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Hof van Cassatie van België

Arrest

Nr. F.13.0163.N
WATTEX nv, met zetel te 9255 Buggenhout, Kalkenstraat 86,
eiseres,
vertegenwoordigd door mr. Bruno Maes, advocaat bij het Hof van Cassatie, en
bijgestaan door mr. Jachin Van Doninck, advocaat bij de balie te Brussel, beiden
met kantoor te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, waar de eiseres woonplaats kiest,
tegen
BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met
kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de gewestelijke directeur
der directe belastingen te Gent, met kantoor te 9050 Gent (Ledeberg), Zuiderpoort, Gaston Crommenlaan 6, bus 604,
verweerder,
vertegenwoordigd door mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie
en bijgestaan door mr. Stefan De Vleeschouwer, advocaat bij de balie te Brussel,
beiden met kantoor te 1000 Brussel, Dalstraat 67, waar de verweerder woonplaats
kiest.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van
28 mei 2013.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft op 9 december 2014 een schriftelijke conclusie neergelegd.
Raadsheer Koenraad Moens heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.

II.

CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel
aan.

III.

BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling
Eerste onderdeel
1.

Alle inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen die door

een handelsvennootschap worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid zijn beroepsinkomsten. De omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en haar statutair doel geen verband bestaat en dat een
verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een belastingvoordeel, sluiten
bijgevolg niet uit dat de inkomsten en opbrengsten die het resultaat zijn van deze
verrichting als bedrijfsinkomsten worden aangemerkt.
2.

Krachtens artikel 44, eerste lid, WIB64 zijn de lasten die de belastingplich-

tige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden als aftrekbare bedrijfslasten aftrekbaar.
Deze bepaling is, krachtens artikel 96 van hetzelfde wetboek, van toepassing op
de handelsvennootschappen.
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Uit deze bepaling volgt niet dat de aftrek van bedrijfsuitgaven of bedrijfslasten afhankelijk is van de voorwaarde dat zij inherent zijn aan de maatschappelijke activiteit van de handelsvennootschap zoals die blijkt uit haar maatschappelijk doel.
Het Hof komt hiermee terug op zijn vroegere rechtspraak.
3.

De omstandigheden dat tussen een verrichting van een vennootschap en

haar maatschappelijke activiteit of statutair doel geen verband bestaat en dat een
verrichting uitsluitend werd gesteld met het oog op een belastingvoordeel, sluiten
als dusdanig niet uit dat de kosten die met zulke verrichtingen verband houden als
aftrekbare beroepskosten kunnen worden aangemerkt.
4.

De appelrechters die oordelen dat de kosten die verband houden met de

obligatieverrichtingen geen aftrekbare beroepskosten uitmaken aangezien deze
verrichtingen geen verband houden met de maatschappelijke activiteit van de eiseres en zij bovendien uitsluitend werden uitgevoerd om door de verrekening van
het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belastingen een belastingvoordeel te
doen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
5.

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Brussel.

12 JUNI 2015

F.13.0163.N/4

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, samengesteld uit afdelingsvoorzitter Eric Dirix, als voorzitter, en de raadsheren Koen
Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman en Koenraad Moens, en in openbare
rechtszitting van 12 juni 2015 uitgesproken door afdelingsvoorzitter Eric Dirix, in
aanwezigheid van advocaat-generaal Dirk Thijs, met bijstand van griffier Kristel
Vanden Bossche.
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