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' en , wonende te 
appellanten, 

belden vertegenwoordigd door Mr. 1 advocaat te 

tegen 

In de persoon van de • met kabinet te 

vertegenwoordigd door Mr loco advocaat te 1 

In deze zaak spreekt het hof volgend arrest ult. 

PROCEDURE 

Gelet op de procedurestukken, Inzonderheid het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel van 15 april 2010, waarvan geen betekenlngsakte wordt voorgelegd, en waartegen hoger 
beroep werd aangetekend bij verzoekschrift op de srlffle van het hof neergelegd op 29 juni 2010. 

FEITEN EN BESTREDEN VONNIS 

Appellanten vorderden voor de eerste rechter de vernietiging van de aanvullende aanslagen In de 
perso_ll_enbelastlng voor de aanslaglaren 2005 en 2006, op hun naam gevestigd onder artikel nrs. 

( aanslagjaar 2005) en. · (ê1anslagjaar 2006) van de rol van de gemeente 
1 na toepassing van de wljzlglngsprocedure. 

De gewestelijke directeur had voordien, biJ beslissing van 1 oktober 2008, de bezwaarschriften van 
appellanten tegen deze aanslagen afgewezen. 

De eerste rechter verklaarde de vordering ontvankelijk doch ongegrond, en veroordeelde 
appellanten In de gedlngkosten. 
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fc3RIEVEN 

Appellanten streven de hervorming van het bestreden vonnis na. 

zlj vorderen de betwiste aanslagen te vernietigen en geYntlmeerde te veroordelen tot terugbetaling 
van alle sommen die reeds zouden zijn betaald, geïnd of Ingehouden ter delging van de betwiste 
aanslagen, vermeerderd met de wettelijke en ge!rechtelljke Interesten overeenkomstig artikel 418 
WIB (1992). 

Zij vorderen nog ge'intlmee~~.e te veroordelen In de kosten van b.etde aanleggen. 

" Geïntimeerde vordert het bestreden vonnis te bevestigen en appellanten te veroordelen In de 
kosten. 

BEOORDELING 

1. 
BIJ beschikking van 7 november 2013 kende het hof op verzoek van appellanten een nieuwe 
conclusietermijn toe biJ toepassing van artlkel748, § 2, Ger. W. 

Ge'intlmeerde meent ten onrechte deze beschikking te moeten bekritiseren, die overigens niet 
vatbaar Is voor cassatieberoep (Cass. 24 januari 1997, R.W. 1997-98, 1027). 

2. 
De door de taxatieambtenaar doorgevoerde wijzigingen hadden tot voorwerp de Inkomsten uit de 
verhuur van het handelsfonds en de auto van eerste appellant aan de burgerlijke vennootschap 
B.V.B.A - - , t.b.v. 13.790,00 EUR (aanslagjaar 2005) en 23.963,48 EUR 
(aanslagjaar 2006), door appellanten In hun aangiften aangegeven als roerende Inkomsten, te 
belasten als beroepsinkomsten op basis van artlkel37 WIB (1992), meer bepaald als bezoldiging van 
bedrijfsleiders op basis van artikel 32 WIB (1992), (berichten van wijziging van 3 oktober 2007 en 18 
december 2007). 

3. 
Appellanten roepen vooreerst de nietigheld In van de betwiste aanslagen, aangezien zij met 
miskenning van artll<el 346, derde lid, WIB (1992}, vóór de wijziging door de wet van 19 mei 2010, 
werden gevestigd binnen de antwoordtermijn van één maand. 

De betwiste aanslagen werden gevestigd op·18 december 2007 ( aanslagjaar 2005) en 6 februari 2008 
(aanslagjaar 2006), ruim na het verstriJken van de termijn van één maand na de verzending van de 
berichten van wijziging van 3 oktober 2007 en 18 december 2007, welke termijn Is voorzien In artikel 

346, derde lid, WIB (1992). 

Appellanten steunen op het arrest nr. 66/2010 van 2 juni 2010 van het Grondwettelijk Hof, naar luid 
waarvan artikel 346, derde lid, WIB (1992) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt doordat 

L 
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het bepaalt dat de termijn van één maand waarover de belastingplichtige beschikt om te 
antwoorden op een bericht van wijziging, loopt vanaf het ogenblik van de verzending van dat bericht. 

Op grond hiervan stellen appellanten dat de antwoordtermijn op het bericht van wijziging dat de 
betwiste aanslagen voorafging niet Is beginnen te lopen, zodat deze antwoordtermijn ook niet kan 
zijn verstreken, hetgeen betekent dat de aanslagen niet mochten worden gevestigd. 

Appellanten verliezen uit het oog dat het Grondwettelijk Hof In het arrest nr. 85/2012 van 28 juni 
2012 oordeelde dat artikel 346 WIB (19921 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt In de 
Interpretatle dat, wanneer een belastingplichtige antwoordt binnen de termijn van één maand na 
verzending van het bericht van wijziging van aangifte, een aanslag mag worden gevestigd na het 
verstrijken van die termijn, maar vóór het verstrijken van een termijn van één maand vanaf de derde 
werkdag volgend op de verzending van dat bericht. 

Het Grondwettelijk Hof stelde vast dat de gevolgen van de aanslag van ambtswege, nl. de omkering 
van de bewijslast die de belastingplichtige oplegt het bewijs te leveren van het juiste bedrag van de 
belastbare Inkomsten en van de andere te zijne name in aanmerking komende gegevens (artikel 352 
WIB (19921), zich niet kunnen voordoen, wanneer de belastingplichtige antwoordt binnen de termijn 
van één maand na de verzending van het bericht van wijziging. Hieruit vloeit voort dat de rechten 
van verdediging van de belastingplichtige niet werden aangetast. 

Te dezen werd de betwiste aanslag gevestigd na het verstrijken van de termijn van één maand na de 
verzending van het bericht van wijziging, en ook na het verstrijken van een termijn van één maand 
vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van dat bericht. 

Uit bovenstaande vaststellingen overwegingen volgt dat het mlddei ongegrond is. 

4. 
Overeenkomstig artikel 37 WIB (1992), worden inkomsten van onroerende en roerende goederen en 
lcapltalen als beroepsinkomsten aangemerkt wanneer die goederen en kapitalen worden gebruikt 
voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid van de verkrijger van de inkomsten. 

De taxatieambtenaar was van mening dat eerste appellant de actlvitelt van bedrijfsrevisor Is blijven 
uitoefenen en dat het handelsfonds en de wagen aldus werden gebruikt In de uitoefening van de 
beroepswerlczaamheld van eerste appellant, In de zin van artikel 37 WIB (1992). 

Appellanten stellen dat eerste appellant zijn beroepswerkzaamheld van bedrijfsrevisor en erkend 
boekhouder-fiscalist stopzette op 31 mei 2004 en oo 28 december 2004 een overeenkomst sloot met 
de burgerlijke vennootschap B.V.B.A die hij dezelfde dag had opgericht met 
terugwerkende kracht op 1 juni 2004, Krachtens wetKe overeenkomst hiJ zijn handelsfonds en auto 
verhuurt aan evengenoemde vennootschap. De Inkomsten uit deze verhuur gaven appellanten aan 
als roerende Inkomsten onder de code 1157 (netto-Inkomen van verhuring, verpachting, gebruik of 
concessie van roerende goederen) van hun aangiften . 
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De "huurovereenkomst van handelsfonds van bedrijfsrevisor en erkend boekhouder-fiscalist", die 
eerste appellant op 28 december 2004 sloot met de B.V.B.A., bepaalt dat de 
verhuurder de uitbating van het handelsfonds, dat zijn eigendom blijft, toevertrouwt aan de huurder 
voor een periode van zeven jaar (artikelen 2 en 3). 

Het handelsfonds omvat de benaming, het cliënteel en de cll!!ntencontracten, de goodwill, het 
kantoormeubilair, kantoormaterleef Inclusief software, en de kantoorinrichting, het klein 
kantoormaterleef en andere kantoorbenodigdheden aanwezig bij de Inwerkingtreding van de 
overeenkomst (artlkell). 

Het cll!!nteel en de cll!!ntencontracten behelzen, Inzake de permanente opdrachten, de 
cliëntenrelaties die In de overeenkomst worden genoemd. Het clli!nteel behelst, wat betreft de 
eenmalige opdrachten, de cliënten waarvoor gedurende de laatste drie kalenderjaren met Inbegrip 
van het jaar van Inwerkingtreding opdrachten werden uitgevoerd (artlkel1). 

De aanwas van het cliënteel maakt Integraal deel uit van het handelsfonds dat eigendom blijft van de 
verhuurder. Nieuw cll!!nteel, d.I. cll!!nteel bulten de In artikel 1 genoemde clli!ntenrelatles, 
verworven door de huurder tijdens de duurtijd van de overeenkomst, blijft eigendom van de huurder 
(artikelS). 

De driemaandelijkse vergoeding wordt bepaald op 5.313,00 EUR meer de BTW (artlkel6}. 

6. 
De eerste rechter oordeelde dat eerste appellant een Identieke actlvitelt Is blijven uitoefenen In het 
kader van de B.V.B.A en dat "door zijn uitsluitende, daadwerkelijke en 
voortdurende werkzaamheld binnen cteze vennootschap die hl} heeft opgericht, waarvan hl} de 
zaakvoerder en enig aandeelhouder Is, dient hiJ beschouwd te worden als werkend vennoot en dienen 
de betaalde huurgelden voor het handelsfonds beschouwd te worden als de opbrengst van een 
beroepswerkzaamheld (vgl. Cass. 02/12/2004, rolnummer F.03.0068.F; zie ook Antwerpen 
22/05/2001, Flscoloog, 2001, afl. 805, p. 4)". 

Volgens ge'intlmeerde, wendde eerste appellant het handelsfonds aan binnen het raam van zijn 
beroepswerlczaamheld van bedrijfsleider-bedrijfsrevisor en zouden zonder aanwending als 
bedrijfsleider geen inkomsten In ruime zin- noch bezoldiging, noch huur- worden genoten. 

Zoals appellanten stellen, kunnen de handelingen die eerste appellant sinds de oprichting van de 
vennootschap stelde, enkel aan de vennootschap worden toegerekend. 

Dit Is evenwel enkel zo, Indien eerste appellant en de B.V.B.A. alle gevolgen 
van de overgang van de eenmanszaak naar de professionele vennootschap hebben aanvaard. Zonlet 

Is er slmuiatie voorhanden. 
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Volgens appellanten, voerde de administratie op geen enkel ogenblik aan dat er sprake Is van 
simulatie. 

De aanvoering van de taxatleambtenaar, ten betoge dat "Cil~nten waarvoor u een nog lopende 
controleopdracht vervult, kunnen niet het voorwerp uitmaken van een verhuurovereenkomst gelet op 
de bepalingen van artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen. Dit artikel zegt dat 
commissarissen worden benoemd vaar een hernieuwde termijn van drie jaar. Een overeenkomst 
tussen een cliënt en een commissaris-revisor loopt aldus van rechtswege pas ten einde na drie jaar. U 
bent m.a.w. er wettelijk toe gehouden uw controleopdracht verder In eigen naam en voor eigen 
rekening uit te voeren. Deze bepaling wordt bovendien nog bevestigd In art. 2, 4d• alinea van het 
huurcontract waar wordt bepaald dat Inzake de mandaten van commissaris overeengekomen wordt 
dat bij het eerstvolgende einde van een mandaat, de herbenoeming zal gebeuren op naam van de 
huurder de Burg. BVBA. Stéphane Delaunay. Deze bepaling Impliceert automatisch dat zolang het 
mandaat loopt, u de u toevertrouwde controleopdracht In eigen naam en voor eigen rekening 
uitvoert. Het gebruiksrecht over het cl/~nteel kan derhalve niet worden overgedragen aan de 
vennootschap. Aldus kan nooit sprake zijn van verhuring van cliënteel" (berichten van wijziging van 3 
oktober 2007 en 18 december 2007), komt evenwel neer op het Inroepen door de administratie van 
simulatie. 

Immers, Indien zou komen vast te staan dat eerste appellant, zoals de taxatieambtenaar en ook 
geYntlmeerde voorhouden, na de oprichting van de vennootschap en na het sluiten van de 
huurovereenkomst controleopdrachten In eigen naam en voor eigen rekening uitvoerde, dan 
aanvaardde eerste appellant niet alle gevolgen van de huurovereenkomst. 

Ook geïntimeerde voert Impliciet maar zeker slmuiatie aan, waar hiJ, onder verwijzing naar 
cassatierechtspraak (Cass. 19 september 2013, nr. F.11.0165.N), stelt dat "Artlkel1719, 3" B.W. 
bepaalt dat de verhuurder, uit de aard van het contract, zonder dat daartoe enig bijzander beding 
nodig Is, verplicht Is de huurder het rustig genot daarvan te doen hebben zolang de huur duurt. Tot 
dit rustig genot kan de verhuurder van het cliënteel zich niet verbinden. Het cliënteel Is Immers vrij. 
Of Iemand klant blijft Is afhankelijk van de wil van deze klant en op deze wilskeuze van een derde 
partij heeft de verhuurder geen vat'' (syntheseconclusle blz. 14), aangezien eerste appellant dan niet 
alle gevolgen van de huurovereenkomst aanvaardde. 

7. 
Geïntimeerde betwist, onder verwijzing naar artikel 135 Venn. W. (het hof verstaat: W. Venn.), 
terecht dat eerste appellant zijn beroepswerkzaamheld volledig stopzette. 

Luidens artikel135 W. Venn., "(worden) de commissarissen benoemd voor een hernieuwbare termijn 
van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige 
redenen worden ontslagen daar de algemene vergadering. 
Behoudens gewichtige, persoonlijke redenen mag de commlssarls.._tljdens zijn opdrac/1t geen ontslag 
nemen, tenzij ter a/gemene vergadering en nadat hij deze schriftelijk heeft Ingelicht over de 
beweegredenen van zijn ontslag". 
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Zoals appellanten stellen, Is artikel 135 W. Venn. niet bedoeld om zomaar om het even welke 
beëindiging van een mandaat In onderling overleg mogeliJk te maken, en kan men niet zomaar uit 
louter praktische overwegingen ontslag nemen als revisor. 

Artlkel4, vierde lid, van de overeenkomst houdt terdege rekening met artlkel135 W. Venn., waar het 
bepaalt: "Inzake de mandaten van commissaris wordt overeengekomen dat blj het eerstvolgende 
einde van een mandaat, de herbenoeming zal gebeuren op naam van de huurder de Burg. BVBA 

Uit de stukken blijkt dat eer~ellant In Juni 2004 nog In eigen naam werd benoemd als 
commissaris In de N.V. •(algemene vergadering van 15 juni 2004) en de e.V.A. 

(algemene vergacering vah 10 JUni 2004). Dit betekent dat eerste appellant zijn 
beroepswerkzaamheid van bedrijfsrevisor nog gedurende drie jaar, d.I. gedurende de boekjaren 
2004, 2005 en 2006 In eigen naam uitoefende. Anders gezegd, de beslissing van eerste appellant om 
ziJn beroepswerkzaamheld van bedrijfsrevisor In vennootschapsverband uit te oefenen was niet van 
aard om zijn ontslag te nemen als revisor van de N.V. -en de e.V.A. 
hetgeen eerste appellant niet deed. 

Weliswaar bepalen de slotbepalingen van de oprichtingsekte van 28 december 2004 van de 
vennootschap dat deze bij toepassing van artikel 60 W. Venn. de verbintenissen overneemt die voor 
rekening en ten name van de vennootschap In oprichting zijn aangegaan te rekenen van 1 juni 2004, 
en bepaalt artikel 60 W. Venn. dat Indien de vennootschap de verbintenis tijdig bekrachtigt, de 
verbintenis wordt geacht van het begin af door de vennootschap te zijn aangegaan. 

Uit de stukken bliJkt daarentegen niet dat de N. V.' 1en de e.v.A. toen 
ziJ eerste appellant als commissaris benoemden, wisten dat hij optrad In naam van de B.V.B.A. 

In oprichting, terwijl vereist Is dat de derde ervan kennis heeft dat de 
overeenkomst te behoeve of voor rekening van de toekomstige vennootschap wordt gesloten. 

Kennelijk handelde eerste appellant zonder meer In eigen naam en voor eigen rekening, toen hij zich 
door de N. V. .. ~n de e. V.A 1als commissaris liet benoemen. 

Het hof stelt nog met gel'ntlmeerde vast dat de Belslsche vaste Inrichting van 
1GmbH. In antwoord op een vraag om Inlichtingen aan de administratie In een eerste fase 

een door eerste appellant uitgereikte honorariumnota 2004/100 van 20 februari 2004 t.b.v. 544,50 
EUR overmaal<te, waarop niet was vermeld dat eerste appellant optrad voor de vennootschap In 
oprichting, en enl<ele dagen later dezelfde honorariumnota overhandigde, die ditmaal was voorzien 
van de stempel "voor rekening van de Burg. BVBA ,- - - 'In oprichting". 

In het begeleidend schrijven van 24 september 2007, waarbiJ ziJ de honorariumnota met s.tempel aan 
de administratie overmaakte, stipte de vaste Inrichting van _ _ GmbH. 
aan: "In aanvulling op mijn schrijven dd. 10 september }I. doe Ik u hierbiJ de door Dhr. 
recente, gekenmerkte nota toekomen" (het hof onderlijnt) (stukken 390-395 van het administratief 
dossier). 
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Als reden van de uitreiking van de honorariumnota met de stempel, vermeldt de nota "ter 
vervanging van een eerdere nota die verkeerdelijk niet BTW-plfchtlg vermeldde". De oorspronkelijke 
honorariumnota bevatte echter niet de vermelding "niet BTW-plichtig". De ingeroepen reden was 
dus niet de echte reden. 

Het hof treedt geïntimeerde derhalve bij waar hiJ stelt dat de toevoeging van deze reden meer lijkt 
op een drogreden enkel met de bedoeling de stempel "voor rekening van de Burg. BVBA' 

'In oprichting" vooralsnog op de honorariumnota te krllgen, zodat biJ de fiscale controle 
van de Belgische vaste Inrichting van 1 GmbH. zou blijken dat de 
B.V.B.A 1ln oprichting was, en dat eerste appellant kennelijk weet had van de 
vragen om inlichtingen aan haar klanten en t1 allerijl de stempel "voor rekening van de Burg. BVBA 

' '-ifn ·oprichting" aanbracht. Het gebruik van het adjectief "recente" In het 
llegeleldend schrijven van 24 september 2007 wijst erop dat het aanbrengen van de stempel ettelijke 
jaren na de uitreiking van de honorariumnota 2004/100 van 20 februari 2004 gebeurde en in de loop 
van de fiscale controle. 

_In het licht van deze vaststellingen komen de stempels "voor rekening van de Burg. BVBA 
In oprichting", aangebracht op de honorariumnota's die eerste appellant In de periode 

van 1 juni 200_4 tot :11 clecemb!!r 2004 uitreikte aan de B.V.B.A , de N.V. · en het 
- ··· --,als uitermate ongeloofwaardig over. 

Uit de stukken blijkt nog dat de B.V.B.A. 1 

Instituut voor Bedrijfsrevisoren werd erkend. 
op 4 maart 2005 door de Raad van het 

Zoals appellanten zelf stellen, was het vóór die datum de B.V.B.A 
om een mandaat als commissaris op te nemen. 

Ierboden 

Ook In dit opzicht leefde eerste appellant niet alle gevolgen van de huurovereenkomst na, vermits hij 
noodzakelijl<erwljs nog In eigen naam en voor eigen rekening als bedrijfsrevisor optrad. 

Bovenstaande vaststellingen en overwegingen vol6taan om te beslulten dat eerste appellant niet alle 
gevolgen van de huurovereenkomst van het handelsfonds en van de oprichting van de B.V.B.A. 

- heeft aanvaard, en dat hij In werkeliJkheld zijn berot!!psactivltelt niet heeft 
stopgezet. 

Ooi< In de mate dat het voor de verhuurder van een cliënteel onmogelijk Is het rustig genot ervan te 
verschaffen en het clli!nteel aldus niet het voorwerp kan zijn van een huur (vgl. Cass. 19 september 
2013, hierboven aangehaald), aanvaardde eerste appellant niet alle gevolgen van de 
huurovereenkomst die hiJ met de B.V.B.A. sloot. 

;;. 

8. ' 
De taxatieambtenaar betwiste geenszins de werkeliJkheld van de verhuur van de personenwagen van 
eerste appellant aan de B.V.B.A . .:- Geïntimeerde doet dat evenmin voor het 
hof, terwijl de eerste rechter het onderscheld tussen de twee huurovereenkomsten niet maakte. 
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Niets liet de taxatieambtenaar toe de Inkomsten uit de verhuur van de auto als bedrijfsinkomsten te 
belasten. 

Het hoger beroep Is enkel In die mate gegrond. 

OM DEZE REDENEN 
HETHOF 

rechtdoende op tegenspraak, . 

gelet op artikel 24 van de wet van 15 junl1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 

verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond, 

hervormt het bestreden vonnis In zoverre het de vordering volledig ongegrond verklaarde en 
appellanten in het geheel van de gedingkosten veroordeelde, '1'>- ••• · ' 

~ 

•. 
verklaart de vordering gedeeltelijk gegr,ond,~ .. 

beveelt de ontheffing van de aanslagen In de personenbelasting artikel nr 
2005) er . 1 ( aanslagjaar 2006) Van de rol Van de gemeentE-
Inkomsten Uit de verhuur van de auto van eerste appellant aan de B.V.B.A. 
werden belast als beroepslnkomsten, 

(aanslagjaar 
,~ zoverre de 

beveelt de terugbetaling van alle sommen die reeds zouden zijn betaald, geïnd of Ingehouden ter 
delging van de aldus ontheven aanslagen, vermeerderd met de moratoriuminteresten 
overeenl<omstlg artikel418 WIB (1992), 

veroordeelt appellanten In negentienden en gefntlmeerde In één tiende van de kosten van belde 
aanleggen, aan de zijde van appellanten begroot op de rechtspleglngsvergoedlng eerste aanleg van 
900,00 EUR en de rechtspleglngsvergoedlng hoger beroep van 990,00 EUR, en aan de zijde van 
gel'ntlmeerde op de rechtspleglngsvergoedlng hoger beroep van 990,00 EUR, 

stelt de ontstentenis van te begroten kosten In eerste aanleg In hoofde van geïntimeerde vast. 

Aldus uitgesproken In openbare terechtzitting van de kamer 6FIS van het hof van beroep te Brussel 
op 4 juni 2014. 
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