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Over Mr. Jan Tuerlinckx 
 
Advocaat Jan Tuerlinckx is Licentiaat in de Rechten (KUL, 1994) en specialiseerde zich zowel in het Fiscaal 
Recht (EHSAL-FHS, 1995) als in het Vennootschapsrecht (KUB, 1998). 
 
Jan is stichtend vennoot van Tuerlinckx Tax Lawyers en bouwde het advocatenkantoor uit tot een nationaal 
netwerk met kantoren in Antwerpen, Westerlo, Hasselt en Luik. De uitbouw van het advocatenkantoor over 
de taalgrens heen is een bewuste strategie want Tuerlinckx Tax Lawyers wil als nationaal kantoor cliënten 
bijstaan voor hun belastinggeschillen in heel België. 
 
De uitbreiding op nationaal grondgebied wordt onder meer ingegeven door de vaststelling dat het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB) over de taalgrens heen verschilt en het kantoor ijvert om 
deze verschillen en interpretaties dichter bij elkaar te laten aansluiten, dit in het voordeel van de 
belastingplichtige. Het kantoor gelooft voorts dat op termijn een groot aandeel van de fiscale betwistingen 
zullen worden veroorzaakt door bevoegheidsgeschillen tussen de verschillende overheden in ons land. 
Jan is lid van de Balie in Antwerpen, Limburg en Luik. 
 
Na een partnerschap in twee fiscale advocatenkantoren, startte Jan in 2011 in Antwerpen met het kantoor 
Tuerlinckx Tax Lawyers. Hij heeft inmiddels meer dan 20 jaar ervaring in fiscaal-, vennootschaps- en 
financieelrechtelijke dossiers – zowel op het vlak van onderhandelen als litige – en hij begeleidt jaarlijks 
diverse belangrijke transacties. 
 
Op internationaal vlak is Jan lid van verschillende advocaten- en fiscale organisaties en onderhoudt hij 
nauwe contacten met advocatenkantoren met eenzelfde profiel in de ons omringende landen. 
 
Jan is auteur van heel wat artikelen over fiscaliteit. Hij houdt regelmatig voordrachten op studiedagen en 
seminaries over fiscaal recht en is een veelgevraagd spreker. Zijn artikels en columns verschijnen onder 
meer in de krant de Tijd en hij publiceert op maandelijkse basis in het economisch weekblad Trends. 
Jan is scherp voor de overheid die de Belgische fiscaliteit nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt. Hij waakt 
ook over de rechten van de Belgische belastingplichtigen, onder meer in de discussie met de fiscus over 
het quasi ongebreidelde bezoekrecht van de belastingadministratie in fiscale geschillen, dit in strijd met 
Europese regelgeving. 
 
Als expert wordt Jan regelmatig gevraagd voor televisieprogramma's zoals op Kanaal-Z om aan het grote 
publiek duiding te geven over fiscale onderwerpen in de actualiteit. Zo lanceerde het kantoor in 2013 bij 
de aangekondigde 'laatste' fiscale regularisatieronde een succesvolle informatieve website waar men alle 
informatie kon vinden – de overheid bleef hierover in gebreke – over de modaliteiten van deze door de 
Staat georganiseerde regularisatie. 
 
De toon van Jan is scherp, onderbouwd en analytisch. Hij zoekt steeds naar faire oplossingen voor de 
belastingplichtige én de fiscus, en hij streeft naar een fiscaliteit die eerlijk, transparant en duurzaam is. 
 

jan@tuerlinckx.eu 
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Over TUERLINCKX TAX LAWYERS 
 
 
Tuerlinckx Tax Lawyers is een nationaal georiënteerd advocatenkantoor gespecialiseerd in fiscaal recht. 
Het kantoor adviseert en begeleidt bedrijven, organisaties en particulieren bij fiscale vragen en fiscaal-
juridische procedures en geschillen. Tuerlinckx Tax Lawyers zet zich in voor een faire fiscaliteit. 
 
Het kantoor is gevestigd in Antwerpen, Hasselt, Westerlo en Luik. 
 
Tuerlinckx Tax Lawyers verdedigt de belangen van zijn cliënteel in fiscale betwistingen en is in ruimere zin 
een oplossingsgerichte partner in fiscale probleemdossiers. 
 
Daarnaast biedt Tuerlinckx Tax Lawyers zijn dienstverlening als adviseur en belangenbehartiger (in 
betwistingen) wanneer het fiscale aspect indirect betrokken is, het vermogen wordt aangesproken of moet 
worden georganiseerd. In praktijk begeleidt Tuerlinckx Tax Lawyers private vermogensplanningen, 
financiële investeringen, samenwerkingsakkoorden, vennootschapsreorganisaties, fusies, splitsingen of 
overnames.  
 
De expertise van Tuerlinckx Tax Lawyers bestrijkt fiscaal recht, vennootschaps- en boekhoudrecht, 
reorganisatie- en contractbegeleiding, vermogens- en successieplanning, witwaswetgeving en fiscaal 
strafrecht. 
 
Tuerlinckx Tax Lawyers deelt deze expertise in de vorm van opiniestukken en white papers op het eigen 
expertiseplatform, en organiseert op regelmatige basis seminaries over actuele fiscale thema’s voor 
concullega’s en cijferberoepen. 
 
Het cliënteel van Tuerlinckx Tax Lawyers bestaat hoofdzakelijk uit ondernemers.  
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KERNKENNIS 
 

• BTW 
• Lokale belasting 
• Registratierecht 
• Successierecht 
• Inkomstenbelastingen 
• Witwaswetgeving 
• Financieel recht 
• Vennootschapsrecht 
• Strafrecht 
• Aansprakelijkheden 
• Huwelijksvermogensrecht 
• Erfrecht 
• Boekhoudrecht 

 
 

 
KERNACTIVITEITEN 
 

• Gerechtelijke procedures 
• Administratieve procedures 
• Strafrechtelijke verdediging 
• Overleg & schikking 
• M&A overnames 
• Reorganisaties vennootschappen 
• Regularisatie van vermogen 
• Risk Assessment 
• Adviezen  
• Rulings 

 
 
Op onze website zijn de kerncompetenties en specialisaties van Tuerlinckx Tax Lawyers ingedeeld in 4 
domeinen: TAX, CORPORATE, CRIMINAL en PRIVATE. Meer informatie: www.tuerlinckx.be/nl/specialisaties   

http://www.tuerlinckx.be/nl/specialisaties
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Opiniestukken (selectie) 
 
Bekijk alle opiniestukken via onze kennisdatabank: www.tuerlinckx.eu/nl/shares-expertise 
 

• Kind van de rekening 
22 november 2018 
 

• De doodsstrijd van de roerende voorheffing 
18 oktober 2018 
 

• Feitelijk macht is het nieuwe recht 
13 november 2018 
 

• Als een advocaat naar een feestje gaat 
09 augustus 2018 

 
 

Op de website www.tuerlinckx.eu/nl/pers kan u vrij van rechten foto’s en logo’s van Tuerlinckx Tax 
Lawyers downloaden.  

http://www.tuerlinckx.eu/nl/pers
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Kind van de rekening 
 
HAALT KOEN GEENS (CD&V) het of haalt hij het niet? Het wordt voor de minister van Justitie een race tegen 
de tijd om zijn hervorming van het vennootschapsrecht nog deze legislatuur door het parlement te jagen. 
Voor het vennootschapsrecht is die modernisering meer dan welkom, om bij te dragen tot het 
ondernemersklimaat en buitenlandse investeringen aan te trekken. Minder bekend is dat die hervorming 
ook gevolgen heeft voor de vzw’s in de sociale en de non-profitsector. Die voorzien in een essentiële 
behoefte en stellen bijzonder veel mensen te werk. Er spelen enorme financiële belangen. De sector moet 
een evenwicht zoeken tussen een gezond financieel beleid en strenge restricties op het voeren van een 
economische activiteit. Dat die restricties worden opgeheven, is meer dan terecht. Dat probleem zal dus 
tot het verleden behoren. 
 
MAAR HET IS DE VRAAG of er geen nieuw probleem ontstaat. De sociale en de non-profitsector betalen 
rechtspersonenbelasting, die in vergelijking met de vennootschapsbelasting slechts een beperkte 
belastbare basis heeft. Dat komt uiteraard door het altruïstische doel van die organisaties. De voorwaarde 
is wel dat ze geen economische activiteit voeren, anders worden ze toch onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting. Ook vzw’s kunnen dus worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 
Daar valt wat voor te zeggen, want het kan niet de bedoeling zijn dat de sociale en de non-profitsector 
een concurrentievoordeel hebben op vennootschappen die gelijke diensten verstrekken. 
 
DE TERM ‘vennootschapsbelasting’ kan dus verwarring stichten, aangezien ook vzw’s eraan kunnen 
worden onderworpen. Het is een of/of-stelstel: sociale en non-profitorganisaties betalen ofwel 
rechtspersonenbelasting, ofwel vennootschapsbelasting. Er bestaat geen gedeeltelijke heffing. Zou het 
niet beter zijn dat ze worden belast op een beperkte basis voor hun altruïstische activiteiten, opbrengsten 
en vermogen, en dat ze vennootschapsbelasting verschuldigd zijn voor alle andere activiteiten? Nu betalen 
ze vennootschapsbelasting zodra ze een economische activiteit ontwikkelen, en dat voor al hun 
activiteiten, opbrengsten en vermogen. 
 
HET GEVAAR IS GROOT dat veel sociale en non-profitorganisaties van de regen in de drup belanden. De 
nieuwe wet geeft hen de mogelijkheid economische activiteiten te ontplooien, om meer continuïteit te 
waarborgen. Maar tegelijk zullen ze aan een ruimere belasting worden onderworpen. Dat bewijzen ook 
de programmawetten die de afgelopen jaren tegen het jaareinde zijn aangenomen. Daarin is al enkele 
keren aangestipt dat de sociale en de non-profitorganisaties meer controle behoeven en dat moet worden 
onderzocht of ze niet meer aan de vennootschapsbelasting moeten worden onderworpen. 
 
HEEL WAT VZW’S DREIGEN in dat verborgen mes te trappen. En dat zou niet mogen. Het is raadzaam dat 
de wetgever zich bezint over een correcte belastingheffing voor sociale en non-profitorganisaties die 
economische activiteiten ontwikkelen. Een gemengd systeem zoals in andere landen zou de meest 
gepaste oplossing zijn. 
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De doodsstrijd van de roerende voorheffing 
 
DE FEDERALE REGERING heeft de roerende voorheffing verhoogd tot 30 procent. Dat lokte een storm van 
protest uit. Eind september pleitte minister van Financiën Johan Van Overtveldt op Twitter voor een 
verlaging. Als motivering schreef hij dat België er niet blind voor mag zijn dat de roerende voorheffing, 
rekening houdend met de evoluties in het buitenland, te hoog is. 
De minister doelde op de discussie over de bedrijfseconomische impact van de roerende voorheffing. Die 
belasting kan een land minder aantrekkelijk maken voor investeerders en multinationals. Nederland speelt 
een voortrekkersrol. Na de jongste Nederlandse regeringsvorming werd aangekondigd dat het nieuwe 
kabinet de roerende voorheffing zou afschaffen. Maar dat loopt niet van een leien dakje. De argumenten 
pro en contra de afschaffing gelden ook voor de drastische verlaging van de roerende voorheffing. 
 
CENTRAAL IN DE DISCUSSIE staan de fiscale kosten voor de buitenlandse belegger, die de roerende 
voorheffing niet kan verrekenen met de roerende voorheffing in zijn eigen land. Daardoor verlaagt het 
nettorendement op buitenlandse participaties. Als een Belgische particuliere belegger aandelen in een 
Nederlandse onderneming aanhoudt, moet hij op de dividenden een dubbele belasting betalen: 15 
procent Nederlandse bronheffing en nadien nog eens 30 procent Belgische voorheffing. Dat leidt tot een 
totale belastingdruk van 40,5 procent. De modale belegger kan zich afvragen of die dubbele belasting 
geen belemmering is van het vrije verkeer van kapitaal. Er zijn al veel procedures gevoerd tegen die 
dubbele heffing. 
 
MET DE AFSCHAFFING van de roerende voorheffing wil Nederland multinationals aantrekken. Volgens het 
Nederlandse kabinet zullen hoofdkantoren van multinationals die voor de keuze staan een 
vestigingsplaats te kiezen, het land zonder dividendbelasting verkiezen. Maar Europa is het daar niet 
noodzakelijk mee eens. Als alle landen een lagere dividendbelasting opleggen, dalen de 
belastingopbrengsten in de Europese Unie. Bovendien krijgen multinationals dan eens te meer de kans 
aan belastingshopping te doen. Europese lidstaten dreigen zo tegen elkaar uitgespeeld te worden om de 
hoofdkantoren van multinationals aan te trekken. Na de vennootschapsbelasting zou de race to the 
bottom ook met de roerende voorheffing worden ingezet. 
 
IN DE MARGE moet wel worden aangestipt dat de afschaffing van de roerende voorheffing in Nederland 
niet alleen een cadeau is voor de beleggers en de multinationals, maar ook voor de schatkist van de 
woonstaat van de buitenlandse belegger. De afschaffing van de roerende voorheffing in Nederland levert 
ook de Belgische schatkist extra op: de roerende voorheffing in België wordt dan op een groter 
brutobedrag ingehouden. Dat zou de Belgische schatkist 18 procent extra opleveren op een Nederlands 
dividend. 
Zo blijken de tarieven van de roerende voorheffing in de Europese lidstaten met elkaar verbonden zijn. Als 
dat nu nog niet heeft geleid tot een fiscaal moeras, dan zal dat binnen korte tijd wel gebeuren. Er zijn 
coördinerende initiatieven nodig, zodat landen een coherent beleid voeren. Het alternatief is dat rond de 
roerende voorheffing een internationale concurrentie op gang komt. In dat geval is het de vraag of de 
roerende voorheffing die strijd kan overleven. 
 
INTUSSEN IS DUIDELIJK dat de Belgische roerende voorheffing van 30 procent veel te hoog is. Vergelijk die 
met onze buurlanden. Nederland denkt na over de afschaffing. Frankrijk heeft de belasting verlaagd van 
30 naar 12,8 procent. Het Verenigd Koninkrijk heeft er geen. Het is te hopen dat de federale regering snel 
tot het inzicht komt dat een correctie zich opdringt. 
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Feitelijke macht is het nieuwe recht 
 
NIET-JURISTEN DENKEN VAAK dat het recht bestaat uit een set regels die op zichzelf voldoende duidelijk 
zijn om een juridische vraag met treffende zekerheid te beantwoorden. Als ware het een rekensom die de 
complexiteit van ‘1+1’ niet overstijgt. De realiteit is anders, het recht is veel complexer dan dat. Een antwoord 
is uiterst zelden zwart of wit. Het kan elke tint van grijs hebben. 
 
Iedereen die van ver of nabij met het recht te maken heeft gehad, zal dat al wel aan den lijve ondervonden 
hebben. Op zichzelf is dat niet voldoende om een column aan te wijden. De onmiskenbare tendens dat in 
het recht steeds meer een bedrijfseconomische beoordeling sluipt, is dat wel. Het boekhoudrecht is 
daarvan een mooie illustratie. Op het actief van de balans van een onderneming staan bezittingen. 
Wellicht denkt u dat dus alles waarvan een onderneming eigenaar is, ook op haar balans staat. Of 
omgekeerd, dat er geen activa op de balans staan waarvan de onderneming niet de juridische eigenaar 
is. Dat is dan fout gedacht. Er wordt geboekt in functie van de bedrijfseconomische realiteit, en niet zozeer 
van het juridische eigendomsrecht. Vaak vallen die samen, maar soms ook niet. Zo kan een onroerend 
goed in de boeken en op de balans staan, zonder dat het ook in het kadaster – wat de juridische eigendom 
vermeldt – op naam van de onderneming staat. 
 
OPMERKELIJK IS dat die bedrijfseconomische beoordeling sinds kort ook in het privaat recht opduikt. Het 
nieuwe erfrecht is deze maand in werking getreden. Voortaan wordt een schenking niet langer geacht te 
zijn gedaan op het tijdstip waarop de juridische eigendom wordt overgedragen. Neen, die schenking 
wordt gedacht plaats te vinden op het tijdstip dat de schenker zijn feitelijke macht over het geschonken 
goed opgeeft. Hoe dat begrip precies moet worden ingevuld, is nog niet duidelijk. Ook de rechtspraak zal 
haar steentje daartoe moeten bijdragen. Een ander voorbeeld van die nieuwe economische benadering 
zit in het nieuwe huwelijksvermogensrecht. Tot voor kort werden de aandelen van een vennootschap 
geacht rechtstreeks aan de echtgenoot toe te komen op wiens naam ze staan ingeschreven in het 
aandelenregister. Volgens het nieuwe huwelijksvermogensrecht worden de aandelen geacht ook toe te 
komen aan de echtgenoot die de feitelijke macht heeft over de vennootschap. Als het tot een echtscheiding 
komt, dan worden de aandelen die behoren tot het gemeenschappelijke vermogen niet noodzakelijk meer 
verdeeld in functie van de inschrijving in het aandelenregister. De juridische eigendom kan aan de kant 
worden geschoven ten voordelen van een feitelijke beoordeling. Daarbij moet de vraag worden gesteld 
wie en in welke mate de feitelijke macht uitoefent over de vennootschap. Zo kan een echtgenoot die niet 
in het aandelenregister is opgenomen, maar bijvoorbeeld wel een bestuurdersmandaat waarneemt, in 
de verdeling van het gemeenschappelijke vermogen voortaan wel aandelen krijgen. 
 
IK KAN NOG van deze voorbeelden geven. Maar belangrijker is de vraag of die inschuiving van het concept 
‘feitelijke macht’ al dan niet een goede zaak is. Die kan op haar beurt niet eenduidig beantwoord worden. 
Enerzijds creëert de nieuwe benadering in eerste instantie nog wat meer rechtsonzekerheid, want de 
rechtspraak moet de nieuwe begrippen nog vorm geven. Maar daar staat tegenover dat de uitkomst van 
de economische benadering wellicht meer aansluit bij het rechtsgevoel. En dat is positief. 
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Als een advocaat naar een feestje gaat 
 
DOKTERS ZIJN niet te benijden op feestjes. Zij worden gebombardeerd met 1001 vragen over kwaaltjes, 
medicatie en de bijbehorende voorschriften. En het wordt helemaal erg als een van de aanwezigen een 
ongelukkige beweging maakt en zich verwondt. 
Als advocaat prijs ik me gelukkig dat ik daarvan bespaard blijf. Hoewel het soms ook niet meevalt. De 
jongste tijd is er altijd wel iemand die een vriend of een kennis met kaderfunctie in een multinational komt 
voorstellen. Na wat obligate smalltalk komt het gesprek dan steevast op de verloning die ze hebben 
gekregen onder de vorm van RSU’s, voluit Restricted Stock Units. 
 
KORT SAMENGEVAT zijn dat toekenningen van aandelen aan werknemers als bonus. Ze worden 
verworven door het behalen van toekomstige doelstellingen. Ze zijn dus vergelijkbaar met aandelenopties, 
maar fiscaal bestaat er een essentieel verschil. Met name het tijdstip van belastbaarheid. De begunstigde 
van een aandelenoptie wordt belast op het tijdstip van de toekenning van de optie. Hij betaalt dan een 
forfaitaire vergoeding. Die bedraagt in principe 9 procent, of 18 procent van de waarde van de aandelen 
waarvoor de optie geldt. Als later de optie waardeloos wordt, is dat pech voor hem. Als de aandelen stijgen 
en hij grote winsten maakt met de uitoefening van de opties, zijn die belastingvrij. 
 
Op RSU’s is pas belasting verschuldigd wanneer de aandelen daadwerkelijk ter beschikking komen van 
de werknemer. Als ze uiteindelijk waardeloos blijken te zijn, moet ook geen belasting betaald worden. 
DIE BELASTING correct innen is een moeilijke zaak. De werkgever moet bijvoorbeeld niet aan de fiscus 
melden dat hij RSU’s heeft toegekend. Bovendien wordt dat soort bonussen vaak toegekend door 
moedervennootschappen in het buitenland, waardoor de eventuele opbrengsten nergens anders kunnen 
worden gestort dan op buitenlandse effectenrekeningen die de werknemers moeten openen om de 
voordelen van de RSU’s te kunnen opnemen. 
 
De eerlijkheid gebiedt ook te erkennen dat bij multinationals de verleiding bestaat een zekere vaagheid te 
creëren rondom het belastingstelsel van de RSU’s. Het gevolg van dat alles is dat veel werknemers denken 
dat de opbrengsten uit de RSU’s voor hen belastingvrij zijn. 
DE FISCUS controleert dan ook steeds meer of multinationals RSU’s uitkeren. Dat maakt hun werknemers 
ongerust. Het zou passen dat de fiscus zich mild opstelt. Het zou niet correct zijn die werknemers te 
slachtofferen op het altaar van de excessieve beboeting. De complexiteit van regels en de afwezigheid 
van een wettelijk kader zijn verzachtende omstandigheden. 
Een goede raad voor de werknemers is de buitenlandse effectenrekeningen, zoals wettelijk verplicht is, te 
melden aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP). 
 
DE RSU’S HEBBEN ook de gemoederen op de ministerraad en het begrotingsconclaaf beroerd. Er komt 
nu een ficheverplichting voor binnenlandse vennootschappen. Voortaan moeten zij voor aandelen, 
aandelenopties en RSU’s die werden toegekend vanaf 1 januari 2018 door een buitenlandse 
moedervennootschap, een fiche opmaken en aangeven. De regering zou zelfs nog een stap verder gaan 
door binnenlandse vennootschappen ook te verplichten bedrijfsvoorheffing in te houden op die 
toekenning of uitbetalingen vanaf 1 januari 2019. En zo komt er dan toch eindelijk een duidelijker kader, 
wat zowel de fiscus als de werknemers ten goede komt. 
Voor mij is het nu wachten tot op het tuinfeest dat een goede vriend zaterdag geeft. Als weer iemand een 
vraag stelt over RSU’s, kan ik verwijzen naar deze column. Dat is zowel goed voor Trends als voor mijn 
feeststemming. 
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