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Tijdens haar begrotingsconclaaf van oktober 2022 kondigde de federale regering 
aan dat ze een Belgische belasting op multinationals zal invoeren tegen een 
minimumtarief van 15%, in afwachting van een mogelijke hervorming door de 
Europese Unie.

Uit de analyse van de begrotingsnotificaties blijkt dat de regering heeft gekozen voor
een verdubbeling van het zogenaamde korfmechanisme, dat werd ingevoerd bij de 
hervorming van de vennootschapsbelasting in 2017 en dat een minimumbelasting 
van 7,5% zou invoeren voor bedrijven die meer dan een miljoen euro winst boeken.

Dat minimumtarief van 7,5% werkt echter in de meeste gevallen niet. Dat blijkt uit de 
analyse van de wetgeving en de concrete voorbeelden die wij hieronder 
presenteren. 

Als het minimumtarief van 7,5% van de Zweedse coalitie destijds niet werkte, zal het
Vivaldi-minimumtarief ook niet werken, omdat het principe hetzelfde is. Het politieke 
boerenbedrog wordt hiermee voortgezet. 

1. De weg die de regering volgt
In 2020 en 2021 deed de regering-De Croo toezeggingen over een digitaks en het 
toepassen van een minimumbelastingtarief voor multinationals van 15% (pijler 2 van 
het OESO-initiatief), bij voorkeur op supranationaal niveau, maar bij gebrek daaraan 
op nationaal niveau. 

De regering stelde destijds de volgende budgettaire opbrengst vanaf 2023 vast: 

• Digitaks: 100 miljoen euro

• Pijler 2 (minimaal 15%): 300 miljoen euro.

Het begrotingsconclaaf van begin oktober 2022 voor de jaren 2023-2024 brengt dus 
geen nieuwe beslissingen, maar de regering heeft haar verbintenissen verduidelijkt. 

De begrotingsnotificaties van het conclaaf luiden als volgt: 

Tijdelijke aanpassing korf met het oog op minimumbelasting

De korf in de vennootschapsbelasting en de belasting 
niet-inwoners/vennootschappen waarvoor een minimale belastbare basis van
30 pct. geldt boven 1 miljoen euro aan belastbare winst, wordt opgetrokken 
tot 60 pct. voor het aanslagjaar 2024 dat verbonden is aan een belastbaar 
tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2023. Deze maatregel geldt 
slechts voor één belastingjaar. Deze maatregel neemt een einde op het 
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moment dat het pijler 2-akkoord in werking treedt in Belgisch recht. 

Elke wijziging die vanaf 11 oktober 2022 aan de datum van afsluiting van de 
jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van
de tijdelijke aanpassing van de korf. 

Budgettaire opbrengst:
2023: 268.400 kEUR 
2024: 13.100 kEUR

Vanuit begrotingsoogpunt kan dus niet alleen worden vastgesteld dat dit geen 
nieuwe inkomsten zijn, maar zelfs dat de opbrengst lager is dan die in de 
meerjarentabel van de vorige jaren was voorzien.

Maar de belangrijkste vraag is of multinationals werkelijk een minimumtarief van 
15% op hun winst zullen betalen. Het antwoord is nee, omdat de regering, zoals 
aangegeven in de begrotingsnotificaties, van plan is een bijzonder gebrekkig 
mechanisme - het korfsysteem - te gebruiken om multinationals te belasten.

2. De korf zit vol gaten
Het korfsysteem, waarmee de Vivaldi-regering een minimumbelastingtarief van 15% 
wil invoeren, is in het leven geroepen bij de hervorming van de 
vennootschapsbelasting (Ven.B)1 in 2017 ingevoerd door N-VA-minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt. 

De toenmalige regering beweerde dat dit systeem een minimumbelasting van 7,5% 
zou invoeren voor bedrijven met een winst van meer dan een miljoen euro. En de 
huidige regering verdubbelt de regeling tot 15%. Maar het gestelde doel staat ver af 
van de werkelijkheid, want de korf zit vol gaten. 

a) Hoe werkt de korf?

Vijf aftrekposten zijn beperkt tot een jaarlijkse "korf", namelijk:

• aftrek van eerdere verliezen;

• overdracht van definitief belaste inkomsten (DBI) die nog niet eerder zijn 
afgetrokken;

• overdracht van aftrek voor niet eerder afgetrokken innovatie-inkomsten;

1 Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting, B.S. 29 december 
2017. De bepaling is opgenomen in artikel 207 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92).
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• overdracht van oorspronkelijke niet eerder afgetrokken notionele interest; 

• hervormde notionele interest.

Het bedrag van deze aftrek is beperkt tot een korf van een miljoen euro +70% van 
de winst die dit miljoen overschrijdt. 

Dit betekent dat 30% van de winst boven een miljoen een minimale belastbare 
grondslag voor de vennootschapsbelasting vormt.

Voorbeeld

Een onderneming boekt een winst van 10 miljoen euro en vraagt de volgende
aftrekposten aan: 

• aftrek van eerdere verliezen: 2 miljoen euro.

• DBI-overdracht: 2 miljoen euro.

• overdracht van aftrek voor innovatie-inkomsten: 2 miljoen euro.

• overdracht van notionele interest: 2 miljoen euro.

• aftrek van hervormde notionele interest: 2 miljoen euro.

• TOTAAL aangevraagde aftrek: 10 miljoen euro.

Zonder de toepassing van de korf zou de belastinggrondslag dus nul zijn 
geweest (10 miljoen - 10 miljoen). 

Met de toepassing van de korf bedraagt de belastinggrondslag 30% van het 
deel van de winst boven een miljoen euro, d.w.z. (10 miljoen - 1 miljoen) x 
30% = 2,7 miljoen euro. 

De belasting zal dus 2,7 miljoen euro x 25% (Ven.B.-tarief) = 675.000 euro 
bedragen, wat overeenkomt met 7,5% van 9 miljoen. 

Het begrotingsconclaaf heeft besloten het tarief te verhogen van 30% tot 60%, 
waardoor het minimumbelastingtarief op 15% zou uitkomen (60% x 25% Ven.B.-
tarief).

b) Kritiek 1: de belangrijkste aftrekposten 
ontsnappen aan de korf

Dit korfsysteem geldt alleen voor bovengenoemde aftrekposten en nadat alle andere
aftrekmogelijkheden zijn toegepast. Met uitzondering van de notionele interest (die 
de regering wil afschaffen) zijn de aftrekposten die onder de korf vallen echter 
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uitsluitend posten van voorgaande jaren: hetzij eerdere verliezen of uit voorgaande 
jaren overgedragen aftrekposten wegens onvoldoende winst. 

Dit korfsysteem ontziet dus alle fiscale aftrekposten van het lopende jaar.

Bijgevolg zal een onderneming waarvan de belastingaftrek van het lopende jaar 
gelijk is aan of groter is dan haar winst, elk jaar weinig of geen belasting blijven 
betalen. 

Voorbeeld

Een onderneming boekt een winst van 10 miljoen euro en vraagt de volgende
aftrekposten aan: 

• vrijgestelde meerwaarden op aandelen: 2 miljoen euro.

• DBI-aftrek: 2 miljoen euro.

• aftrek voor innovatie-inkomsten: 2 miljoen euro.

• aftrek voor investeringen: 2 miljoen euro 

• aftrek van de overdracht binnen de groep: 2 miljoen euro.

• TOTAAL aangevraagde aftrek: 10 miljoen euro.

De korf is niet van toepassing op deze aftrekposten. De belastinggrondslag is
dus 10 miljoen euro - 10 miljoen = 0 euro. Er is geen belasting verschuldigd. 

c) Kritiek 2: aftrekposten die voor onbepaalde termijn
onder de korf vallen

We hebben gezien dat de weinige overdrachten die onder de korf vallen, beperkt 
worden afgetrokken.

Maar hoewel deze aftrekposten elk jaar beperkt zijn, kunnen ze onbeperkt worden 
overgedragen2. Dit betekent dat ze op een gegeven moment van de winst kunnen 
worden afgetrokken. Daarom gaat er op de (min of meer) lange termijn niets 
verloren... 

2 Met uitzondering van de aftrek van risicokapitaal, waarvan de voorraden al dan niet in de tijd 
aftrekbaar zijn volgens de ingewikkelde regels van artikel 536 van het Wetboek van de 
inkomstenbelasting. Maar die aftrek zou binnenkort toch worden afgeschaft.
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3. Voorbeelden uit de praktijk

a) AB InBev

Neem de brouwerijmultinational AB InBev, waarvan de historische aandeelhouders 
de families Van Damme, de Spoelberch en de Mévius zijn, de tweede, derde en 
vierde grootste vermogens van België.

In 2021 boekt AB InBev een winst voor belastingen van 5,6 miljard euro. Maar AB 
InBev kan een groot bedrag aan definitief belaste inkomsten (DBI, ontvangen niet-
belastbare dividenden) aftrekken. Deze aftrek wordt niet beïnvloed door de korf. 

De belasting bedraagt nu slechts 6,8 miljoen euro, wat neerkomt op een 
belastingtarief van 0,1%. Dit staat ver af van de zogenaamde minimumbelasting van 
7,5%. En als deze belasting wordt verhoogd tot 15%, zal dit de belastingdruk van AB
InBev niet veranderen. 

Screenshot van de jaarrekening 2021 van AB InBev

b) D'Ieteren Group

Neem de auto-importeursgroep D'Ieteren, in handen van de gelijknamige familie, het
veertiende grootste vermogen van België.

In 2021 boekt het bedrijf een winst voor belastingen van 148 miljoen euro. Maar de 
definitief belaste inkomsten, evenals een niet-belastbare waardevermindering 
worden hiervan afgetrokken.

Elke werknemer van D'Ieteren betaalt meer belasting dan het bedrijf zelf, dat in 2021
slechts 6.345 euro aan belastingen betaalde, wat neerkomt op een belastingtarief 
van 0,004%.
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Screenshot van de jaarrekening 2021 van de D'Ieteren Group

c) Janssen Pharmaceutica

Neem Janssen Phamaceutica, het bedrijf dat in 1953 werd opgericht door dokter 
Paul Janssen en in 1961 werd verkocht aan de Amerikaanse multinational Johnson 
& Johnson. 

In 2021 boekt het bedrijf een winst voor belastingen van 1,67 miljard euro. Maar het 
trekt grote aftrekposten voor inkomsten uit octrooien en innovatie af, evenals andere 
kleinere aftrekposten (DBI, investeringsaftrek, ...).

Daarom betaalt het bedrijf slechts 51,68 miljoen euro aan belastingen, wat neerkomt 
op een belastingtarief van 3,1%.

Screenshot van de jaarrekening 2021 van Janssen Phamaceutica

d) Kingfisher International Finance

Neem de Belgische onderneming Kingfisher International Finance, die deel uitmaakt 
van het Britse doe-het-zelfconcern Kingfisher. 

In 2021 (balans per 31 maart 2022) boekt de onderneming een winst voor belasting 
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van 431 miljoen euro, maar door de vrijstelling van de ontvangen dividenden kan zij 
nul euro belasting betalen. Dit resulteert logischerwijs in een belastingtarief van 0%.

Screenshot van de jaarrekening 2021 Kingfisher International Finance

4. Conclusie
Zowel uit de analyse van de wetgeving als uit de concrete voorbeelden blijkt dat het 
vermeende minimumbelastingtarief van 7,5% dat eind 2017 door de zogenaamde 
Zweedse coalitie is ingevoerd, in werkelijkheid niet opgaat. 

Het korfmechanisme heeft immers alleen betrekking op marginale aftrekposten. Hier 
is duidelijk sprake van politiek bedrog. 

De Vivaldi-regering gebruikt hetzelfde korfmechanisme en verdubbelt het, om een 
vermeend minimumtarief van 15% in te voeren, en spreekt zo Italiaans met een sterk
Zweeds accent. De verdubbeling zal betrekking hebben op dezelfde marginale 
aftrekposten en dus in het algemeen ondoeltreffend zijn. 

In alle gevallen waarin het minimumtarief van 7,5% in de praktijk niet werkt, zal ook 
het tarief van 15% niet werken. 

We wijzen er ook op dat meerdere fiscale achterpoortjes – zoals DBI of de vrijstelling
van meerwaarden op aandelen – niet in aanmerking zouden worden genomen indien
het tarief van 15% via een akkoord op EU-niveau zou worden ingevoerd. 

Volgens de PVDA vereist een echte minimumbelasting voor grote ondernemingen 
een fundamentele hervorming van de fiscale achterpoortjes van de 
vennootschapsbelasting, te beginnen met de afschaffing van de vrijstelling van 
meerwaarden op aandelen, zowel voor particulieren als voor ondernemingen.  

Marco Van Hees, federaal volksvertegenwoordiger, 
marco.vanhees@ptb.be, 0473 41 10 21
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