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BUITENLAND 
 

Belastingkrediet voor Franse (en andere 
buitenlandse) dividenden 

 
Beleggers kunnen in bepaalde omstandigheden 
recht hebben op een verrekening van buitenlandse 
bronheffing. Dat bevestigde het hof van 
beroep te Antwerpen recent nog een keer in verband 
met dividenden van Franse oorsprong (Antwerpen, 
17.12.2019). Voorlopig wijzigt er echter weinig 
in de praktijk omdat de fiscale Administratie 
(opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat 
onderneemt u intussen het best om uw rechten 
veilig te stellen? 

 
Dubbele bronheffing 

Waarover gaat het? 

Buitenlandse dividenden ondergaan in hoofde van 
een Belgische particuliere belegger/groot- 
aandeelhouder doorgaans een dubbele heffing. 
Voor dividenden van buitenlandse bedrijven wordt 
meestal een buitenlandse bronheffing ingehouden. 
Het tarief verschilt van land tot land. Het bedraagt 
bv. 15% in Zuid-Afrika, Luxemburg en Nederland, 
25% in Canada, 26,375% in Duits- land, 30% in 
Frankrijk, Finland, Zweden en de VS en zelfs 35% in 
Zwitserland. Daarbovenop komt dan nog eens de 
Belgische rv van 30%. 

 
Verlaagde bronheffing 

 
 

In de meeste door Belgie ̈ ondertekende dubbel- 
belastingverdragen (DBV) is 15% de maximale 
bronheffing op dividenden. Indien de ingehou- den 
bronheffing meer bedraagt dan het tarief zoals 
bepaald in het DBV, kunt u vragen om de 
vermindering van bronheffing toe te passen. Bij veel 
banken is dit mogelijk voor dividenden van bv. 
Frankrijk, Australie, ̈ Canada, Finland, Noorwegen, 
Zweden, Italie ̈ en de VS. De banken verzorgen, soms 
tegen betaling, soms gratis, de administratie voor 
het bekomen van de buiten- landse 
belastingvermindering. Doe dus zeker navraag bij uw 
bank. 

 
Een bronheffing van 15% in het buitenland leidt 
echter nog steeds tot een totale fiscale kost van 
40,5%. 

 
Recuperatie achteraf 

 
Voor een aantal landen zoals Duitsland, Luxem- 
burg, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken en 
Ierland is het mogelijk om achteraf een deel van de 
ingehouden bronheffing te recupereren. 

 
De procedure is echter erg omslachtig. De nodige 
formulieren kunt u verkrijgen bij het Centraal 
Taxatiekantoor Brussel-Buitenland, North Galaxy, 
Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel. Uw finan- 
ciele instelling en uw lokale belastingambtenaar, die 
uw Belgische fiscale residentie bevestigt, moeten het 
formulier afstempelen. Ook via uw Belgische bank 
kunt u meestal de teruggave bekomen. 
Daarvoor worden echter wel altijd kosten 
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aangerekend. Noteer ook dat de terug- betaling door 
de buitenlandse fiscus beschouwd wordt als een 
roerend inkomen, waarover rv verschuldigd is. 

 
Buitenlandse fiscus 

 
Een teruggave van buitenlandse bronheffing is ook 
mogelijk wanneer er discriminatie is tussen een 
aandeelhouder-inwoner en een aandeelhou- der-niet- 
inwoner. Zo werd geoordeeld dat Franse resp. 
Nederlandse bronheffing terugbetaald moest 
worden aan een Belgische belegger, omdat die 
gediscrimineerd werd t.o.v. een Franse resp. 
Nederlandse belegger (Conseil d’État, 07.05.2014, 
nr. 356760; Hoge Raad, 04.03.2016). Deze arresten 
hebben in Belgie ̈ echter geen kracht van wet. De 
Belgische banken kunnen er dus geen rekening mee 
houden. Om de teruggave van de buiten- landse 
bronheffing te bekomen, moet u dan zelf ter plaatse 
een gerechtelijke procedure instellen. 

 
FBB 

 
Belastingkrediet 

 
Wereldwijd bieden heel wat landen een mil- dering 
aan ten aanzien van dergelijke dubbele heffing, door 
een ‘credit’ te voorzien voor de buitenlandse 
belasting. Dit komt er de facto op neer dat de 
hoogste heffing van de twee landen betaald wordt 
(bv. 30% voor een Frans dividend, wat nog steeds 
10,5% minder is dan nu het 
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geval is), maar het heeft alleszins tot gevolg dat er 
geen dubbele belasting ontstaat. België past dit 
systeem internrechtelijk evenwel al enige tijd niet 
meer toe voor niet-beroepsmatig verkregen 
roerende inkomsten. 

 
Dubbelbelastingverdrag? 

In sommige belastingverdragen vindt u echter wel 
een grondslag om Belgie ̈ te verplichten om 
buitenlandse bronheffing te verrekenen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met Frankrijk. Het (huidige) 
Belgisch-Franse verdrag schrijft voor dat de 
Belgische belasting verminderd moet worden met 
het zogenaamde FBB (forfaitair gedeelte van 
buitenlandse belasting), weliswaar onder ‘de door 
de Belgische wetgeving vastge- stelde 
voorwaarden’. Gezien de verwijzing in het verdrag 
naar de interne Belgische wetgeving en de 
afschaffing van het interne FBB voor particu- liere 
beleggingen, oordeelt de fiscus traditioneel dat geen 
FBB verleend moet worden. 

 
Die lezing lijkt echter te kort door de bocht. Het 
verdrag met Frankrijk stelt immers ook dat het FBB 
niet minder mag bedragen dan 15% van het 
nettodividend. De fiscus is er altijd van uitge- gaan dat 
die regel zonder voorwerp geworden is door de 
afschaffing van het FBB in België. 

 
De rechtsleer pleit daarentegen in het voor- deel van 
de belastingplichtige voor  verrekening.  Daarbij wordt 
niet alleen verwezen naar het verdrag met Frankrijk, 
maar onder meer ook met Italië, Australie,̈ 
... 

 
Rechtspraak 

 
Het Hof van Cassatie oordeelde in een belangrijk 
arrest van 16 juni 2017 reeds in het voordeel van de 
belastingplichtigen. Het stelde dat Belgie ̈ in elk 
geval een FBB van 15% moet verrekenen, 

 
ook al bestaat het FBB niet meer in de interne 
wetgeving. Op die manier wordt de Belgische 
roerende voorheffing eigenlijk beperkt tot een 
bijkomende 15% i.p.v. 30% (en dus een totale 
belastingheffing van 27,75% i.p.v. 40,5%). 

 
Met dit arrest had het Hof van Cassatie een arrest 
verbroken van het hof van beroep te Gent, dat 
initieel geweigerd had de verrekening van het FBB 
toe te staan. In zijn verbrekingsarrest besloot het 
Hof van Cassatie de zaak voor verder gevolg te 
verwijzen naar het hof van beroep te Antwerpen. In 
navolging van dit arrest vorderden heel wat 
belastingplichtigen onterecht betaalde belasting 
terug, maar de fiscus liet weten te wachten op de 
tussenkomst van de hoven van beroep. Met het 
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arrest van het hof van beroep te Antwerpen van eind 
2019 is die tussenkomst nu een feit. 

 
Minister van Financie ̈n 

 
In principe kan de fiscus nu dus niet anders dan 
toegeven. Kort vóór de tussenkomst van het hof van 
beroep te Antwerpen had de minister van Financie ̈n 
echter al laten weten dat de fiscus voorlopig zijn 
standpunt sowieso handhaaft. Er is namelijk nog 
een tweede zaak hangende voor het Hof van 
Cassatie, na een arrest van het hof van beroep te 
Brussel. De fiscus wil eerst wachten op die tweede 
uitspraak van Cassatie alvorens eventueel het 
standpunt bij te stellen (vr. en antw. Kamer 2019, nr. 
55-002, 22). 

 
In afwachting stellen de belastingplichtigen niet- 
temin het best hun rechten veilig door bezwaar in te 
dienen en te veel geheven belasting voor het 
verleden terug te vorderen. 

 
Gertjan Verachtert 

 
Advocaat-vennoot Sansen International Tax 
Lawyers 

 
› Op buitenlandse dividenden betaalt u vaak een 
buitenlandse bronheffing (tot 35%), boven op de 
Belgische roerende voorheffing van 30%. Die 
bronheffing kan verminderd worden, meestal tot 
15%, op grond van het dubbelbelastingverdrag. 
Vraag na of uw bank die mogelijkheid aanbiedt. 
Daarnaast is er in sommige verdragen ook een 
grondslag om Belgie ̈ te verplichten om de 
(resterende) buitenlandse bronheffing (gedeeltelijk) 
te verrekenen met de rv. Die visie vindt steun in de 
rechtspraak. Aangezien de fiscus die verrekening 
voorlopig blijft weigeren, stelt u het best uw rechten 
veilig door bezwaar in te dienen. 
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