heffingen op 
brede inelastische basissen 
– Denkspoor: heffing op energieconsumptie per persoon door de 

huishoudens 

– als alternatieve bestedingsheffing 

– is wellicht ook heffing naar draagkracht 

• Of nog: 10 c per liter motorbrandstof per jaar… 

• Accijnzen op diesel 

• « Nogmaals » tabak en cigaretten… echter… 



 Cijfers  regeringsvoorstellen 

• Accijnzen diesel, sigaretten en alcohol: samen 
recurrent meer dan 840 moi 

 

• Energie heffingen: de BTW oneigenlijk gebruik 
lagere tarieven: tot 250 mio, en afschaffing laag 
tarief 720 moi 

 

• Verhoging RV naar 27%:  350 mio (conform HRF) 
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Cijfers  regeringsvoorstellen 

• Structureel 460 mio kaaimantaks… 

• Recurrente regularisatie  250 mio 

• Vastgoed investeringsentiteit: tot 390 mio… 

• Terugverdieneffect afname sociale lasten: tot 
900 mio vanaf 2020… (versus 2 mia kost 
daling RSZ bijdragen) 
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Informatieuitwisseling 

• Nieuwe fiscale leefwereld 

• Algemene fiscale informatie uitwisseling 
binnen de EU 

– Bank info 

– Salarissen en andere inkomsten ! 

• Ook met diverse niet EU landen (Zwitserland, 
…) 

• OESO: Common reporting standard:  47 landen 
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De nieuwe regularisatie 

• Herinvoering van een « permanent systeem » 

• Nu ook voor gelden die in een buitenlandse 
vennootschap zitten 

• Als alleen inkomsten geregulariseerd:  plicht 
aan te tonen dat onderliggend kapitaal belast 
werd !! 

• Ook nog 1 bijkomende regularisatie mogelijk, 
voor wie vroeger « gedeeltelijk » 
regulariseerde… 29 



Een dure regularisatie… 

• Men betaalt de ontdoken belasting  (RV, 
belasting op beroepsinkomsten) 

• Tarief verhoogd met 20%-punt !! 

– Ipv van fraude boete, betelaing minnelijke 
schikking enz 

• Inkomsten van het lopende jaar:   boete 25% 
punt 

– Maar wel anonimiteit naar controleur toe… 
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Een dure regularisatie… 

• Ook regularisatie van wat reeds fiscaal 
verjaard is  (7 jaar) 

• Heffing 36% 

• Koopt strafrechtelijke immuniteit 

• En mogelijkheid gelden naar Belgische bank 
te brengen… 

• Andere regels: idem als tevoren 

– Nog geen akkoord over regionale 
successierechten 31 
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Welke belastingverlaging? 

• 4 modellen / 4 denkpistes 
• 1.  optrekken belastingvrije som tot aan het 

leefloon 

– kostprijs 3,3 miljard 

– indien voor iedereen doorwerkt (geen 
uitfasering) 

– Aandacht voor gezinsquotiënt… 

 



33 

Welke belastingverlaging? 

• 2. Schuiven met tarieven 

– cfr Open VLD voorstellen 

– tarief van 40% wordt 30%  

– in ieder geval vanaf 35.000 euro   50% … 

• aanpassing « onbetaalbaar » 

– budgetaire kost steeds rond 3 mia euro… 

– THANS: akkoord omtrent 30% tarief 
afschaffing… 
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Welke belastingverlaging? 

• 3.  Optrekken aftrek kostenforfait 

– voorbeeld verdubbeling 

– budgetair eenvoudiger moduleerbaar 

– is een « federale jobkorting » 

– Gelijkaardige maatregel nodig voor zelfstandigen 

• 4.  de fiscaal vrijgestelde « rugzak »…  

 



Belastingverlaging ondernemingen?? 

• Tax shelter startende ondernemingen: 30% 
belastingkrediet voor aankoop aandelen tot 
100.000 euro 

• Startende onderneming  (tot 48m): 10% 
bedrijfsvoorheffing  niet doorstorten  !! 

• Vervollediging « liquidatie reserve »… 

 

• Andere maatregelen op komst ? 
35 
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Financiële planning 

• Een nieuwe wereld? Niet echt… 

• Planning private roerende beleggingen 

– onveranderde wereld 

– andere tarieven  

– « fiscale opsluiting » van roerende beleggingen in 
een vennootschap met rechtspersoonlijkheid 

• neemt opnieuw toe door NIA beperkingen en 25% 
liquidatieheffing 
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Financiële planning 

• Aanhouden onroerende beleggingen 

– identiek keuzemodel vennootschap of privé 

– impact wijziging taxatie verhuring residentieel 
onroerend goed? 

• Successieplanning ongewijzigd 

– georganiseerde schenkingen met behoud 
inkomsten en controle 

– Burgerlijke maatschap een nieuwe « evergreen » 
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Financiële planning 

• Anti misbruik bepaling en successieplanning 

• georganiseerde schenkingen blijven OK 

• testamentaire bepalingen « out of scope » 

– IK-Opa testament 

• Wel:  duolegaat?  Voldoende begunstiging 

– en sterfhuisconstructie.., 

– en « gesplitste aankoop » art 9 Wb Succ. 



Besluit 

• Fiscale wereld met zich verplaatsende 
evenwichten 

– Verregaande internationale informatie uitwisseling 

– Reële doch zeer geleidelijke tax shift: « de kunst van het 
haalbare » leidt tot oplossing die vanuit academisch 
oogpunt « sub-optimaal » zijn 

– Doch zonder dadelijke of direct voorzienbare impact op 
vermogensorganisatie, die in grote mate stoelt op 
regionale regelgeving 

• Nu nog de « besparingen »? 39 
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