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De bijzondere aanslag van 309% wordt versoepeld 

De wetgever heeft zeer recent een wetswijziging gepubliceerd die voorziet 

in een versoepeling van de bijzondere aanslag geheime commissielonen. Uit 

een toelichting van de minister van Financiën blijkt dat de wettekst ruim 

geïnterpreteerd moet worden waardoor de bijzondere aanslag nog slechts in 

uitzonderlijke gevallen zal worden toegepast. 

Een beetje zoals vroeger het geval was … of toch niet?  

  
De bestaande regelgeving tot eind 2012 

De bijzondere aanslag van 309% is van toepassing op bepaalde kosten 

(erelonen, commissielonen, …) en voordelen van alle aard die niet correct 

worden aangegeven aan de hand van fiscale fiches. Tot enkele jaren 

geleden aanvaardde de fiscus in de praktijk dat indien dergelijke kosten of 

voordelen alsnog via de rekening-courant (of lopende rekening) van de 

bedrijfsleider werden geboekt of via de aangifte personenbelasting, de 

aanslag achterwege kon worden gelaten. Naast een kleine 

belastingverhoging was de kous daarmee doorgaans af. 

Sinds 1 september 2011 wordt deze bijzondere aanslag echter consequenter 

toegepast of wordt er door de belastingadministratie minstens meer 

aandacht aan besteed. 

In de wet was slechts één mogelijkheid voorzien om aan de bijzondere 

aanslag van 309% te ontsnappen: indien de genieter van het voordeel of 

van de vergoedingen deze spontaan had aangegeven in een tijdig 

ingediende aangifte, dan bleef de bijzondere aanslag achterwege. De 

voordelen werden in dat geval immers belast bij de genieter van het 

voordeel. 
 

De wijzigingen aan de regelgeving 

 

Op basis van een wetswijziging die op 28 juni 2013 verscheen in het 

Belgisch Staatsblad, wordt nu bepaald dat de bijzondere aanslag 

achterwege wordt gelaten als het bedrag van de voordelen of de 

vergoedingen (erelonen, commissielonen, …) nog bij de genieter, mits zijn 

akkoord, kunnen worden belast binnen de gewone aanslagtermijn van drie 

jaar. Het is daarbij niet vereist dat de genieter dit zelf spontaan aangeeft, 

alhoewel dit een belangrijke nuance kan zijn …. Een voorbeeld zal dit straks 



 

verduidelijken. 

Bijkomende versoepelingen 

Uit de parlementaire stukken en uit een verduidelijking door de minister van 

Financiën blijkt dat er nog bijkomende versoepelingen zijn doorgevoerd. 

Sommige van deze worden door de belastingadministratie nog  extra 

toegelicht in een omzendbrief. 

Misrekeningen en kleine foutjes – wel aftrekbare kost 

Overdreven kosten die niet duidelijk een voordeel alle aard uitmaken, zijn 

niet aftrekbaar voor de vennootschap. Aangezien de kosten “overdreven” 

zijn, is dit logisch. 

Wanneer het echter kleine misrekeningen of foutjes betreft die te goeder 

trouw zijn begaan, inzake forfaitaire voordelen van alle aard of voordelen 

die voortkomen uit een gemengd gebruik, is de bijzondere aanslag niet van 

toepassing en zijn de gemaakte kosten wel aftrekbaar als beroepskost. Dit is 

echter enkel zo als de vennootschap binnen een termijn van drie jaar 

“spontaan” de genieter van het voordeel aanduidt.  

Ook als de misrekening pas bij een controle door de administratie wordt 

ontdekt, kan alsnog “spontaan” de genieter worden aangeduid. Als het 

voordeel bij de genieter nog kan worden belast, zal de bijzondere aanslag 

niet van toepassing zijn en zijn de kosten voor de vennootschap dus wel 

aftrekbaar. 

Dit betreft bijvoorbeeld een berekening van het voordeel van de 

bedrijfswagen. Door de veranderingen die aan de berekening van de 

waarde van dit voordeel werden aangebracht en de complexiteit van de 

wetgeving hieromtrent, is een foutje of een misrekening snel gemaakt. 

Als deze misrekening te goeder trouw is begaan, is de vennootschap n.a.v. 

een belastingcontrole geen bijzondere aanslag van 309% verschuldigd en 

zullen de kosten verbonden aan het voordeel voor de vennootschap een 

aftrekbare kost zijn (zij het in casu afhankelijk van de CO2-uitstoot). 

Niet noodzakelijk akkoord van de genieter 

De voornaamste bekommernis voor de wetgever is dat het voordeel of de 

vergoeding wordt belast. Als dit mogelijk is, is het normdoel van de wet 

bereikt. 

De minister van Financiën en de toelichting bij de wet nuanceren vervolgens 

de vereiste van “akkoord” van de genieter dat het voordeel of de 

vergoeding bij hem wordt belast. Als het normdoel is bereikt, is de minister 

van oordeel dat de bijzondere aanslag en de niet-aftrekbaarheid van de 

kosten achterwege mogen blijven, zeker als er kennelijk geen sprake is van 

kwade trouw. 



 
 
 

 

De minister zegt bijgevolg met bijna zoveel woorden dat het niet van belang 

is of de genieter van het voordeel “akkoord” gaat met de belasting in zijn 

hoofde. 

Toepassing bijzondere aanslag 

Samengevat komt de concrete toepassing van de bijzondere aanslag van 

309% neer op de volgende mogelijke hypotheses: 

1. De door de vennootschap niet aangegeven voordelen worden 

spontaan, tijdig en correct aangegeven door de genieter van het 

voordeel. 

De bijzondere aanslag van 309% is niet van toepassing en de kosten zijn 

voor de vennootschap aftrekbare beroepskosten, ongeacht de goede of 

kwade trouw van de vennootschap. 

2. De genieter heeft de voordelen niet spontaan aangegeven, maar de 

fiscus kan hem wel nog binnen de driejarige aanslagtermijn definitief 

belasten (al dan niet met zijn akkoord) en de vennootschap is wel te 

goeder trouw. 

De bijzondere aanslag van 309% is niet van toepassing en de kosten zijn 

voor de vennootschap aftrekbare beroepskosten. 

3. De genieter heeft de voordelen niet spontaan aangegeven, maar de 

fiscus kan hem wel nog binnen de drie jaar definitief belasten (al dan 

niet met zijn akkoord) en de vennootschap is niet te goeder trouw. 

De bijzondere aanslag van 309% is niet van toepassing. De 

Vennootschap zal de kosten evenwel niet kunnen aftrekken als 

beroepskost ten belope van de waarde van het voordeel. 

4. Er is niet voldaan aan de voorwaarden van de 

ontsnappingsmogelijkheden, aangezien de taxatie bij de genieter niet 

meer tijdig kan gebeuren. 

De bijzondere aanslag van 309% is van toepassing. Het bedrag van deze 

aanslag kan wel als beroepskost in mindering worden gebracht. 

 

Een voorbeeld om dit te verduidelijken. 

BVBA VP (Vermaelen Projects) heeft een winst van 10.000 €. Zij heeft een 

voordeel van 1.000 € verleend aan haar bedrijfsleider A en heeft dit niet op 

een fiscale fiche gerapporteerd. De kost om dit voordeel te verlenen 

bedraagt 2.000 €.  

1. A geeft spontaan 1.000 € voordeel alle aard aan. 

A wordt hierop belast in de personenbelasting. 

VP moet geen bijzondere aanslag betalen en mag de aftrek als kost 

behouden. 

2. A geeft het voordeel niet spontaan aan, maar wordt wel tijdig belast. VP 

is wel te goeder trouw.  

A wordt belast op het voordeel alle aard van 1.000 €. 



 

VP moet geen bijzondere aanslag betalen en mag de aftrek als kost 

behouden. 

3. A geeft het voordeel niet spontaan aan, maar wordt wel tijdig belast. VP 

is niet te goeder trouw.  

A wordt belast op het voordeel alle aard van 1.000 €. 

VP moet geen bijzondere aanslag betalen, maar mag haar aftrek van 2.000 

€ niet volledig behouden (een bedrag gelijk aan het voordeel alle aard is 

niet aftrekbaar). Haar fiscale winst bedraagt dan 12.000 €. 

4. Het voordeel kan niet meer tijdig worden belast bij A.  

VP moet de bijzondere aanslag betalen en mag de aftrek van de 2.000 € 

kosten volledig behouden. 

Het bedrag van de bijzondere aanslag op zich zal wel als beroepskost 

mogen worden afgetrokken van het belastbaar resultaat in de 

vennootschapsbelasting. 

Conclusie 

De regelgeving inzake de bijzondere aanslag van 309% is door de 

wetswijziging aanzienlijk versoepeld. Zo is er een ruime tweede 

ontsnappingsmogelijkheid ingevoerd, die op haar beurt ruim geïnterpreteerd 

moet worden. 

Van zodra het niet aangegeven voordeel of vergoeding binnen de drie jaar 

nog definitief belast kan worden in hoofde van de genieter van het 

voordeel, is de bijzondere aanslag niet van toepassing. Daarenboven kan de 

vennootschap het voordeel als beroepskost in aftrek blijven nemen, behalve 

indien ze niet te goeder trouw heeft gehandeld. 

Hoewel de wettekst anders laat uitschijnen, is het akkoord van de genieter 

met de taxatie in zijn hoofde niet vereist opdat de aanslag en niet-

aftrekbaarheid zou kunnen worden vermeden. 

 

 

 



 
 
 
 


