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FISCALITEIT

Oude wijn in nieuwe zakken: 
de nieuwe “taks op de 

effectenrekeningen” is gearriveerd

Een stukje geschiedenis
Op 17 oktober 2019 heeft ons Grondwettelijk Hof de vorige 
Taks op de Effectenrekeningen (TER) ongrondwettelijk ver-
klaard. Deze taks van 0,15% die enkel van toepassing was 
op natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen) moest 
door elke financiële instelling verplicht worden ingehouden 
zodra een rekeninghouder (voor wat betreft zijn deel in een 
effectenrekening) gemiddeld meer dan 500.000 EUR aan 
effecten had staan. Indien een belastingplichtige bij een fi-
nanciële instelling gemiddeld onder dat bedrag zat maar 
hij in totaal, gespreid over verschillende financiële instellin-
gen, toch meer dan 500.000 EUR aan effecten had staan, 
was hij ook verplicht deze TER te betalen. Hiervoor kon hij 
aan zijn financiële instelling verzoeken deze taks toch in te 

houden (via de zogenaamde opt-in regeling) of kon hij 
deze zelf voldoen via een aparte aangifte.

Het Grondwettelijk Hof heeft deze taks ongrondwettelijk 
verklaard omdat bepaalde financiële instrumenten (o.a. fi-
nanciële derivaten en vastgoedcertificaten) aan deze taks 
ontsnapten, omdat aandelen op naam niet werden ge-
viseerd en omdat de opdeling van een rekening over het 
aantal titularissen van die rekening om te bepalen of ze al 
dan niet boven die drempel van 500.000 EUR zaten, niet 
verantwoord was.

Goed nieuws dus voor iedereen die aan deze taks was on-
derworpen. Minder goed nieuws was dat het Grondwet-

In haar nimmer aflatende zoektocht naar nieuwe inkomsten (lees: belastingen), 
heeft onze nieuwe regering een doodverklaarde taks opnieuw tot leven gewekt. 
Zeker nu de staatsbudgetten terug helemaal ontsporen om de gevolgen van de 
corona-crisis op te vangen, klinkt de roep zeer luid om ‘de sterkste schouders’ 

mee de lasten hiervan te laten dragen. 
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telijk Hof deze taks weliswaar 
vernietigd heeft maar ook 
heeft beslist dat deze vernie-
tiging ‘om budgettaire rede-
nen’ niet retroactief was. Bij-
gevolg wordt de ingehouden 
taks voor de jaren dat deze 
heeft gelopen, te weten 2018 
en 2019, niet terugbetaald aan 
de belastingplichtige. Dat tot 
dergelijke niet-retroactivi-
teit wordt beslist, ook al is de 
grondwet geschonden, is toch 
wel zeer uitzonderlijk en ook 
een reden voor Leo Stevens 
om het hierbij niet te laten. Als 
financiële tussenpersoon die 
verplicht was deze taks in te 
houden, hebben we op eigen 
kosten een administratieve en 
een gerechtelijke procedure 
lopen om deze ongrondwette-
lijke taks terug te vorderen. Bij 
succes kunnen we deze dan 
terugstorten aan onze cliënten. 
To be continued…

Een nieuwe vermogenstaks
Om toch opnieuw de vermo-
gens te kunnen belasten, pas-
seerden een aantal scena-
rio’s binnen de regering om 
uiteindelijk toch terug bij de 
effectentaks uit te komen. De 
belangrijkste reden hiervoor is 
waarschijnlijk dat zoiets de ge-
makkelijkste oplossing is voor 
de regering: de berekening 
van de taks en de doorstorting 
ervan wordt volledig in handen 
gelegd van ‘de financiële tus-
senpersonen’ en vadertje staat 
hoeft enkel te ontvangen. Maar 
deze effectentaks moest dan 
wel een verbeterde versie wor-
den; eentje die niet door het 
Grondwettelijk Hof zou kunnen 
vernietigd worden. 

Daarnaast wil de regering De 
Croo deze taks herdopen tot 

een solidariteitsbijdrage die 
bestemd is om bepaalde no-
den binnen de gezondheids-
zorg te ledigen, kwestie van 
deze taks voldoende draag-
vlak en legitimiteit mee te ge-
ven. Maar welk label men er 
ook wenst op te kleven, het 
is duidelijk dat deze regering 
toch opnieuw een taks wil om 
de roerende vermogens te 
belasten, net zoals de vorige 
effectentaks.

De Raad van State heeft het 
voorontwerp van wet kunnen 
bestuderen en heeft haar op-
merkingen daarover overge-
maakt aan de regering. Ook 
al heeft de Raad van State 
nog een aantal fundamente-
le opmerkingen, ze lijken toch 
minder vernietigend dan toen 
het voorontwerp van wet van 
de vorige effectentaks moest 
worden beoordeeld. Op basis 
van de opmerkingen van de 
Raad van State heeft de rege-
ring dit voorontwerp van wet 

nu bijgeschaafd tot een nieuw 
definitief ontwerp van wet 
waarvan verwacht wordt dat 
het parlement dit onverkort 
zal goedkeuren. Ook al blijven 
een aantal opmerkingen van 
de Raad van State nog steeds 
onvoldoende beantwoord, 
toch hoopt onze nieuwe mi-
nister van Financiën dat deze 
nieuwe wet wel zal bestand zijn 
tegen latere beroepen tot ver-
nietiging voor het Grondwette-
lijk Hof, die ongetwijfeld zullen 
volgen.

Principes van de nieuwe 
effectentaks
Om te vermijden dat deze 
nieuwe effectentaks opnieuw 
zou vernietigd worden, heeft 
men nu voor een andere in-
steek gekozen. 

De nieuwe effectentaks zal niet 
meer gekoppeld worden aan 
de titularis van de rekening 
maar aan de effectenrekening 
zelf: zodra een effectenreke-

De nieuwe 
effectentaks 

zal niet meer 
gekoppeld 

worden aan de 
titularis van 
de rekening 

maar aan de 
effectenreke-

ning zelf. 
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ning een waarde heeft van 
meer dan één miljoen euro, 
zal een taks van 0,15% zijn ver-
schuldigd en dit vanaf de eer-
ste euro. Daarom wordt deze 
nieuwe taks ook een soort 
‘abonnement-taks’ genoemd 
en zo ook beschreven in het 
Wetboek van de Diverse Rech-
ten en Taksen (WDRT). De taks 
wordt dus gekoppeld aan de 
effectenrekening als zodanig 
en er wordt niet meer gekeken 
wie de titularis is of hoeveel ti-
tularissen er zijn. Een rekening 
van 1,2 miljoen EUR op naam 
van drie titularissen zal dus 
wel belast worden, terwijl 3 ti-
tularissen die elk een rekening 
hebben van 900.000 EUR géén 
effectentaks moeten betalen.

Deze nieuwe systematiek heeft 
tot gevolg dat niet alleen na-
tuurlijke personen deze taks 
zullen moeten dragen eens 
de rekening een gemiddelde 
waarde heeft van meer dan 
één miljoen euro maar ook 

rechtspersonen zoals ven-
nootschappen, maatschap-
pen, VZW’s en stichtingen. 

Ook maakt het niet uit of de 
titularis Belgisch rijksinwoner 
is of niet: ook buitenlandse 
residenten die een Belgische 
effectenrekening aanhouden 
zullen door deze taks getroffen 
worden tenzij er een dubbelbe-
lastingverdrag bestaat waarbij 
de heffingsbevoegdheid over 
de vermogensbestanddelen 
van die effectenrekening toe-
komt aan de woonstaat van 
die buitenlandse resident. 

Verder geldt ook dat wanneer 
een Belgisch rijksinwoner een 
buitenlandse effectenreke-
ning bezit die een gemiddel-
de waarde heeft van meer 
dan één miljoen euro, ook op 
die buitenlandse rekening die 
effectentaks zal verschuldigd 
zijn.

Voortaan zijn ook alle finan-
ciële producten op een ef-
fectenrekening belastbaar. 
Daardoor vallen bijvoorbeeld 
ook warrants, turbo’s en trac-
kers onder het toepassingsge-
bied van de taks. Wat echter 
een veel grotere impact zal 
hebben op beleggingspor-
tefeuilles is dat nu voorzien 
wordt in een nieuw artikel 
201/3,4° WDRT waarin wordt 
bepaald dat geldmiddelen 
eveneens deel uitmaken van 
de belastbare grondslag voor 
de berekening van de effec-
tentaks wanneer deze worden 
aangehouden op een effec-
tenrekening.
Ook voorziet het wetsontwerp 
dat effectenrekeningen die 
verzekeringsmaatschappijen 
aanhouden voor beleggings-

verzekeringen (de zogenaam-
de Tak-23 verzekeringen) 
onder de effectentaks zullen 
vallen. En het gaat zelfs ver-
der dan dat: aangezien de 
verzekeringsmaatschappijen 
de tegoeden van de meeste 
tak 23-verzekeringscontrac-
ten aanhouden op globale 
effectenrekeningen, die dus 
altijd meer dan één miljoen 
EUR in waarde zullen bedra-
gen, zal de facto quasi elk tak 
23-verzekeringscontract aan 
de effectentaks zijn onder-
worpen zelfs als de waarde 
van dat contract minder dan 
één miljoen euro bedraagt. 
Een zogenaamde Tak 21-ver-
zekering zou er dan weer niet 
onder vallen want dit kan niet 
beschouwd worden als “een 
volledig substituut voor een 
direct aangehouden effecten-
rekening”.  

Zoals voor de eerste effecten-
taks, zal de belastbare basis 
voor de taks opnieuw worden 
berekend voor de periode die 
in principe loopt van 1 okto-
ber tot en met 30 september 
van het daaropvolgende jaar 
waarbij dan ook weer het ge-
middelde van de tegoeden 
berekend wordt op basis 
van vier referentietijdstip-
pen, namelijk 31 december, 31 
maart, 30 juni en 30 septem-
ber. Aangezien de taks al wel 
in 2021 geld in het laatje moet 
brengen, zal deze taks dan 
voor 2021 als referentieperio-
de meekrijgen: de dag van de 
inwerkingtreding van de wet (1 
januari 2021?) tot 30 septem-
ber 2021. Voor het eerste jaar 
zal het gemiddelde dus waar-
schijnlijk berekend worden op 
basis van 3 referentietijdstip-
pen aangezien 31 december 

Niet alleen 
natuurlij-
ke personen 
zullen deze 
taks moeten 
dragen, ook 
rechtsperso-
nen.



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

2020 niet in de eerste referentieperiode 
valt.

Net zoals bij de eerste effectentaks, zul-
len ook nu weer de Belgische financiële 
tussenpersonen moeten instaan voor 
de berekening en inhouding ervan. 
Ingeval de taks niet wordt ingehouden, 
is het aan de titularis(sen) zelf om een 
aangifte te doen en de taks te beta-
len aan de fiscale administratie. Maar 
de belastingplichtige moeten niet meer 
de gemiddelde waarden op zijn effec-
tenrekeningen samentellen om na te 
gaan of de drempel van 1 miljoen euro 
overschreden werd. Zoals gezegd is de 
heffing van de taks gekoppeld aan de 
effectenrekening zelf en niet aan de ti-
tularis.

Invoering van een 
antimisbruikbepaling
De systematiek van de nieuwe effec-
tentaks maakt het in principe wel heel 
gemakkelijk om de taks te ontlopen: 
het volstaat om ervoor te zorgen dat de 
waarde van een effectenrekening  ge-
middeld onder 1 miljoen EUR valt om deze 
niet te moeten betalen. Daarom heeft de 
Federale Overheidsdienst Financiën op 4 
november 2020 in het Belgisch Staats-
blad al een bericht laten publiceren dat 
een nieuwe antimisbruikbepaling inza-
ke de nieuwe taks op de effectenreke-
ningen zal worden ingeschreven in het 
WDRT dat met terugwerkende kracht 
van toepassing zal zijn vanaf 30 oktober 
2020.

Daarin wordt bepaald dat als de be-
lastingplichtige bepaalde handelingen 
zou uitvoeren die ervoor zorgen dat de 
gemiddelde waarde van zijn effectenre-
kening daalt beneden de drempel van 
1 miljoen EUR, dit vermoed wordt een 

belastingontwijking te zijn. Maar het zou 
zelfs verder kunnen gaan dan dat: elke 
afhaling van een effectenrekening kan 
beschouwd worden als ‘een verrichting 
tot vermindering van de belastbare ba-
sis’ wat dan in principe als fiscaal mis-
bruik bestempeld zou kunnen worden. 
Men spreekt in dit geval van een weer-
legbaar vermoeden waarbij je een om-
kering van de bewijslast krijgt: elke afha-
ling van de effectenrekening wordt dan 
beschouwd als een fiscaal misbruik ten-
zij de belastingschuldige het tegenbe-
wijs levert dat er geen fiscale motieven 
ten grondslag liggen van deze afhaling.

Volgens de memorie van toelichting 
worden onder meer de volgende speci-
fieke situaties in het kader van de nieuwe 
taks geviseerd door deze bepaling:

• Het splitsen van effectenrekeningen 
waarbij effecten worden verplaatst 
tussen rekeningen bij dezelfde financi-
ele tussenpersoon of naar rekeningen 
bij een andere financiële tussenper-
soon met het oogmerk te vermijden 
dat de totale waarde van de effecten 
op één rekening meer bedraagt dan 1 
miljoen EUR ;

• het openen van effectenrekeningen 
waarbij effecten worden gespreid tus-
sen rekeningen bij dezelfde financiële 
tussenpersoon of bij een andere fi-
nanciële tussenpersoon met het oog-
merk te vermijden dat de totale waar-
de van de effecten op één rekening 
meer bedraagt dan 1 miljoen EUR;

• de omzetting van aandelen, obliga-
ties en andere belastbare financië-
le instrumenten, in effecten op naam 
zodat ze niet langer op een effecten-
rekening worden aangehouden, met 
het oogmerk om te ontsnappen aan 
de taks.

In de laatste versie van het wetsont-
werp wordt nu zelfs een onweerlegbaar 
vermoeden van misbruik toegevoegd 
waarbij zelfs het tegenbewijs niet meer 
kan geleverd worden door de belasting-
plichtige voor verrichtingen die zijn ge-
steld vanaf 30 oktober 2020, te weten:
•  Het splitsen van een effectenre-

kening in meerdere effectenreke-
ningen aangehouden bij dezelfde 
tussenpersoon (volgens de memo-
rie van toelichting zou dit onweer-
legbaar vermoeden wel niet gelden 
ingeval van een scheiding of een 
overlijden waardoor de onverdeeld-
heid zou beëindigd worden maar 
dat is niet in de tekst zelf van het 
wetsontwerp terug te vinden); 

•  De omzetting van belastbare finan-
ciële instrumenten aangehouden 
op een effectenrekening naar fi-
nanciële instrumenten op naam.

De Raad van State heeft over deze an-
timisbruikbepaling (terecht) wel een 
aantal fundamentele opmerkingen geuit 
omdat deze onvoldoende rechtszeker-
heid zou bieden en vraagt dat de an-
timisbruikbepaling zoals ze nu voorligt 
grondig moet worden heroverwogen. 
Ook de financiële instellingen zijn abso-
luut niet gelukkig met deze antimisbruik-
maatregel. Want buiten de 2 hierboven 
opgesomde gevallen waar geen tegen-
bewijs voor mogelijk zal zijn, gaat vol-
gens de gemachtigde van de regering 
de belastingschuldige het tegenbewijs 
moeten leveren dat er geen fiscale mo-
tieven aan de grondslag liggen van een 
handeling om de waarde van de effec-
tenportefeuille te verminderen. Hier stelt 
zich bijgevolg het probleem dat niet de 
titularis van de effectenrekening maar 
de financiële tussenpersoon de belas-
tingschuldige is want deze moet de taks 

Volgens de gemachtigde van de regering gaat de 
belastingschuldige het tegenbewijs moeten leveren 
dat er geen fiscale motieven aan de grondslag liggen 
van een handeling om de waarde van de 
effectenportefeuille te verminderen.
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berekenen, afhouden en doorstorten! 
Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld 
Leo Stevens als financiële tussenpersoon 
aan haar cliënten het bewijs zal moeten 
vragen waarvoor ze gelden gaan ge-
bruiken als zij effecten verkopen en cash 
naar hun zichtrekening laten overschrij-
ven.

Dit komt er dus op neer dat financië-
le instellingen een bijkomende onder-
zoeksplicht krijgen opgelegd omdat zij 
‘de politieagent van de fiscus’ moeten 
spelen wanneer een cliënt vraagt tegoe-
den van zijn effectenrekening te transfe-
reren naar een andere rekening. Dit botst 
natuurlijk volledig met de vertrouwens-
relatie die een private banker met zijn 
cliënten heeft.  

De verantwoordelijkheid voor de financi-
ele instelling is dus enorm: als een cliënt 
een opvraging doet van zijn effectenre-
kening en deze niet (op de juiste wijze) 
motiveert, noch kan bewijzen waarvoor 
deze opvraging dient, dan riskeert de 
opvraging niet tegenstelbaar te zijn aan 
de fiscus. Dat heeft dan tot gevolg dat 
de financiële tussenpersoon in dat geval 
toch nog rekening zal moeten houden 
met de tegoeden die er ondertussen 
niet meer “zijn” en zich dus op een soort 
‘virtuele waardeschatting’ gaat moeten 
baseren om de effectentaks te bere-

kenen en in te houden. Mocht de fiscus 
constateren dat de financiële instelling 
haar werk niet goed gedaan heeft en 
bepaalde tegoeden niet in aanmerking 
had genomen voor de berekening van 
de taks, terwijl dat wel had gemoeten, zal 
deze, naast de verschuldigde taks, ook 
nog eens geldboetes riskeren tussen 10% 
tot 200% van de verschuldigde taks.

Conclusie
Na het debacle van de vorige vernietig-
de effectentaks meent de regering en 
onze Minister van Financiën nu een ver-
nieuwde versie te hebben gevonden die 
wel de toets van de grondwettigheid zou 
kunnen doorstaan. Bij nadere lezing blijkt 
echter dat deze taks helemaal niet zo 
eenduidig zal zijn als men doet uitschij-
nen en worden er heel wat meer vragen 
opgeroepen dan er antwoorden worden 
gegeven. 

We hopen dan ook van harte dat voor-
aleer dit wetsontwerp werkelijk tot wet 
wordt gestemd, er toch nog een aantal 
belangrijke bijsturingen gebeuren en dat 
cliënten hun private banker nog altijd 
als hun vertrouwenspersoon en bewaker 
van hun vermogen kunnen beschouwen 
en niet als een vermomde belastingont-
vanger en –controleur.  Een nieuwe pro-
cedure voor het Grondwettelijk Hof loert 
al in de verte… •
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Disclaimer

LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 

deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 

geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 

deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.
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2000 Antwerpen
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F +32 3 242 03 89
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