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De blikvanger onder deze maatrege-
len is een reactie op enkele gerucht-
makende bedrijfssluitingen en 

grootschalige herstructureringen tijdens de 
voorbije jaren en wil investeringen in zones 
in moeilijkheden ondersteunen door een 
verlaging van de loonkost.

Meer bepaald houdt de maatregel in dat 
werkgevers die investeren in een zone in 
moeilijkheden kunnen genieten van een 
vrijstelling van doorstorting van 25% van de 
bedrijfsvoorheffing op de lonen van werk-
nemers die worden aangeworven naar aan-
leiding van een dergelijke investering.

Zowel grote bedrijven als KMO’s komen 
in aanmerking, al gelden voor KMO’s wat 
soepelere voorwaarden.

Enkel investeringen in immateriële en 
materiële vaste activa waarvoor ook de 
Gewesten steun verlenen en die verband 
houden met de oprichting van een nieuwe 
vestiging of de diversificatie van de pro-
ductie in een bestaande vestiging komen 
in aanmerking. De investering mag ook 
betrekking hebben op de overname van 
dergelijke activa van een vestiging waar-
van de sluiting is aangekondigd of die zich 

bevindt in faillissement of in een procedure 
van gerechtelijke reorganisatie. Voor KMO’s 
mag de investering ook verband houden 
met de uitbreiding van de capaciteit of de 
fundamentele verandering in het productie-
proces van een bestaande vestiging.  

De zones in moeilijkheden moeten nog 
worden vastgelegd op voorstel van de 
Gewesten. Voorwaarde is dat er een col-
lectief ontslag (minstens 500 ontslagen 
binnen een periode van 3 jaar binnen een 
zone van 20 km²) heeft plaatsgevonden. 
Bovendien moeten de Gewesten en het 
federale niveau nog een samenwerkings-
akkoord afsluiten over de toepassing van 
de maatregel. KMO’s kunnen in tegen-
stelling tot grote bedrijven ook investe-
ren in zones die niet samenvallen met 
de steungebieden op de regionale steun-
kaart van de Europese Unie.

Enkel nieuwe aanwervingen binnen  
de drie jaar na de investering komen in 
aanmerking. De vrijstelling van door-
storting van bedrijfsvoorheffing geldt 
gedurende twee jaar. De vrijstelling is 
voorwaardelijk: de tewerkstelling moet 
gedurende vijf jaar (drie jaar voor KMO’s) 
worden behouden.
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Recent werd een wet goedgekeurd met daarin een aantal fiscale 
maatregelen die het concurrentievermogen van de bedrijven, de 
tewerkstelling en de economische opleving beogen te bevorderen.

Zowel grote 
bedrijven als 
KMO’s komen 
in aanmerking, 
al gelden voor 
KMO’s wat 
soepelere 
voorwaarden."

Andere fiscale relancemaatregelen 
Naast de steun voor investeringen in zones in moeilijkheden heeft de regering nog andere maatregelen 
voorgesteld. Zo wordt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nacht- en ploegen-
arbeid in verschillende stappen opgetrokken tot 22,8%. Bovendien wordt de werkbonus voor lage lonen 
eveneens in verschillende stappen verhoogd tot een maximum van 440 EUR.  
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H et doel van de wet bestaat erin om vastgoe-
dbevaks de mogelijkheid te bieden om te 
ontsnappen aan de toepassing van de AIFM-

Richtlijn (‘Alternative Investment Fund Managers’). De 
fiscale spelregels van de gereglementeerde vastgoe-
dvennootschappen zullen gelijklopen aan degene die 
momenteel van toepassing zijn op de vastgoedbevaks.

Vastgoedbevaks kunnen zich omvormen naar gere-
glementeerde vastgoedvennootschappen.

De zogenaamde AIFM-Richtlijn betreft het toezicht 
op het beheer van alternatieve investeringen en 
onderwerpt alternatieve beleggingsinstellingen aan 
een streng keurslijf. De huidige vastgoedbevaks zijn 
opgericht binnen het wettelijk kader van de instellingen 
voor collectieve belegging (ICB  - Wet van 3 augustus 
2012) en kwalificeren bijgevolg als alternatieve beleg-
gingsinstellingen in de zin van de AIFM-Richtlijn. Dit 
betekent dat een vastgoedbevak – na omzetting van 
de AIFM-Richtlijn in Belgisch recht – aan bijkomende 
wettelijke verplichtingen zal moeten voldoen. 

De Belgische wetgever betwijfelt echter of deze 
bijkomende regelgeving een meerwaarde betekent 
voor de bestaande Belgische vastgoedbevaks. 
Om die reden is nu een wet goedgekeurd die het 
mogelijk maakt een alternatief type vastgoed-
vennootschap op te richten, namelijk de geregle-
menteerde vastgoedvennootschap (‘B-REIT’ of 
‘Belgian Real Estate Investment Trust’) die niet meer 
als een collectieve beleggingsinstelling kwalificeert.

De bestaande vastgoedbevaks kunnen zich omvormen 
naar gereglementeerde vastgoedvennootschappen en 
zouden vier maanden de tijd hebben om een vergun-
ning als gereglementeerde vastgoedvennootschap aan 
te vragen bij de FSMA. De omzettingsprocedure voor-
ziet eveneens een uittredingsrecht voor de bestaande 
aandeelhouders van de vastgoedbevak.
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Op 24 april 2014 is de wet 
betreffende de gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen goedgekeurd 
die een nieuw type vastgoedvennootschap 
invoert (DOC 53 - 3497/001).

Gunstig fiscaal statuut
De gereglementeerde vastgoedvennootschappen zullen 
kunnen genieten van eenzelfde voordelig fiscaal regime 
als de bestaande vastgoedbevaks.

• Vennootschapsbelasting
Geen belasting  op de werkelijke winst, maar op een 
alternatieve, minimale grondslag bestaande uit (i) 
ontvangen abnormale of goedgunstige voordelen en (ii) 
verworpen uitgaven met uitzondering van de waardever-
minderingen en minderwaarden op aandelen. 

• Exit-taks 
Bestaande vennootschappen die het statuut van gere-
glementeerde vastgoedvennootschap aanvragen en 
verkrijgen, zullen onderworpen worden aan een exit-taks 
van 16,5% (te verhogen met 3%). Indien er geen exit-taks 
zou worden voorzien, zou uit de erkenning als geregle-
menteerde vastgoedvennootschap volgen dat de latente 
meerwaarden op het vastgoed niet meer belast kunnen 
worden. Dezelfde exit-taks is van toepassing bij (grens-
overschrijdende) fusies, splitsingen en gelijkgestelde 
verrichtingen waaraan een gereglementeerde vastgoed-
vennootschap zou deelnemen. 
Wat dan indien een bestaande vastgoedbevak de erken-
ning als gereglementeerde vastgoedvennootschap wenst 
te verkrijgen? In deze gevallen is de exit-taks volgens het 
wetsontwerp niet van toepassing. De reden hiervoor is 
dat er reeds een exit-taks wordt geheven op het ogenblik 
van erkenning van een vennootschap als vastgoedbevak. 
De omvorming van een vastgoedbevak gebeurt bijgevolg 
volledig fiscaal neutraal.

• Roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden 
Dividenden uitgekeerd door de vastgoedvennootschap-
pen zullen worden onderworpen aan een roerende 
voorheffing van 25%, respectievelijk 15% voor residenti-
ele vastgoedvennootschappen.
Dividenden die vanaf 1 januari 2013 worden uitgekeerd 
door een vastgoedbevak aan spaarders/niet-inwoners zijn 
– onder bepaalde voorwaarden - vrijgesteld van bronhef-
fing (art. 106, §7 KB/WIB).  Dit artikel zal worden uitgebreid 
tot gereglementeerde vastgoedvennootschappen, hetgeen 
bij een apart KB zal gebeuren.

• Jaarlijkse taks op de ICB’s
Vreemd genoeg zullen de gereglementeerde vast-
goedvennootschappen hoewel zij uitdrukkelijk geen 
collectieve beleggingsinstellingen zijn, onderwor-
pen worden aan de jaarlijkse taks op collectieve 
beleggingsinstellingen. 

• Beurstaks
Tot slot wordt de fiscale neutraliteit eveneens door-
getrokken tot de beurstaks. Zo zal de beurstaks op 
dezelfde wijze als voor vastgoedbevaks van toepassing 
zijn op de verkoop en aankoop van aandelen in geregle-
menteerde vastgoedvennootschappen. 
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Gewestelijke bevoegdheden in 
de personenbelasting
Door de nieuwe bevoegdheden krijgen de 
gewesten de mogelijkheid om opcentie-
men op de personenbelasting te heffen (de 
zgn. gewestelijke aanvullende belasting). 
Daarnaast kunnen ze ook kortingen toe-
staan, belastingvermeerderingen en – ver-
minderingen toepassen en terugbetaalbare 
belastingkredieten toestaan. 

Bovendien worden een aantal fiscale ‘uit-
gaven’ naar de gewesten overgedragen. In 
casu betreft het hier volgende uitgaven: 

• belastingvermindering in zake de eigen 
woning (voor een tweede of volgende 
woning blijft de federale overheid 
bevoegd);

• dienstencheques en PWA-cheques;
•  renovatie van een woning in een zone voor 

positief grootstedelijk beleid;
• tegen een redelijke huurprijs in huur 

gegeven woningen;
•  ter beveiliging van woningen tegen inbraak 

of brand; 
• onderhoud en restauratie van beschermde 

monumenten en landschappen.

Wijzigingen in de belasting van 
niet-inwoners  
Om problemen met de Europese wetge-
ving te vermijden worden ook aanpassingen 
doorgevoerd in de belasting van niet-inwo-
ners (BNI).

Vanaf nu onderscheiden we drie categorieën 
van belastingplichtigen in de BNI:  

• niet-inwoners uit EER met ten minste 
75 % van de beroepsinkomsten in België;

• niet -inwoners buiten EER met ten minste 
75 % van de beroepsinkomsten in België;

• ‘gewone’ niet-inwoners.

De bestaande categorie niet-inwoners met 
tehuis in België wordt dus afgeschaft. 

Enkel de eerste categorie niet inwo-
ners zal recht hebben op toepassing van 
de gewestelijke belastingregels in de 
personenbelasting.1

De nieuwe absolute 75 % grens kan een 
negatieve invloed hebben voor belas-
tingplichtigen die genieten van het expat 
statuut in België doch minder dan 75 % 
van hun belastbaar beroepsinkomsten in 
België behalen. 

Om te bepalen tot welk gewest een niet-in-
woner behoort worden in het wetboek spe-
cifieke lokalisatieregels ingeschreven. In het 
algemeen treedt de nieuwe regelgeving in 
werking vanaf aanslagjaar 2015. 

Ten slotte wordt aan de Koning machtiging 
verleend om een nieuwe coördinatie van 
het wetboek inkomstenbelastingen voor te 
bereiden. Een taak voor een volgende rege-
ring, waarvan algemeen ook wordt aange-
nomen dat zij een drastische hervorming 
en vereenvoudiging van de fiscaliteit in haar 
programma zal opnemen.  Met de huidige 
nieuwe bevoegdheidsverdeling en de moge-
lijkheden die aan de gewesten ter zake wor-
den gegeven lijkt een vereenvoudiging eer-
der verre toekomstmuziek.  

Zesde staatshervorming    
ook fiscaal omgezet

Ferdy Foubert
Partner, Tax & Legal Advisers
T: +32 (0)2 708 38 17
E: ferdyfoubert@kpmg.com

Door de gewijzigde financieringswet (bijzondere wet van 6 januari 
2014 B.S. 31 januari 2014) worden aan de gewesten autonome fiscale 
bevoegdheden toegekend in de personenbelasting.  Net voor zijn 
ontbinding voor de verkiezingen, heeft het federale parlement de 
omzetting van de nieuwe gewestelijke fiscale bevoegdheden in het 
wetboek inkomstenbelasting goedgekeurd.  

Door de nieuwe 
bevoegdhe-
den krijgen de 
gewesten de 
mogelijkheid om 
opcentiemen op 
de personenbe-
lasting te heffen." 

1  Met uitzondering voor sommige dubbelbelastingverdragen die een non-discriminatiebepaling bevatten  die toelaat om de 
persoonlijke aftrekken proportioneel te verlenen
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