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INKOOP VAN EIGEN AANDELEN : OP DE FISCALE GRENS 
TUSSEN MEERWAARDE EN DIVIDEND
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“Let me be that I am and seek not to alter me.”
William Shakespeare - Much Ado About Nothing (Don John, Act 1, Scene III)
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6. BESLUIT (nr. 35)

1. INLEIDING

1. Eind vorig jaar werd een akkoord bereikt om de roerende voorheffing (hierna RV)
op een inkoop van eigen aandelen (hierna ook inkoop) te verhogen van 21 % naar
25 %(2). Deze verhoging vormt de tweede in lijn na de optrekking van hetzelfde tarief
van 10 % tot 21 % tijdens een vorige begrotingsronde eind 2011(3). Nu het RV-tarief bij
inkoop gelijk is aan dat voor een gewone dividenduitkering, werd met ingang van 
1 januari 2013 een hoofdstuk in de fiscale planning(4) rond winstuitkeringen van ven-
nootschappen afgesloten.

2. Desalniettemin zijn daarmee niet alle fiscale problemen rond de inkoop van de baan.
De inkoop blijft een verrichting die aanleiding geeft tot belastingtechnische inconsis-
tenties en tot onverwachte en vaak onvoorspelbare fiscale gevolgen. Dit heeft echter
niets te maken met RV-tariefbepaling op zich, maar is terug te brengen tot de wijze
waarop de fiscale wetgever het inkomen dat bij een inkoop (mogelijkerwijze) wordt
verwezenlijkt, heeft gekwalificeerd en vooral de wijze waarop hij deze fiscale kwalifi-
catie heeft geïmplementeerd(5). 

Zonder een exhaustief overzicht te willen geven van alle mogelijke praktische proble-
men die kunnen gepaard gaan met een inkoop, wordt de inkoop in dit standpunt voor-
al doorgelicht vanuit het perspectief van het kernprobleem van fiscale kwalificatie.
Daarom wordt hieronder eerst het ruimer fiscaal kader geschetst waarin een inkoop
van eigen aandelen zich afspeelt (2). Vanuit dit kader gaan we dieper in op de huidige
fiscale behandeling van de inkoop en bespreken we hierbij vooral de praktische pro-
blemen die het kwalificatie- of implementatieprobleem duidelijk illustreren of die naar
aanleiding van de recente tariefverhoging opnieuw op de voorgrond komen (3). Ten
slotte wordt het huidige regime geëvalueerd (4) en wordt nagegaan of en in welke
mate het regime dient te worden herzien (5).

2. BACK TO THE BASICS - BOUWSTENEN

2.1. Over meerwaarden en dividenden

3. De cruciale vraag voor de fiscale behandeling van een inkoop is de vraag naar de
correcte fiscale kwalificatie van het inkomen dat de aandeelhouder daarbij (mogelijker-
wijze) verwezenlijkt. Hierbij heeft men in essentie de keuze tussen een kwalificatie als
meerwaarde of als dividend, waarbij de fiscale wetgever, althans op het eerste gezicht,
voor de laatste optie heeft gekozen. De twee zijn fundamenteel verschillend. 

2. Programmawet van 27 december 2012, BS 31 december 2012. 
3. Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011. Het 21 %-tarief werd aangevuld met een zoge-

naamde ‘rijkentaks’, zijnde een bijkomende heffing van 4 % die verschuldigd was door Belgische particulieren in de mate dat zij
tijdens een belastbaar tijdperk meer dan 20.020 EUR aan roerend inkomen verkregen (mits enkele uitzonderingen). Voor het over-
gangsregime van toepassing op aanslagjaar 2013, zie D. COVELIERS, “Roerende inkomsten van 2012 : alsnog ‘rijkentaks’ laten
inhouden ?”, Fiscoloog 2012, nr. 1322, 1-4.

4. Waarbij de uitkering van gereserveerde winsten fiscaal voordeliger was indien die plaatsvond in de vorm van een inkoop, en
daardoor ook aanleiding gaf tot discussie over de toepassing van de antimisbruikbepaling. Zie bijvoorbeeld K. SPAGNOLI,
“Herkwalificatie van inkoop van eigen aandelen niet uitgesloten”, Fisc. Act. 2009, nr. 11, 1-3, K. JANSSENS, “Artikel 344 en inkoop
eigen aandelen : fiscus legt zich (voorzichtig) neer bij arrest Cassatie” en L. VANHEESWIJCK, “De anti-misbruikbepaling en de
inkoop van eigen aandelen” (noot onder Rb. Brugge 5 mei 2003), TFR 2003, 863.

5. K. MORBEE stelde recentelijk dat het regime wordt gekenmerkt door een ‘dubbele asymmetrie’, aangezien zowel het tijdstip van
de belastbaarheid als het belaste bedrag in hoofde van de aandeelhouder en de inkopende vennootschap kunnen verschillen, zie
K. MORBEE, “Inkoop”, TFR 2012, 515-516.
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Een dividend is een roerend inkomen, zijnde de vrucht van de investering van een roe-
rend goed. Van een dividend is dan ook sprake wanneer de vennootschap haar winst
uitkeert aan de aandeelhouder als beloning voor zijn investering, namelijk zijn deel -
name in het gestorte kapitaal. Van een meerwaarde is daarentegen sprake wanneer men
iets vervreemdt voor een prijs die de aanschaffings- of vervaardigingswaarde ervan
overstijgt, en dit ten belope van het positieve verschil tussen beide(6). Van een meer-
waarde is daarom sprake indien men het aandeel verkoopt. Men kan het verschil plas-
tisch omschrijven als het plukken van de appels van een boomgaard (roerend inkomen - 
dividend) tegenover de verkoop van de boomgaard, appels inclusief (meerwaarde). 

Meerwaarden en roerende inkomsten worden in België fundamenteel verschillend
behandeld : meerwaarden worden doorgaans vrijgesteld, terwijl roerende inkomsten in
de regel belastbaar zijn. Dit geldt ook in het kader van de inkoop. Indien het inkomen
dat bij een inkoop wordt verwezenlijkt als een meerwaarde wordt gekwalificeerd, zou
dit doorgaans resulteren in een vrijstelling van belasting aangezien meerwaarden op
aandelen in de regel van belasting vrijgesteld zijn en dit zowel in de personen- als in
de vennootschapsbelasting (al wordt deze regel door steeds meer uitzonderingen
bevestigd)(7). Houdt men echter een dividend-kwalificatie aan, dan volgt hieruit prin -
cipiële belastbaarheid, doorgaans via de techniek van de RV. 

Een inkoop van aandelen is, zoals de naam laat vermoeden, in wezen niets anders dan
een ietwat bijzondere verkoop. Het is een verkoop door de aandeelhouder, niet aan
een derde, maar aan de vennootschap die het aandeel heeft uitgegeven. Daarom werd
traditioneel dan ook geoordeeld dat een inkoop in hoofde van de aandeelhouder
samen gaat met de verwezenlijking van een onbelaste meerwaarde indien de inkoop-
prijs de aanschaffingswaarde van het aandeel overstijgt(8).

Merk op dat in een land waar meerwaarden in de regel zijn vrijgesteld en roerende
inkomsten worden belast, de mogelijkheid tot fiscale arbitrage ontstaat. De belasting-
plichtige kan er dan immers voor kiezen, overigens volledig legaal, zijn belastbare roe-
rende inkomsten om te vormen in een onbelaste meerwaarde. Zo kan men er bijvoor-
beeld voor kiezen om de vennootschapswinst niet uit te keren als belastbaar dividend,
maar deze te reserveren om de aandelen op termijn te verkopen met een onbelaste
meerwaarde. De op de gereserveerde winst verschuldigde belasting zal dan door de
volgende aandeelhouder moeten worden voldaan, wanneer de winst later wordt uit-
gekeerd. 

4. De fiscale wetgever heeft ervoor gekozen, althans onder bepaalde voorwaarden (zie
hieronder nr. 8 e.v.), om de inkomsten die een aandeelhouder verwezenlijkt bij een
inkoop te kwalificeren als een dividend(9). Hiervoor valt vanuit zuiver financieel-econo-
misch oogpunt wat te zeggen net omdat die meerwaarde vaak terug te brengen is tot
een uitkering van binnen de vennootschap gereserveerde winst.

Uit de kwalificatie als dividend volgt noodzakelijkerwijze de vraag naar de belastbare
basis, of nog, naar de omvang van het dividend. Het is duidelijk dat de bij inkoop ver-
kregen som (de inkoopprijs) niet integraal als dividend kan worden beschouwd. De

6. Indien waardeverminderingen of afschrijvingen werden aangenomen, dient de meerwaarde daarmee te worden vermeerderd (arti-
kel 43 WIB).

7. In de personenbelasting geldt de vrijstelling van meerwaarden verwezenlijkt in het kader van het normaal beheer van een privaat
vermogen (artikel 90, 1° WIB). De niet-belasting van meerwaarden in de personenbelasting is een fiscaal-politieke keuze. In de
vennootschapsbelasting worden meerwaarden op aandelen in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder vrijgesteld ter vermij-
ding van economische dubbele belasting, omdat de meerwaarde op de aandelen doorgaans terug te voeren is tot de binnen de
aangehouden vennootschap gereserveerde belaste winst. Op deze vrijstelling bestaan hoe langer hoe meer uitzonderingen : 
(i) 33,99 % belasting op meerwaarden wanneer de dochtervennootschap niet voldoet aan de onderworpenheidsvoorwaarde
(logisch aangezien er in dergelijk geval ook geen sprake kan zijn van dubbele economische belasting), (ii) 25,75 % belasting op
meerwaarden indien de dochtervennootschap wel voldoet aan de onderworpenheidsvoorwaarde, maar de vennootschap-aandeel-
houder de aandelen niet gedurende ten minste één jaar in volle eigendom heeft gehouden, en (iii) vanaf aanslagjaar 2014, 
0,412 % belasting op meerwaarden verwezenlijkt of vastgesteld door een vennootschap-aandeelhouder die niet wordt aangemerkt
als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 192, 217 en 463bis WIB).

8. Cass. 6 oktober 1959, Pas. 1960, I, 160.
9. Artikel 18, 2°ter WIB.
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terugbetaling van het door de aandeelhouder (of zijn voorganger) geïnvesteerde
bedrag, namelijk zijn aandeel in het gestorte kapitaal, is voor de aandeelhouder van-
zelfsprekend geen inkomen. Het ‘maximale dividend’ bij een inkoop is dus logischer-
wijze beperkt tot het verschil tussen de inkoopprijs en het door het aandeel vertegen-
woordigd gestorte kapitaal (hierna ook de inkoopbonus). 

Dit lijkt ook het uitgangspunt van de wetgever te zijn nu het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen 1992 (WIB) bepaalt dat “wanneer een vennootschap op enige
wijze eigen aandelen verkrijgt, [als uitgekeerd dividend wordt] aangemerkt, het positieve
verschil tussen de verkrijgingsprijs of, bij ontstentenis daarvan, de waarde van de aan-
delen, en het gedeelte van het gerevaloriseerde (10) gestorte kapitaal dat de verkregen aan-
delen vertegenwoordigen” (artikel 186, eerste lid WIB). 

5. Opmerkelijk is echter dat het WIB vervolgens bepaalt dat, indien de inkoop volledig
volgens de regels van het Wetboek van Vennootschappen verloopt, de inkoopbonus
slechts als dividend wordt beschouwd als en voor zover de vennootschap met betrek-
king tot de ingekochte aandelen later een vermogensverlies oploopt. Dit is bijvoor-
beeld het geval indien de ingekochte aandelen worden vernietigd of indien zij
opnieuw worden verkocht voor een prijs die lager is dan de inkoopprijs die de inko-
pende vennootschap heeft betaald (artikel 186, tweede lid WIB). Tot op het ogenblik
dat dergelijk vermogensverlies bij de vennootschap plaatsvindt, is er fiscaal gezien dus
geen sprake van een dividend. 

Samengevat, indien het Wetboek van Vennootschappen niet wordt gerespecteerd, dan
is er onmiddellijk sprake van een dividend ten belope van het ‘maximale dividend’,
namelijk de gehele inkoopbonus (zie nr. 4 hierboven). Indien de regels van het
Wetboek van Vennootschappen wel worden gerespecteerd, dan komt het regime hier-
op neer dat in eerste instantie, zijnde op het ogenblik van de inkoop zelf, de inkoop
wordt beschouwd als een gewone verkoop zowel voor de inkopende vennootschap
als voor de aandeelhouder. Deze laatste verwezenlijkt op dat ogenblik een belasting-
vrije meerwaarde. Echter, indien en voor zover met betrekking tot deze aandelen later
sprake is van een vermogensverlies (een cash-out dus) voor de inkopende vennoot-
schap, wordt deze op dat ogenblik geacht een dividend te hebben uitgekeerd ten be -
lope van deze cash-out, terwijl in hoofde van de aandeelhouder zijn oorspronkelijk
vrijgestelde meerwaarde voor hetzelfde bedrag alsnog als een dividend wordt geher-
kwalificeerd. 

2.2.  Basisregels van dividendbelasting

2.2.1. Roerende voorheffing

6. Door de kwalificatie van (een deel van) de inkoopbonus als dividend en dus als roe-
rend inkomen, maakt de fiscale wetgever meteen ook de regels van de RV van toepas-
sing op de inkoop. Immers, de RV is verschuldigd door hem die een roerend inkomen
uitbetaalt(11). Het is van belang te benadrukken dat, hoewel de RV in de regel zal wor-
den ingehouden door de inkopende vennootschap, deze eigenlijk een ‘belasting’ is in
hoofde van de aandeelhouder. Belasting hier even tussen aanhalingstekens, omdat de
RV in principe slechts een voorschot is op de eigenlijke verschuldigde belasting. De
RV is daarom ook principieel verrekenbaar ten aanzien van de door de aandeelhouder
effectief verschuldigde belasting en ook terugbetaalbaar, indien meer RV werd inge-
houden dan dat er uiteindelijk belasting is verschuldigd. In dat opzicht is de RV dan
ook geen belasting maar een inningstechniek. 

10. Het gerevaloriseerde gestorte kapitaal is het werkelijke gestorte maatschappelijke kapitaal, waarbij kapitaal dat vóór 1950 werd
gestort volgens vastgestelde coëfficiënten wordt geherwaardeerd (zie artikel 2, § 1, 6° en 7° WIB). Hierna wordt eenvoudigweg
gesproken van het gestorte kapitaal.

11. Artikel 261 en 267 WIB.
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De facto is de RV echter vaak de eindbelasting, ook bij een inkoop. Ten eerste is dit
het geval voor natuurlijke personen die Belgische rijksinwoners zijn, voor wie de RV
bevrijdend is. Concreet betekent dit dat indien RV is ingehouden, het inkomen niet
meer dient te worden opgenomen in de belastingaangifte(12). De 25 % RV op een
inkoop is dan de finale belasting. Ten tweede is de RV ook de (Belgische) eindbelas-
ting voor niet-inwoners, ten minste voor zover zij niet een vrijstelling van de RV(13) kun-
nen genieten. Dat de RV een verrekenbare voorheffing is, is vooral nog duidelijk te
zien bij vennootschappen-aandeelhouders. Daarbij moet dan wel meteen worden
opgemerkt dat ook deze (zowel de Belgische als de buitenlandse vennootschappen)
vaak worden vrijgesteld van de RV, doorgaans omdat het dividend in hun hoofde ook
niet belastbaar is(14). 

2.2.2. Inkopende vennootschap als schuldenaar van de roerende voorheffing

7. Ondanks het feit dat de RV een (voorschot op) belasting uitmaakt in hoofde van de
aandeelhouder, is de fiscale behandeling van de inkoop voor de inkopende vennoot-
schap van primordiaal belang. Immers, de Administratie van Financiën (de Adminis -
tratie) beschouwt de inkopende vennootschap als betaler van een roerend inkomen
als schuldenaar van de RV. Dit wil zeggen dat de inkopende vennootschap ten aanzien
van de Administratie verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk is voor de correcte
inhouding van de RV. De vennootschap moet de RV dus tijdig en voor het juiste bedrag
inhouden en vervolgens tijdig, namelijk binnen de 15 dagen na de toekenning of
betaalbaarstelling van het inkomen aangeven bij en doorstorten aan de Administratie.
Laat zij dit na, dan kan de RV in haar hoofde worden ingevorderd. 

Het mag duidelijk zijn dat gezien de aansprakelijkheid van de inkopende vennoot-
schap voor de RV, een correcte toepassing van de fiscale regels bij een inkoop van het
grootste belang is. Dit is echter minder evident dan het lijkt. Met een boutade kan wor-
den gesteld dat het voor de vennootschap vanuit fiscaal oogpunt nog het eenvoudigst
is om de inkoop te doen in strijd met de regels van het Wetboek van Vennoot -
schappen. Enkel in dat geval ontstaat immers op het ogenblik zelf van de inkoop on -
tegensprekelijk een belastbaar en tot op de cent nauwkeurig bepaalbaar dividend
waarop de regels van de RV zonder problemen kunnen worden toegepast. Indien we
uitgaan van het scenario dat de inkopende vennootschap het Wetboek van
Vennootschappen naleeft, zoals we vanaf nu zullen doen, ziet zij zich noodgedwongen
geconfronteerd met een aantal open vragen. 

3. FISCALE BEHANDELING VAN INKOOP EIGEN AANDELEN

3.1. Fictiebepaling (artikel 186 WIB) : loskoppeling van inkoop en belastbaar
dividend 

8. Een correcte toepassing van de regels van de RV door de inkopende vennootschap
is minder evident dan op het eerste gezicht lijkt. Artikel 186 WIB bevat, zoals hierboven
(nr. 4) aangehaald, een fiscale fictie met betrekking tot het inkomen dat een aandeel-
houder bij de inkoop verwezenlijkt. Deze fictie speelt eigenlijk op drie niveaus, name-
lijk op het vlak van (i) de kwalificatie (dividend in plaats van meerwaarde); (ii) het tijd-
stip waarop dat dividend ontstaat, en tot slot (iii), de omvang van dat dividend.

12. Aangifte van het roerend inkomen is dus enkel vereist indien geen RV werd ingehouden (artikel 313 WIB). Ook in dat geval
zullen echter de progressieve tarieven niet van toepassing zijn, maar zal het roerend inkomen aan een afzonderlijke aanslag wor-
den onderworpen tegen een tarief dat gelijk is aan het tarief van de RV (artikel 171 WIB).

13. Verscheidene vrijstellingen werden ingevoerd, zowel voor natuurlijke als voor rechtspersonen, teneinde de toegang voor
Belgische vennootschappen tot buitenlands kapitaal te bevorderen (zie artikel 106 KB/WIB en de door België gesloten dubbel-
belastingverdragen).

14. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is de inkoop van aandelen van een aandeelhouder die minstens 10 % houdt in het
kapitaal van de inkopende vennootschap en die dus een vrijstelling van belasting geniet op grond van de deelnemingsvrijstelling
onder de Moeder-dochterrichtlijn (nr. 2011/96/EU). Daarnaast is er specifiek voor de buitenlandse vennootschappen-aandeelhou-
ders in vrijstellingen voorzien (zie voetnoot 13).
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9. De inkoop volgens de regels van het Wetboek van Vennootschappen kan aanleiding
geven tot de uitkering van een belastbaar dividend, maar op het ogenblik van inkoop
is er van een dividend strikt genomen nooit sprake. Immers, volgens artikel 186 WIB
wordt de inkoopbonus pas als een (belastbaar) dividend aangemerkt in één van vol-
gende gevallen : (1) wanneer op de ingekochte aandelen een waardevermindering
wordt geboekt en dit ten belope van die waardevermindering, (2) wanneer de aan -
delen worden vervreemd en dit in de mate dat de vervreemdingsprijs lager is dan de
inkoopprijs, (3) wanneer de aandelen worden vernietigd of van rechtswege nietig wor-
den en dit voor het gehele bedrag van de inkoopbonus, en ten slotte (4) uiterlijk bij
de ontbinding van de vennootschap, ook hier ten belope van de gehele inkoop -
bonus(15). In elk van de voorgaande gevallen wordt de inkoopbonus aldus slechts als
een dividend beschouwd ten belope van het vermogensverlies (cash-out) op het
niveau van de vennootschap. 

Hoewel aandelen vaak worden ingekocht met het oog op hun vernietiging (aandelen-
koerspolitiek) of wederverkoop (werknemersparticipatie), volgen deze verrichtingen
per definitie pas ná de inkoop en is er op het ogenblik van de inkoop van vermogens-
verlies in hoofde van de vennootschap nog geen sprake. Hetzelfde geldt natuurlijk
voor waardevermindering op ingekochte aandelen of de ontbinding van de vennoot-
schap. Indien ingekochte aandelen per hypothese ad infinitum op de balans van de
inkopende vennootschap blijven staan en hierop geen waardevermindering wordt
geboekt, is technisch gezien zelfs nooit sprake van een dividend. 

Hoewel de inkopende vennootschap dus meteen geld uitkeert aan de aandeelhouder
voor de ingekochte aandelen, zal de eventuele latere belastbaarheid afhangen van de
voltrekking van voorwaarden die onafhankelijk zijn van de aandeelhouder die het
inkomen heeft verworven. Dit tijdsverschil tussen de geldstroom naar de aandeelhou-
ders en de totstandkoming van het belastbare dividend brengt fundamentele proble-
men met zich mee die de functionaliteit van dit artikel 186 WIB zwaar op de proef stel-
len.

3.2. Enkele courant weerkerende problemen 

3.2.1. Opeisbaarheid van de roerende voorheffing

10. De eerste vraag is niet alleen wanneer de RV opeisbaar is, maar ook of deze über-
haupt ooit is verschuldigd bij een inkoop. Sedert de invoering van de 10 % RV op
inkoopboni door de wet van 24 december 2002 heeft de doctrine al veelvuldig gewe-
zen op de talrijke principiële en belastingtechnische inconsistenties veroorzaakt door
een dergelijke fictiebepaling(16). 

Zoals hierboven werd aangehaald, moet de RV worden ingehouden bij de toekenning
of betaalbaarstelling van het roerend inkomen. Bij een gewone dividenduitkering
vormt dat geen probleem aangezien de belastbare basis en het ogenblik van de opeis-
baarheid van de RV samenvallen met de omvang en het tijdstip van de uitbetaling van
het dividend. Bij een inkoop daarentegen wordt een dividend slechts geacht te zijn toe-
gekend op het ogenblik dat de fictiebepaling van artikel 186 WIB in werking treedt,
namelijk als en vanaf het ogenblik dat het vermogensverlies optreedt bij de inkopende
vennootschap(17). Vanuit een praktisch oogpunt lijkt dit ook logisch want op het ogen-
blik van de inkoop zelf zou een correcte inhouding van RV vaak onmogelijk zijn,

15. Waarbij het dividend dat wordt verwezenlijkt naar aanleiding van punten (ii), (iii) of (iv) logischerwijze moet worden verminderd
met een eventuele voorgaande verwezenlijking van een dividend onder punt (i).

16. Zie bijvoorbeeld T. LEEWERCK, “Inkoop van aandelen en vereffening van vennootschap : de onmogelijke hervorming”, TFR 2003,
351-373; P. SMET, “Inkoop- en liquidatieboni : moeilijkheden en ongewilde effecten”, Fiscoloog 2002, nr. 856, 3-5; N. DE BEULE,
K. VANDEPOORTERE en I. VAN DE WOESTEYNE, “Roerende voorheffing bij verkrijging van eigen aandelen door een Belgische
vennootschap : hindernissen en valkuilen”, AFT 2011, 14-28.

17. Parl.St. Kamer 2002-2003, 6 december 2002, CRIV 50, nr. 288, 32. Eveneens in die zin, Parlementaire vraag nr. 353 van de heer
LAMBERT van 22 april 2004.
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omdat de inkopende vennootschap niet per definitie zeker is of en wanneer de inkoop
aanleiding zal geven tot een belastbaar dividend en wat de omvang daarvan zal zijn. 

Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. Een vennootschap A heeft twee
natuurlijke personen B en C als aandeelhouders, die beiden 50 aandelen bezitten. Het
fiscaal gestorte kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.000 euro, zijnde 10 euro per
aandeel. De vennootschap beslist om 10 aandelen van aandeelhouder B in te kopen,
voor een prijs van 50 euro per aandeel. B krijgt aldus 500 euro uitbetaald, waarvan de
inkoopbonus (en dus het maximale dividend) 400 euro bedraagt. Indien het doel van
de vennootschap is om de aandelen op de balans te laten staan (bijvoorbeeld ter dek-
king (hedging) van een optieplan), komt er op het ogenblik van de inkoop geen divi-
dend tot stand. De inkoopprijs wordt al wel betaald, maar die kwalificeert op dat ogen-
blik niet als een dividend. Bij gebrek aan een roerend inkomen op het ogenblik van
de inkoop, en dus a fortiori bij gebrek aan toekenning daarvan, moet worden besloten
dat de inkopende vennootschap op het ogenblik van de inkoop dus strikt genomen
geen wettelijke basis heeft om RV in te houden. 

Indien de vennootschap vervolgens na een aantal jaren zou beslissen om de eigen aan-
delen toch te vernietigen, ontstaat alsnog een belastbaar dividend ten belope van de
gehele inkoopbonus (400 EUR). Beslist zij echter op datzelfde moment de aandelen te
verkopen tegen een lagere prijs (bv. 450 EUR) dan de inkoopprijs (500 EUR), dan ont-
staat eveneens een dividend, maar is de omvang hiervan beperkt tot het vermogens-
verlies (50 EUR). Bij dit alles rijst vervolgens de vraag of op het ogenblik van vernieti-
ging/doorverkoop nog sprake is van een “toekenning” van het dividend aan de aan-
deelhouder waarop de vennootschap RV is verschuldigd. Op grond van de huidige
tekst van de wetgeving en de standpunten ingenomen door de minister van Financiën
en de Dienst van Voorafgaande Beslissingen (DVB), is het immers niet uit te sluiten
dat de vennootschap de RV alsnog is verschuldigd. Indien de vennootschap de kost
op dat ogenblik dan niet kan terugvorderen van de aandeelhouder, riskeert zij deze
zelf ten laste te moeten nemen. Dit staat uiteraard haaks op het principe dat de RV een
inningsmechanisme is van de belasting op de roerende inkomsten die dient te worden
gedragen door de verkrijger van die inkomsten (zijnde de aandeelhouder), en niet
financieel zou mogen wegen op de vennootschap die de inkomsten uitkeert.

11. Eén van de weinige gevallen waarin, in de praktijk, het ontstaan en de omvang van
een dividend met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen worden
voorspeld, is de situatie waarin de inkoop gebeurt met het oog op de onmiddellijke
vernietiging van de aandelen. Het is waarschijnlijk om deze reden dat de minister van
Financiën(18), daarin gevolgd door de DVB(19), van oordeel is dat in het geval van een
inkoop met het oog op de onmiddellijke vernietiging van de aandelen, de inkopende
vennootschap toch RV dient in te houden op het ogenblik van de inkoop. Deze stelling
is echter betwistbaar vermits ook in dit geval een wettelijke basis voor inhouding van
RV ontbreekt op het ogenblik van de inkoop.

In een alleenstaand precedent besliste de rechtbank van eerste aanleg te Leuven dat er
geen grondslag was voor de RV indien er op het ogenblik van de inkoop nog geen
sprake is van een belastbaar dividend volgens de fictiebepaling(20). De belastingplich -
tige voerde aan dat geen RV verschuldigd was wanneer ingekochte aandelen op een
later ogenblik (in feite meer dan een jaar na de inkoop) werden vernietigd. De recht-
bank volgde deze redenering, gebaseerd op het feit dat de RV opeisbaar wordt door

18. Parlementaire vraag nr. 1237 van de heer DE DONNEA van 20 april 2006. Merk op dat de minister van Financiën niet met zoveel
woorden zegt dat RV verschuldigd is, maar dat dit kan worden afgeleid uit het feit dat hij stelt dat, indien een inkoop plaatsvindt
met het oog op de onmiddellijke vernietiging van de aandelen en indien inkoop en vernietiging plaatsvinden in hetzelfde belast-
baar tijdperk, de ingehouden RV verrekenbaar is voor de aandeelhouder-vennootschap. 

19. Voorafgaande beslissing nr. 600.223 van 20 juni 2006 en nr. 600.208 van 27 juni 2006 (www.fisconet.be).
20. Rb. Leuven 26 januari 2007, TRV 2013, (198), 203, par. 19; P. SMET, “Inkoop zonder onmiddellijke vernietiging : geen inhouding

RV ?”, Fiscoloog 2007, nr. 1096, 7-9. Het is opmerkelijk dat de rechtbank ook de inkoop met onmiddellijke vernietiging aanvoert
als een voorbeeld van een verrichting waarbij wel roerende voorheffing verschuldigd is. 
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de toekenning of de betaalbaarstelling van de inkomsten, wat zij gelijkstelde met de
“datum vanaf dewelke de verkrijger werkelijk over de inkomsten kan beschikken of ze
kan opstrijken”(21). De RV is in die optiek dan ook niet verschuldigd aangezien zij, op
het ogenblik dat de grondslag ervoor ontstaat (zijnde het ogenblik dat het dividend
ontstaat), niet opeisbaar is gelet op het feit dat er op dat ogenblik geen toekenning of
betaalbaarstelling van de roerende inkomsten is.

Het feit dat de RV niet verschuldigd is, is voor de aandeelhouders in kwestie (in casu
natuurlijke personen die Belgisch rijksinwoner zijn) in principe slechts een
Pyrrusoverwinning. Bij gebrek aan betaling van de bevrijdende RV moeten deze aan-
deelhouders de dividenden bij hun totstandkoming (dus in casu de vernietiging) opne-
men in hun aangifte in de personenbelasting(22). Ook dat zorgt voor praktische proble-
men omdat het ogenblik van de totstandkoming van de belastbare grondslag en moge-
lijkerwijze ook de omvang ervan niet afhangt van de belastingplichtige, maar wel van
de verrichtingen die later binnen de vennootschap plaatsvinden en waarvan de (ex) -
aandeelhouder mogelijkerwijze zelfs niet op de hoogte is. Zolang de aandelen op de
balans van de vennootschap blijven staan, blijft in principe een belastingschuld als een
donderwolk boven het hoofd van de aandeelhouder hangen. De vraag of die wolk ooit
tot uitbarsten komt, is volledig afhankelijk van het lot van de ingekochte eigen aan -
delen binnen de inkopende vennootschap. 

12. Wanneer er een verrichting plaatsvindt waardoor de fictiebepaling in werking
treedt, zorgt zij opnieuw voor onopgeloste vragen. Stel bijvoorbeeld dat een vennoot-
schap een gelijk aantal eigen aandelen heeft ingekocht van twee aandeelhouders. Na
drie jaar wordt de helft van de aandelen verkocht tegen de verkrijgingsprijs, terwijl de
andere helft wordt vernietigd. Wordt het daardoor verwezenlijkte dividend dan ver-
deeld over beide aandeelhouders, zodat elk van hen nu een belastbaar roerend inko-
men dient aan te geven op de helft van de aandelen die drie jaar geleden zijn inge-
kocht ? Of kan de vennootschap bepalen wiens aandelen het zal vernietigen, en zo de
ene aandeelhouder vrijstellen van enige belasting, terwijl de andere op alle ingekochte
aandelen een roerend inkomen verwezenlijkt, hoewel beide aandeelhouders drie jaar
geleden identiek hetzelfde bedrag hebben geïnd naar aanleiding van de inkooptrans-
actie ? Hoewel de DVB zich over deze vraag nog niet heeft uitgesproken, lijkt hij alvast
in deze richting te gaan waar hij stelt dat “indien de algemene vergadering van de NV X
beslist om niet alle eigen aandelen die de NV X aanhoudt na de inkoopverrichting te
vernietigen, de raad van bestuur of de door [hem] daartoe gemachtigde persoon, op fis-
caal vlak vrij is om te bepalen welke aandelen vernietigd worden overeenkomstig de
methode van “individualisering” van de eigen aandelen” (23).

13. Samenvattend kan dus worden gesteld dat onze RV-regels nooit zijn aangepast aan
de dividendkwalificatie zoals deze praktisch is uitgewerkt bij een inkoop. Dit heeft in
veel gevallen de inning van de RV de facto onuitvoerbaar gemaakt. Echter, bij gebrek
aan zekerheid en om te vermijden dat de inkopende vennootschap uiteindelijk zelf
voor de RV zou moeten opdraaien, zou zij ervoor kunnen kiezen om op het ogenblik
van de inkoop de maximaal verschuldigde RV in te houden. Ook deze piste is echter
niet waterdicht, omdat er geen juridische basis bestaat die de inkopende vennootschap
machtigt om de RV in te houden voordat de grondslag daarvan (in casu het dividend)
tot stand komt(24).

21. Rb. Leuven 26 januari 2007, TRV 2013, (198), 201, par. 13.
22. Artikel 313 WIB, zoals bevestigd in Rb. Leuven 26 januari 2007, TRV 2013, (198), 203, par. 19. In de personenbelasting zullen zij

eveneens onderworpen worden aan een belasting van 25 %, tenzij het toepassen van de progressieve tarieven tot een lagere belas-
ting leidt.

23. Voorafgaande beslissing nr. 600.208 van 27 juni 2006, par. 11-12 en in fine de beslissing.
24. Zulke basis voor het heffen van roerende voorheffing ten voorlopige titel bestaat wel voor het overbruggen van de eenjarige

houdperiode die een voorwaarde is voor vrijstelling van roerende voorheffing op grond van de Moeder-dochterrichtlijn (artikel
117, § 15 KB WIB).
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3.2.2. Impact van tariefverhogingen

14. Sinds 2011 is het tarief van de RV op inkoopboni gradueel verhoogd van 10 % naar
21 % (met desgevallend een bijkomende ‘rijkentaks’ van 4 %) tot 25 %. De vennoot-
schappen die voorafgaand aan één van deze tariefwijzigingen RV hebben ingehouden
ten tijde van de inkoop, lopen alsnog het risico van deze tariefverhogingen. Zoals
gezegd, zorgt de fictiebepaling er immers voor dat het tijdstip waarop de belasting ont-
staat, niet samenvalt met de inkoop van het aandeel, maar wel met het eventuele latere
vermogensverlies hierop. De vennootschap heeft aldus bij de inkoop berekend hoe-
veel RV diende te worden ingehouden, terwijl het tarief dat finaal telt, het tarief is dat
van toepassing is op de dag van de totstandkoming van het dividend (bijvoorbeeld bij
de latere vernietiging van de ingekochte aandelen)(25). 

15. In de praktijk kan een probleem zich, onder andere, voordoen bij de vennoot-
schappen die in de loop van 2011 een inkoop hebben verricht en hierop 10 % RV heb-
ben ingehouden (bijvoorbeeld omdat de vernietiging werd beoogd), maar vóór 31 de -
cember 2012 nog niet tot vernietiging zijn overgegaan. Indien deze vennootschappen
roerende voorheffing hebben ingehouden, zal de ingehouden som lager zijn dan de
verschuldigde 25 % RV. Indien deze vennootschappen geen RV hebben ingehouden,
betekent dit voor aandeelhouders-natuurlijke personen dat zij de inkoopbonus zullen
moeten aangeven voor het belastbaar tijdperk waarin de vernietiging plaatsvindt, en
dat zij daarop belast zullen worden tegen het tarief dat op het ogenblik van de vernie-
tiging van toepassing is, thans 25 %. De fiscale donderwolk waarvan boven (nr. 11)
sprake, blijft dus niet alleen boven het hoofd van de aandeelhouder hangen, hij zal
ook losbarsten onafhankelijk van diens wil en ondertussen heviger worden bij even -
tuele tariefverhogingen.

3.2.3. Vrijstelling voor beursverrichtingen wegens praktische bezwaren

16. Bij de invoering van het huidige fiscale regime van de inkoop stelde ook de Raad
van State zich vragen bij bepaalde aspecten van de RV(26), en meer bepaald bij inkoop-
transacties op de beurs, aangezien de verkoper van de aandelen op de beurs norma-
liter niet weet aan wie hij de aandelen verkoopt. Aangezien de beurs niet transparant
is, lijkt het voor de aandeelhouder alsof hij een (in principe onbelaste) meerwaarde
verwezenlijkt bij de verkoop van het aandeel, ook al wordt het aandeel in de praktijk
ingekocht door de vennootschap, waardoor mogelijkerwijze later sprake zal zijn van
een belastbaar dividend. Deze problematiek rijst uiteraard nog scherper indien geen
RV werd ingehouden (bijvoorbeeld omdat de ingekochte aandelen niet onmiddellijk
worden vernietigd) aangezien de anonimiteit van de beurs het onwaarschijnlijk maakt
dat de verkoper te weten komt dat (en voor hoeveel) een inkoopbonus op een later
tijdstip moet worden opgenomen in de belastingaangifte als een belastbaar dividend(27). 

Daarom voorziet de wet in een vrijstelling van de RV ingeval de eigen aandelen ver-
kregen worden op een gereglementeerde markt(28). Hoewel de wet zelf het toepassings-
gebied van deze vrijstelling niet beperkt, wordt in de memorie van toelichting expliciet
gesteld dat de vrijstelling enkel geldt voor die gevallen waarin de aangehaalde proble-

25. Per analogie kan worden verwezen naar de redenering van de rechtbank te Leuven dat, om te bepalen of een bepaalde verrichting
voor of na de inwerkingtreding van de roerende voorheffing op inkoopboni viel, diende te worden gekeken naar de datum van
de vernietiging van de aandelen en niet de datum van de inkoop (Rb. Leuven 26 januari 2007, TRV 2013, (198), 200-201, par. 9-11). 

26. Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 1918/1, 103.
27. Dit probleem beperkt zich tot de natuurlijke personen. Zoals hieronder wordt uiteengezet zijn de vennootschappen-aandeelhou-

der belastbaar in het jaar waarin de verkoop/inkoop plaatsvindt en zijn zij belastbaar op de door hen verwezenlijkte meerwaarde.
Zie infra nr. 17 e.v. 

28. Artikel 264, eerste lid, 2°bis WIB : de roerende voorheffing is niet verschuldigd op het gedeelte van het dividend “dat in artikel
186 wordt vermeld, wanneer een vennootschap eigen aandelen verkrijgt die zijn toegelaten tot een Belgische of buitenlandse gere-
glementeerde markt als bedoeld in artikel 2, 5° of 6°, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten, of tot een door de Koning, op advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, voor
de toepassing van dit artikel daarmee erkende gelijkgestelde andere gereglementeerde markt, voor zover de verhandeling plaats-
vindt op de centrale beursmarkt van Euronext of op een analoge markt”.
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matiek speelt, en bijgevolg “geen toepassing kan vinden op openbare aanbiedingen
van inkoop van aandelen, op inkopen van aandelen “via bloktransacties” en op inko-
pen die niet op de markt zijn verricht met het akkoord van de cliënt” (29). Dit is logisch
omdat in deze gevallen de inkopende vennootschap de aandeelhouders van wie wordt
ingekocht, kan identificeren.

Desalniettemin is deze vrijstelling voor gewone beursverrichtingen, die in de memorie
van toelichting een “technische uitzondering” wordt genoemd, niet vanzelfsprekend.
Een vrijstelling van de RV kan normaliter inderdaad als een technische maatregel wor-
den beschouwd, aangezien niet de uiteindelijke belasting wordt vrijgesteld, maar enkel
het inningsmechanisme wijzigt. In dit geval leidt de vrijstelling van de RV echter tot
een volledig andere fiscale behandeling. Stel een BVBA A en een beursgenoteerde NV B
kopen beide aandelen in van aandeelhouders-natuurlijke personen met het oog op 
de onmiddellijke vernietiging. BVBA A volgt de courante praktijk en houdt 25 % RV
in. De aandeelhouders van de NV B verkopen de aandelen op de beurs en weten niet
dat de vennootschap hun tegenpartij is. De NV B hoeft geen RV in te houden omwille
van de vrijstelling. Aangezien de aandeelhouders geen weet hebben van de eigenlijke
aard van de verrichting, valt te verwachten dat ze dit zullen behandelen als een (vrij-
gestelde) meerwaarde op aandelen. Deze vrijstelling is dus niet zomaar een “tech -
nische uitzondering”, maar wel een symptomatisch voorbeeld van de dubbelzinnige
fiscale kwalificatie van inkoop, namelijk een meerwaarde die in het keurslijf van een
dividenduitkering wordt geduwd.

Bij een openbare aanbieding tot inkoop van eigen aandelen daarentegen moet een
vennootschap aldus RV inhouden, tenzij de verkopende aandeelhouder een andere
vrijstelling kan genieten. Indien de inkopende vennootschap niet alle aandelen meteen
wenst te vernietigen, rijst het principiële probleem dat het op het ogenblik van het bod
onmogelijk is om de exacte RV te bepalen. Voor het prospectus is het echter van
belang om de aandeelhouders correct te informeren over het bedrag van de voorhef-
fing. Deze principiële hindernis zal geval per geval moeten worden overwonnen.
Indien de vennootschap bijvoorbeeld een groot deel van de aandelen wenst te vernie-
tigen, kan het raadzaam zijn om de aandelen waarop effectief RV verschuldigd is, eerst
te vernietigen (bijvoorbeeld door met verschillende effectenrekeningen te werken).
Deze handelingswijze leidt eventueel tot een hoger totaal bedrag van de verschuldigde
RV, maar vermijdt dat de vennootschap in een juridisch vagevuur terechtkomt waarbij
het niet zeker is of en wanneer de RV die werd ingehouden op de inkoopprijs ook
effectief verschuldigd zal zijn door de werking van de fictiebepaling.

Bij dergelijke openbare aanbieding zullen aandeelhouders die niet vrijgesteld zijn van
de RV een lager bedrag ontvangen dan vrijgestelde aandeelhouders (aangezien de ven-
nootschap enkel het nettobedrag zal uitkeren). De werking van de markt kan echter
een oplossing bieden voor deze ongelijkheid. Als gevolg van het bod zal de koers van
het aandeel normaliter de biedprijs benaderen. Aandeelhouders die geen vrijstelling
van RV genieten zullen hun aandeel in zulk geval eerder buiten het bod verkopen
tegen ongeveer dezelfde prijs, waarbij die verkoop fiscaal beschouwd wordt als een
(vrijgestelde) meerwaarde op aandelen. Er mag dan ook verwacht worden dat enkel
vrijgestelde aandeelhouders zullen intekenen op het openbaar bod. 

3.3.  De aandeelhouder-vennootschap : brandpunt van inconsistentie 

17. Op geen enkel punt komen de hierboven geschetste problemen op het vlak van
principiële kwalificatie en praktische uitwerking van de inkoop zo helder tot uitdruk-
king als bij de vennootschap-aandeelhouder van wie de aandelen worden ingekocht. 

29. Parl.St. Kamer 2001-2002, nr. 1918/1, 29.
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3.3.1. Kwalificatie

18. Het is duidelijk dat bij de inkoop geen sprake is van een dividend en dat een divi-
dend zelfs definitief achterwege blijft indien de ingekochte aandelen ad infinitum en
zonder een waardevermindering te ondergaan op de balans van de inkopende vennoot-
schap blijven staan. Laat ons even op deze hypothese verdergaan. Wel, zelfs in het geval
dat er fiscaal nooit sprake is van een dividend, is de vennootschap-aandeelhouder
(anders dan de aandeelhouder-natuurlijke persoon) hoe dan ook belastbaar in het
belastbaar tijdperk waarin de door haar aangehouden aandelen worden ingekocht. Dit
is volstrekt logisch, aangezien vennootschappen belastbaar zijn op hun totale tijdens het
belastbaar tijdperk verwezenlijkte nettowinst of nog, nettoverrijking. De fiscale kwalifi-
catie van die verrijking, het belastbaar inkomen, is hiervoor an sich niet relevant. 

19. Boekhoudkundig is de relevante concrete verrijking van de vennootschap-aandeel-
houder niets anders dan het verschil tussen de totale ontvangen inkoopprijs en de
boekwaarde van het ingekochte aandeel. Het voorgaande toont zonder meer opnieuw
perfect aan dat wat in werkelijkheid wordt verwezenlijkt bij een inkoop van aandelen
niets anders is dan een meerwaarde. Met dit in het achterhoofd en wetende dat er fis-
caal gezien geen sprake is van een dividend op het ogenblik van de inkoop, zou men
verwachten dat het inkomen dat naar aanleiding van de inkoop wordt verwezenlijkt in
de vennootschapsbelasting zou kwalificeren als een vrijgestelde meerwaarde op aan-
delen (artikel 192 WIB).

Desalniettemin wordt de naar aanleiding van de inkoop verwezenlijkte winst toch als
een dividend behandeld en geniet zij daarom DBI-aftrek (artikel 202, § 1, 2° WIB)(30).
Hierbij vallen twee dingen in het bijzonder op. Ten eerste kwalificeert het inkomen
steeds als een dividend, ook indien artikel 186 WIB (nog) geen toepassing vond. Ten
tweede wordt het onder de DBI-aftrek uit de belastbare basis te verwijderen ‘dividend’
bij een inkoop omschreven als “het positieve verschil tussen de verkregen sommen (...)
en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen die worden verkregen (...)
door de vennootschap die ze had uitgegeven”. Inderdaad, een meerwaarde dus, maar
dan wel in een dividendkleedje. 

3.3.2. Praktische problemen

20. Als we het bovenstaande samenvatten, kunnen we zeggen dat artikel 186 WIB in
hoofde van de inkopende vennootschap bepaalt of er sprake is van een uitgekeerd
dividend, en zo ja, hoe groot dat is; terwijl artikel 202, § 1, 2° WIB in hoofde van de
vennootschap-aandeelhouder bepaalt in hoeverre deze het inkomen dat zij naar aan-
leiding van de inkoop verwezenlijkt, mag vrijstellen als een dividend, ongeacht de toe-
passing van artikel 186 WIB. Hierbij rijst dan de vraag : wat als bij een inkoop het uit-
gekeerde dividend kleiner is dan de totale door de aandeelhouder verwezenlijkte
meerwaarde ?

Dit is bijvoorbeeld het geval indien de boekwaarde van een aandeel bij de vennoot-
schap-aandeelhouder 5 bedraagt, terwijl de inkopende vennootschap het inkoopt voor
10 om het vervolgens (laat ons voor de eenvoud aannemen binnen hetzelfde belast-
baar tijdperk) aan een werknemer te verkopen die een call optie uitoefent tegen een
strike price van 8. In dat geval is de nettowinst in hoofde van de vennootschap-
aandeelhouder (een meerwaarde van) 5, terwijl overeenkomstig artikel 186 WIB de
inkopende vennootschap een dividend heeft uitgekeerd van 2 (het vermogensverlies
in hoofde van de inkopende vennootschap). 

30. De aftrek voor Definitief Belaste Inkomsten (DBI) laat toe om een in de regel belastbaar dividend (want nettoverrijking voor de
ontvangen vennootschap) voor 95 % uit de belastbare basis te verwijderen om economische dubbele belasting te vermijden.
Immers, het dividend is een uitkering van winst die in de uitkerende vennootschap al aan vennootschapsbelasting werd onder-
worpen. Zonder DBI-aftrek zou winst die door een vennootschap naar de uiteindelijke aandeelhouder wordt uitgekeerd, nage-
noeg volledig worden wegbelast.
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Volgens de minister van Financiën komt de totale meerwaarde in aanmerking voor de
DBI-aftrek in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder(31). Anders geformuleerd : de
gehele meerwaarde wordt als een dividend beschouwd en zal aldus (95 %) DBI-aftrek
genieten. Technisch gezien is dit echter betwistbaar. Artikel 202, § 1, 2° bepaalt welis-
waar dat de door de vennootschap-aandeelhouder behaalde meerwaarde voor DBI-
aftrek in aanmerking komt, maar enkel “in zover het een dividend betreft waarop artikel
186 [...] of een gelijkaardige bepaling naar buitenlands recht zijn toegepast”. In de mate
dat de meerwaarde dus groter is dan het dividend dat bij de inkoop overeenkomstig
artikel 186 WIB wordt vastgesteld en overeenkomstig artikel 202, § 1, 2° WIB door DBI-
aftrek (voor 95 %) wordt vrijgesteld, kan niet anders dan worden besloten dat het hier
een meerwaarde op aandelen betreft die overeenkomstig artikel 192 WIB (voor 100 %)
dient te worden vrijgesteld(32). 

21. Als men deze logica doortrekt, zou men op basis van de wettekst (maar voor alle
duidelijkheid, ingaand tegen het standpunt van de minister van Financiën) kunnen stel-
len dat, in de mate dat geen dividendkwalificatie volgt tijdens hetzelfde belastbaar tijd-
perk (bijvoorbeeld indien de aandelen ad infinitum op de balans blijven staan zonder
waardevermindering), noodgedwongen moet worden vastgesteld dat de gehele meer-
waarde in hoofde van de vennootschap-aandeelhouder voor dat belastbaar tijdperk als
een volledig vrij te stellen meerwaarde op aandelen moet worden beschouwd. 

4. DE DUBBELE KERN VAN DE PROBLEMATIEK ROND INKOOP 

22. De problematiek van de inkoop valt in essentie uiteen in twee kernproblemen,
waarbij een onderscheid moet worden gemaakt al naargelang het aandeel al dan niet
wordt ingekocht met het oog op de vernietiging ervan.

4.1.  Inkopen zonder het oog op vernietiging : over meerwaarden en 
economisch risico 

23. Indien aandelen worden ingekocht van een aandeelhouder (A) zullen deze nood-
gedwongen voor een bepaalde periode op de balans van de inkopende vennootschap
staan alvorens terecht te komen in de handen van een nieuwe aandeelhouder, bijvoor-
beeld een werknemer (B). Het resultaat van dit scenario is nagenoeg identiek aan het
scenario waarin A zijn aandeel aan B zou hebben verkocht. Het onderscheid, en met-
een ook de kern van het probleem, is echter dat via de inkoop het economisch risico
met betrekking tot de aandelen noodzakelijkerwijze eerst even overgaat op de inko-
pende vennootschap, zodat indien deze hierop in deze tussenperiode een verlies lijdt,
dit noodgedwongen gepaard gaat met een vermogensverlies (cash-out).

Het is duidelijk dat noch de aandeelhouder A, noch de inkopende vennootschap de
intentie had om een finale afrekening te maken met betrekking tot het aandeel (en de
daaruit volgende gedeeltelijke uitkering van kapitaal en reserves), zoals dit het geval is
bij een partiële liquidatie(33). A heeft de vennootschap dus niet deels geliquideerd, maar
verkocht enkel het aandeel, inclusief het daaraan verbonden economisch risico, waar-
door een einde kwam aan zijn band met de inkopende vennootschap. Juridisch kwam
hierbij (mogelijkerwijze) een meerwaarde tot stand en dit is ook de wijze waarop de
transactie in de huidige stand van de wetgeving, althans in eerste instantie, fiscaal
wordt behandeld. 

24. Vooreerst rijst de vraag of dit inkoopscenario wel moet worden onderscheiden van
een scenario waarin de vennootschap eender welk ander vermogensbestanddeel aan-

31. Parlementaire vraag nr. 399 van de heer EERDEKENS van 19 juni 2000.
32. C. CHERUY en C. LAURENT, Le régime fiscal des sociétés holdings en Belgique, Brussel, Larcier, 2008, 271, nr. 447.
33. Dit geval dient te worden onderscheiden van het geval waarbij de inkoop plaatsvindt met het oog op een vernietiging, welk 

scenario in punt 4.2 wordt behandeld. 
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koopt (bijvoorbeeld een onroerend goed), hierop het economisch risico draagt en
mogelijkerwijze verlies boekt. Of anders geformuleerd, is het wel correct om eventueel
later vermogensverlies op een ingekocht aandeel alsnog als een dividend te belasten
in hoofde van een voormalig aandeelhouder ? Op basis van het voorgaande lijkt het
ons conceptueel voor kritiek vatbaar dat een ex-aandeelhouder, mogelijkerwijze jaren
na de inkoop, nog een fiscale rekening moet dragen van een vermogensverlies op een
actiefbestanddeel waarvan het economisch risico is overgegaan op de vennootschap,
die ondertussen een derde partij is. 

Bovendien kan men zich afvragen of het vanuit fiscaal oogpunt wel noodzakelijk is om
het latere vermogensverlies in hoofde van de inkopende vennootschap nog als een
dividend te kwalificeren. Zoals hierboven reeds werd uiteengezet (zie nr. 3), is er bij
een inkoop een mogelijkheid tot fiscale arbitrage in die mate dat de verkopende aan-
deelhouder een onbelaste meerwaarde verwezenlijkt ten belope van de gereserveerde
winsten die aan het aandeel kleven. Dit is o.i. niet problematisch, aangezien de aan
het aandeel klevende reserves in de handen van de nieuwe aandeelhouder hun ge -
ei gende fiscale regime zullen ondergaan(34). Voorts is het zonneklaar dat, in geval van
een inkoop zonder oogmerk om te vernietigen, de omvang van het fiscale dividend
niet noodzakelijkerwijze gelijk is aan de door de aandeelhouder verwezenlijkte (of
‘gearbitreerde’) meerwaarde. De dividendkwalificatie houdt immers geen rekening met
de omvang van de meerwaarde die vanuit het oogpunt van de aandeelhouder wordt
verwezenlijkt, maar slaat enkel op het door de inkopende vennootschap geleden ver-
lies in de periode dat zij, als ‘aandeelhouder’, het economisch risico droeg. 

4.2. Inkopen met het oog op vernietiging : over de fiscale definitie van een
meerwaarde

25. Een inkoop met het oog op de vernietiging van het aandeel moet duidelijk worden
onderscheiden van de andere hierboven beschreven inkopen. Ten eerste moet worden
vastgesteld dat ook hier de aandeelhouder juridisch een meerwaarde verwezenlijkt en
geen dividend ontvangt. Maar, anders dan hierboven het geval was, wordt bij een
inkoop met het oog op de vernietiging van de aandelen wel een finale afrekening
gemaakt tussen de vennootschap en de aandeelhouder waarbij deze laatste, net als bij
een liquidatie, een uitkering ontvangt van de eerder gereserveerde winst.
Logischerwijze zou de fiscale behandeling van de inkoop met het oog op de vernieti-
ging van de aandelen volledig gelijk moeten sporen met de (partiële) liquidatie. In het
geval van een liquidatie is er juridisch sprake van een meerwaarde(35), doch gaat men
fiscaal uit van een dividenduitkering (de zogenaamde liquidatiebonus, die wordt belast
tegen een lager tarief). 

26. Ook hier rijst de vraag of er fiscaal een reden bestaat om van de juridische kwali-
ficatie van een meerwaarde af te wijken. Dit brengt ons eerst bij de vraag wat een fis-
cale meerwaarde eigenlijk inhoudt. De kern van het probleem is immers dat de fiscale
arbitrage bij een inkoop met het oog op de vernietiging van de aandelen (net als bij
een liquidatie overigens) niet bestaat uit het louter doorschuiven van de fiscale last die
aan het gereserveerde dividend kleeft(36), maar tot een definitieve omvorming van een
belastbaar in een niet-belastbaar inkomen. 

34. Het feit dat de nieuwe aandeelhouder onder dat fiscale regime mogelijkerwijze een vrijstelling geniet, doet hier geen afbreuk aan.
Gelijkaardige situaties komen nu reeds voor, bijvoorbeeld wanneer een natuurlijk persoon een aandeel verkoopt aan een ven-
nootschap : het feit dat de vennootschap bij een latere uitkering van de gereserveerde winst DBI-aftrek geniet, doet geen afbreuk
aan de vrijgestelde meerwaarde in hoofde van de natuurlijke persoon die het aandeel (met opgespaarde dividenden) heeft ver-
kocht.

35. Cass. 20 maart 1956, Arr. Cass. 1956, 604.
36. Het doorschuiven van een fiscale last verbonden aan een actiefbestanddeel naar een andere belastingplichtige is een vorm van

aanvaarde fiscale planning. Denken we aan het hierboven beschreven geval van een verkoop van aandelen waaraan gereserveer-
de winsten kleven of nog, aan de keuze tussen een asset deal of een share deal, waarbij in het laatste geval de fiscale latentie op
het actief mee wordt doorverkocht en zich weerspiegelt in de prijs. 
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Dit betekent o.i. echter niet dat de fiscale behandeling van alle meerwaarden op de
helling dient te worden gezet(37). Integendeel, de bijzondere fiscale behandeling van
meerwaarden is vanuit fiscaal-politiek oogpunt verdedigbaar. Vanuit dit uitgangspunt
ligt het kernprobleem hier eerder in de manier waarop we het concept meerwaarde
fiscaal-technisch omschrijven. De oplossing zou er daarom uit kunnen bestaan om de
fiscale definitie van een meerwaarde te herbekijken, bijvoorbeeld bij een volgende
grondige hervorming van het fiscaal recht(38).

Zouden we ons voor de fiscale definitie van een meerwaarde (in gevallen waar die
wordt verwezenlijkt bij een definitieve omvorming van een potentiële dividenduit -
kering in een meerwaarde) niet meer kunnen aansluiten bij de economische werkelijk-
heid, in plaats van vast te houden aan een zuiver juridisch denkkader ? Zo zou kunnen
worden overwogen om het begrip ‘meerwaarde’ in dergelijke gevallen fiscaal in te vul-
len vanuit het oogpunt van wat het actief werkelijk waard is, zonder rekening te hou-
den met verzamelde winsten uit het verleden, die o.i. best hun geëigende fiscaal
regime zouden moeten ondergaan. Een meerwaarde is dan een weerspiegeling van
een verandering van het in de toekomst te verwachten rendement van een actief -
bestanddeel, dat zich vertaalt in een stijging van zijn marktwaarde gedurende de pe -
riode dat dit actief wordt aangehouden (denk bijvoorbeeld aan een klassieke meer-
waarde op een onroerend goed, waarbij een waardestijging niet is gebaseerd op opge-
spaarde huurinkomsten uit het verleden). Op die manier kan de meerwaarde dan wor-
den onderscheiden van een louter door de partijen veroorzaakte definitieve herkwali-
ficatie van een inkomen dat in het verleden is opgebouwd (denk aan gereserveerde
winsten die worden omgezet in een meerwaarde of aan financiële producten met
gekapitaliseerde interest). In het eerste geval lijkt een bijzondere fiscale behandeling
op haar plaats, in het tweede geval o.i. niet. 

27. Hoe dan ook, de fiscale wetgever heeft er in het geval van een inkoop voor geko-
zen om de juridische kwalificatie van een meerwaarde niet te volgen. Hierbij moet
worden vastgesteld dat, als we het fiscale regime van de inkoop van aandelen met het
oog op de vernietiging afzonderlijk bekijken, de door de fiscale wetgever uitgewerkte
oplossing o.i. nagenoeg volledig logisch consistent is. Bij een dergelijke inkoop wordt
immers de gehele inkoopbonus (een juridische meerwaarde) als een fiscaal dividend
beschouwd. Hiermee wordt bij dit soort inkopen een definitieve arbitrage tussen
belastbaar dividend en onbelastbare meerwaarde nagenoeg volledig uitgesloten. Het
sluitstuk van deze logica is de recente gelijkschakeling van het RV-tarief op dividenden
en inkoopboni(39). Op dit vlak heeft ons fiscaal regime enkel reparatiewerk nodig (zie
hieronder nr. 31).

28. Het voorgaande leidt tot de verrassende conclusie dat, hoewel de wijze waarop de
inkoop conceptueel is uitgewerkt voor kritiek vatbaar is, het verkregen resultaat nage-
noeg kan worden bijgetreden. Bij een inkoop met het oog op de vernietiging wordt
onmiddellijk de fiscale fictie van een dividend gehanteerd die de meerwaarde terecht
doorprikt, ten belope van de uitgekeerde gereserveerde winst. Deze fiscale fictie speelt
ook deels, en o.i. ten onrechte, in de overige gevallen van inkoop, maar daar heeft zij
in de praktijk vaak geen uitwerking (zie punt 3.2). Het spijtige is echter dat net door
de slordige implementatie door de fiscale wetgever, de praktijk van de inkoop vele
problemen kent. Aangezien een grote conceptuele hervorming niet voor de deur staat,
worden hieronder enkele voorzetten gegeven waarop met een paar wetgevende aan-
passingen een en ander werkbaarder kan worden gemaakt. 

37. In het tegengestelde geval zou het tarief logischerwijze dienen te worden gelijkgeschakeld met het tarief van belasting op divi-
denden.

38. Bij die gelegenheid lijkt het ook raadzaam om deze problematiek in een rechtsvergelijkend kader te bestuderen. In dat verband
stelt K. MORBEE op grond van een rondvraag dat onze buurlanden een duidelijk fiscaal regime kennen voor de inkoop. Zie 
K. MORBEE, “Inkoop”, TFR 2012, 515-516. Een rechtsvergelijkende analyse valt echter buiten het bestek van dit standpunt.

39. Na de gelijkschakeling van de RV op dividenden en inkoopboni, lijkt vanuit dit oogpunt de enige overblijvende fiscaal-technische
inconsistentie de 10 % RV op liquidatieboni.
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5. DE LEGE FERENDA 

5.1. De fiscus als hoeder van het Wetboek van Vennootschappen(40)

29. Indien aan het bestaande regime wordt gesleuteld, is de eerste vraag of de fiscale
wetgever wel moet optreden als hoeder van het Wetboek van Vennootschappen. In de
huidige context bepaalt het WIB autonoom dat een “illegale” inkoop aanleiding geeft
tot een maximaal en onmiddellijk belastbaar dividend ten belope van de volledige
inkoopbonus. Het ‘belastinguitstel’ opgenomen in de fictiebepaling is immers enkel
van toepassing bij een inkoop die plaatsvindt volgens de regels van het Wetboek van
Vennootschappen (artikel 186, lid 2, eerste zin W. Venn.). Deze fiscale bepaling is van
toepassing ongeacht de vraag of de overtreding ook op vennootschapsrechtelijk vlak
wordt gesanctioneerd.

30. Indien de inkoop zelf correct is uitgevoerd, maar de vennootschap later een over-
treding van het Wetboek van Vennootschappen begaat (bijvoorbeeld geen tijdige
wederverkoop van de ingekochte aandelen), ontstaat er op dat ogenblik ook een
belastbaar dividend ten belope van de volledige inkoopbonus. De vennootschapsrech-
telijke sanctie op een overtreding van bepaalde voorschriften inzake de verkoop (met
inbegrip van het gebrek aan tijdige wederverkoop van de ingekochte aandelen) is
immers de nietigheid van rechtswege van de ingekochte aandelen(41), wat één van de
oorzaken is die leidt tot belastbaarheid door de fictiebepaling (artikel 186, lid 2, 3° WIB
en nr. 9)(42).

De Administratie krijgt in deze gevallen een post factum controle- en sanctiebevoegd-
heid over de toepassing van het Wetboek van Vennootschappen. Het mag duidelijk
zijn dat, indien een fiscale kwalificatie wordt gekoppeld aan een overtreding van het
Wetboek van Vennootschappen, dit een consequente fiscale behandeling van het inko-
men noodzakelijkerwijze in de weg staat(43). Alleen al om die reden lijkt ons een fiscale
sanctie niet de geëigende manier om overtredingen van het Wetboek van Vennoot -
schappen te sanctioneren.

Het lijkt ons daarenboven dat de overtreding van het Wetboek van Vennootschappen
in hoofde van de vennootschap moet worden gesanctioneerd, eerder dan op fiscaal
vlak in hoofde van haar aandeelhouders. Dit is misschien een subtiel onderscheid voor
de eenpersoons-BVBA, maar lijkt ons evident vanuit het perspectief van de meer com-
plexe vennootschappen, waar niet iedere aandeelhouder zonder meer verantwoorde-
lijk kan worden gesteld voor de beslissingen van de organen van de vennootschap. 

5.2. Inkopen met het oog op vernietiging : consequente behandeling als 
partiële liquidatie

31. Vervolgens lijkt het ons dat in het geval van een inkoop met het oog op de onmid-
dellijke vernietiging van de aandelen (vanuit praktisch oogpunt een vernietiging in het-
zelfde boekjaar), de fiscale behandeling moet worden afgestemd op die van een liqui-

40. Voor een uitgebreide bespreking van de fiscaalrechtelijke gevolgen van een inkoop in strijd met het Wetboek van
Vennootschappen, zie L. DE BROE en K. WILLOQUÉ, “Fiscaalrechtelijke gevolgen van inbreuken op het Wetboek van
Vennootschappen” in F. BUYSSENS, K. GEENS, H. LAGA, B. TILLEMAN en A.-L. VERBEKE (eds.), Vennootschapsrechtelijke
Clausules voor het Notariaat, Gent, Larcier, 2011, (869) 896 – 901.

41. Zie art. 625, § 1 W.Venn. : enkel de overtreding van artikel 620, § 1 W.Venn. en de vervreemdingstermijnen in artikel 622, § 2,
tweede lid, 3° tot 5° W.Venn. worden met de nietigheid van de aandelen gesanctioneerd.

42. Een voorbeeld maakt dit duidelijk : aandelen die worden verkregen met het oog op de aanbieding ervan aan het personeel moe-
ten binnen een termijn van twaalf maanden worden vervreemd (artikel 622, § 2, 3° W.Venn.). Indien dat niet gebeurt, zijn deze
aandelen van rechtswege nietig en dient de raad van bestuur deze aandelen te vernietigen (artikel 625, § 1 W.Venn.). Hierdoor
vindt een vermogensvermindering plaats, die aanleiding geeft tot een dividend in hoofde van de aandeelhouder die de aandelen
eerder heeft verkocht aan de vennootschap. De aandeelhouder verwezenlijkt aldus een belastbaar dividend ten belope van de
volledige inkoopbonus, en dat twaalf maanden nadat hij zijn aandeel aan de vennootschap heeft verkocht. 

43. Zie in dit verband ook de fiscale dividendkwalificatie bij terugbetaling van het gestorte kapitaal, indien de kapitaalvermindering
plaatsvindt met schending van de regels van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 18, 2° WIB).
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datie(44). Hiervoor moet erin worden voorzien dat het dividend ontstaat op het ogenblik
van de inkoop. Hierdoor kan de RV onmiddellijk worden ingehouden en vervolgens
aangegeven en doorgestort net zoals bij een regulier dividend of een liquidatiebonus(45). 

Voor de vennootschap-aandeelhouder volgt in dit geval, in de regel, dat de gehele ver-
kregen meerwaarde (de inkoopbonus) voor de DBI-aftrek in aanmerking komt. Ook
dit spoort automatisch met de regeling van de liquidatiebonus. Indien deze niet van
toepassing is, is de meerwaarde principieel belastbaar. De verrekening van de roeren-
de voorheffing vormt voor de vennootschap in dit geval ook geen enkel probleem,
aangezien de aandeelhouder-vennootschap volle eigenaar van de aandelen is op het
moment van de inkoop. 

5.3. Inkopen zonder het oog op vernietiging : consequente behandeling als
meerwaarde

32. Voor de inkopen die niet worden verricht met het oog op de onmiddellijke vernie-
tiging (zijnde vernietiging in hetzelfde belastbaar tijdperk), zou de huidige fiscale fictie
in artikel 186 WIB best worden opgeheven. Dit lost niet alleen heel wat praktische pro-
blemen op, maar geeft de aandeelhouders ook de fiscale kwalificatie waarop zij con-
ceptueel gezien recht hebben. Indien het aandeel daarna weer in omloop wordt
gebracht, vinden immers de reguliere fiscale bepalingen toepassing en is een latere uit-
kering van de onderliggende reserves, zelfs in het geval van een liquidatie van de ven-
nootschap, in de regel aan de RV onderworpen. De fiscale planningstechniek waarbij
de vennootschap en haar aandeelhouders een inkoop verrichten met het oog op ver-
nietiging, maar de vernietiging doelbewust uitstellen om een ander fiscaal regime te
genieten (meerwaarde in plaats van dividend), dient aan banden te worden gelegd aan
de hand van de algemene antimisbruikbepaling (artikel 344, § 1 WIB).

Voor de aandeelhouders-vennootschappen heeft het voorgaande nagenoeg geen
impact. Zij blijven principieel belastbaar op de door hen gerealiseerde meerwaarden,
al dan niet vrijgesteld indien de voorwaarden daartoe zijn vervuld. Indien de dividend-
kwalificatie in dit scenario zou vervallen, bestaat er geen twijfel dat de toepasselijke
vrijstelling de meerwaardevrijstelling op aandelen is. 

5.4. Schijnbaar onoplosbaar : vernietiging na inkoop en eigen aandelen op de
balans bij liquidatie

33. Problematisch blijven, op het eerste gezicht, het geval waarin de ingekochte aan-
delen, (hoewel niet ingekocht met het oog op vernietiging en dus niet bij inkoop als
dividend behandeld) alsnog worden vernietigd of nog op de balans van de inkopende
vennootschap staan op het ogenblik dat deze wordt vereffend. Hierbij moeten echter
twee opmerkingen worden gemaakt. 

Ten eerste moet inderdaad worden vastgesteld dat in deze gevallen mogelijkerwijze
een vermogensverlies (cash-out) optreedt dat niet belastbaar is geweest in handen van
de aandeelhouder. Dit dient echter ook onmiddellijk te worden genuanceerd, want in
de mate dat de oorspronkelijke aandeelhouder van wie werd ingekocht een vennoot-
schap was, heeft deze inkoop wel degelijk haar geëigende fiscale behandeling gehad.
De aandeelhouder-vennootschap werd immers belast op de meerwaarde ongeacht de
fiscale kwalificatie van het inkomen (zie hierboven nr. 18 e.v.). Dat deze meerwaarde
eventueel in aanmerking is gekomen voor een vrijstelling (DBI dan wel meerwaarde

44. Logischerwijze zou het RV-tarief voor inkoopboni (gedeeltelijke vereffening) en liquidatieboni (gehele vereffening) dan ook gelijk
moeten zijn. Het verschil tussen beide lijkt gebaseerd op politieke, doch niet op fiscaal-technische motieven.

45. Uiteraard kan dit alles slechts worden toegepast indien de aandeelhouder weet dat de aandelen aan de vennootschap zelf worden
verkocht. De uitzondering voor (anonieme) beursverrichtingen lijkt aldus een noodzakelijk kwaad.
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op aandelen, zie hierboven nr. 31) is daarvan een onderdeel en logisch gevolg en doet
aan deze conclusie dan ook geen afbreuk. 

Ten tweede moet worden opgemerkt dat het probleem hier noodzakelijkerwijze be -
perkt is tot buitenlandse aandeelhouders en binnenlandse aandeelhouders-natuurlijke
personen; kortom, de aandeelhouders waarvoor de RV de eindbelasting is. Ook voor
deze aandeelhouders zou er in de praktijk echter niet veel veranderen. Ten eerste zijn
(anonieme) inkopen ter beurze reeds vrijgesteld. Ten tweede genieten buitenlandse
aandeelhouders onder het huidige regime vaak een vrijstelling. Ten derde illustreert
het vonnis van de rechtbank te Leuven (zie hierboven nr. 11) dat het niet zeker is dat
de RV wel kan worden ingehouden indien er een tijdsverloop is tussen de inkoop en
het vermogensverlies, en is het nog maar zeer de vraag of de aandeelhouder-natuur-
lijke persoon in de praktijk overgaat tot een aangifte van het (correcte) dividend, op
het ogenblik dat dit volgens artikel 186 WIB tot stand komt bij de latere vernietiging
of liquidatie van de vennootschap, mogelijkerwijze jaren na de inkoop. Het lijkt dan
ook dat de budgettaire impact van de beperking van artikel 186 WIB gering is, aange-
zien op de inkoop die niet gericht is op de vernietiging van de aandelen in de regel
ook onder het huidige regime geen RV wordt ingehouden. 

34. Het lijkt er dus op dat de inkoop op enkele vlakken correcter alsook efficiënter kan
worden uitgewerkt, wat zou leiden tot verhoogde rechtszekerheid. Mogelijke bezwaren
van budgettaire aard lijken, op het eerste gezicht, in het licht van hoe de huidige rege-
ling concreet in de praktijk wordt toegepast, te kunnen worden ondervangen met het
motto much ado about nothing. Vanuit de fiscale praktijk rijst dan de vraag of het sop
van de huidige regels de fiscale kool wel waard is. 

6. BESLUIT

35. De inkoop bevindt zich op de grens tussen een meerwaarde en een dividend.
Vanuit het standpunt van de vennootschap komt een inkoop met daaropvolgende ver-
nietiging overeen met een partiële liquidatie, waarbij vermogen uitgekeerd wordt dat
als dividend dient te worden beschouwd. De aandeelhouder bekijkt de verrichting ech-
ter als een loutere verkoop met een eventuele meerwaarde, zeker indien op het ogen-
blik van de inkoop geen plannen bestaan om het aandeel te vernietigen. Een dividend
en een meerwaarde worden in ons fiscaal stelsel fundamenteel verschillend behandeld.
Aan de hand van een fiscale fictie heeft de wetgever getracht om de grens tussen deze
regimes te trekken. Deze grens is echter niet onbetwist, en de manier waarop de grens
werd getrokken en wordt bewaakt, brengt bovendien veel onzekerheden met zich
mee. Als antwoord hierop zou men kunnen overwegen om de grens te verleggen door
de inhoud van het fiscale meerwaardebegrip te herbekijken. In afwachting van een
eventuele hervorming is het belangrijk dat enkele inconsistenties worden weggewerkt.
Zelfs indien er betwisting is over de vraag of een grens juist ligt, is het immers steeds
van het grootste belang voor de rechtszekerheid dat iedereen weet waar de grens ligt. 
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