
De fiscus heeft jarenlang gewei-
gerd om die verrekening van het 
FBB toe te staan. Bezwaarschrif-
ten die werden ingediend, werden 
door de fiscus afgewezen of op de 
lange baan geschoven in afwach-
ting van verdere rechtspraak. Eind 
2020 heeft het Hof van Cassatie 
zich opnieuw uitgesproken in 
deze discussie en moest de fiscus 
wederom het onderspit delven.  

De fiscus heeft eind januari 2021 
via de pers laten weten zich 
neer te leggen bij de rechtspraak 
van het Hof van Cassatie en de 
verrekening van het FBB toe te 
staan. Het valt te verwachten dat 
dit binnenkort ook nog officieel 
bevestigd zal worden via een 
circulaire of een antwoord op een 
parlementaire vraag.

Draagwijdte

Hoewel de uitspraak betrekking 
heeft op particulieren die Franse 
dividenden ontvangen, kan ze ook 
worden toegepast als u interesten 
van Franse oorsprong ontvangt. 
Ook de dubbelbelastingverdra-
gen met o.a. Italië, Australië, 
Hongarije en Israël bevatten een 
gelijkaardige clausule, waardoor u 
mogelijk ook van een verrekening 
kan genieten als u interesten of 
dividenden uit die landen ont-
vangt. Het is echter niet zeker of 
de fiscus daarmee akkoord gaat.
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Goed nieuws voor particuliere 
beleggers met Franse aandelen
Uit een persbericht blijkt dat de 
Belgische fiscus zich na een jaren-
lange juridische strijd dan toch 
neerlegt bij de rechtspraak van het 
Hof van Cassatie over de ver- 
rekening van de Franse bronheffing 
met de Belgische belasting op 
roerende inkomsten.   

Waarover gaat het juist?

Als particuliere belegger met 
Franse aandelen (bijvoorbeeld 
Ubisoft, LVMH en L’Oréal) in 
portefeuille wordt u al jarenlang 
zwaar belast op de dividenden 
die u ontvangt. Eerst betaalt u in 
Frankrijk een Franse bronhef-
fing op het brutodividend en 
vervolgens in België nog eens de 
Belgische roerende voorheffing op 
het nettobedrag van het dividend. 
Als u geniet van de verminderde 
Franse bronheffing van 12,80 %, 
bedraagt de globale fiscale druk 
op uw dividenden van Franse oor-
sprong 38,96 %. Hieronder een 
cijfervoorbeeld ter verduidelijking:

In juni 2017 besliste het Belgische 
Hof van Cassatie dat u de Franse 
bronheffing in mindering mag 
brengen van de Belgische roeren-
de voorheffing op grond van het 
Belgisch-Frans dubbelbelasting-
verdrag dat voorziet in een ver- 
rekening van minimaal 15 % van 
het nettodividend dat u ontvangt 
uit Frankrijk. Dat is de toepassing 
van het zogenaamde ‘FBB’ 
(forfaitair gedeelte van de 
buitenlandse belasting). Als u 
geniet van de verminderde Franse 
bronheffing van 12,80 %, wil dat 
concreet zeggen dat de globale 
fiscale druk op uw dividenden 
van Franse oorsprong vanaf nu 
daalt naar 25,88 %. Daardoor 
wordt de belastingdruk op Franse 
dividenden voor een Belgische 
particuliere belegger zelfs lager 
dan de roerende voorheffing op 
Belgische dividenden. 
Opnieuw een cijfervoorbeeld:

Brutodividend 100

- verminderde Franse 
  bronheffing (12,80 %)

- 12,80

Nettobedrag dividend 87,20

- Belgische roerende 
  voorheffing (30 %)

- 26,16 
(=87,2*30 %)

Uiteindelijk 
nettodividend

61,04

Fiscale druk 38,96 %

Brutodividend 100

- verminderde Franse 
  bronheffing (12,80 %)

-12,80

Nettobedrag dividend 87,2

- Belgische roerende 
  voorheffing (30 %)

- 26,16 
(=87,2*30 %)

toepassing FBB van 15 %
+ 13,08 
(=87,2*15 %)

Uiteindelijk nettodividend 74,12

Fiscale druk 25,88 %



Gevolgen voor de toekomst 
(vanaf inkomstenjaar 2020)

Onder de huidige regelgeving kan 
en mag uw Belgische bank dat FBB 
niet spontaan toepassen. De bank 
zal dus verplicht zijn om zoals 
voorheen de Belgische roerende 
voorheffing op het nettodividend in 
te houden. Als u de toepassing van 
het FBB wil vragen, zal u vanaf nu 
uw Franse dividenden zelf elk jaar 
in uw aangifte personenbelasting 
moeten opnemen.

Naar verluidt zou u in uw eerstvol-
gende aangifte personenbelasting 
(namelijk die m.b.t. inkomstenjaar 
2020) de verrekening kunnen 
vragen door de Franse dividenden 
te vermelden in het vak ‘Inkomsten 
van kapitalen en roerende goede-
ren’ onder de rubriek ‘Inkomsten 
waarop een bijzonder aanslagstel-
sel van toepassing is’. Wanneer in 
de loop van april 2021 het aangif-
teformulier m.b.t. inkomstenjaar 
2020 gepubliceerd wordt, zal er 
meer duidelijkheid zijn over hoe 
u dat juist in uw aangifte moet 
vermelden en welke documenten u 
zal moeten bijvoegen. Traditiege-
trouw zullen wij dat ook vermelden 
in de Flash die elk jaar in de loop 
van mei verstuurd wordt over de 
nieuwe aangifte personenbelasting.

Belangrijke kanttekening: Frankrijk 
en België onderhandelen momen-

teel over een nieuw dubbelbelas-
tingverdrag, waarbij de toepassing 
van het FBB voor de toekomst 
definitief onmogelijk zal worden 
gemaakt. Het zal nog wel enige tijd 
duren voor dat nieuwe verdrag in 
werking treedt. De gunstige fiscale 
behandeling van Franse dividenden 
zal dus slechts tijdelijk zijn.  

Gevolgen voor het verleden? 
(vanaf inkomstenjaar 2017)

Voor Franse dividenden uit het ver- 
leden zijn er verschillende mogelijk-
heden afhankelijk van uw situatie.

Als voor de inkomsten van 2019 
(aanslagjaar 2020) uw bezwaar- 
termijn (m.n. zes maanden en 
drie werkdagen vanaf de verzen- 
dingsdatum vermeld op uw aan-
slagbiljet) nog openstaat, kan u 
een bezwaar indienen om voor de 
Franse dividenden ontvangen in 
2019 de toepassing van het FBB 
te vragen. U zal dan wel de nodige 
bewijsstukken moeten voorleggen.

Eventueel kan u nog verder in de 
tijd teruggaan door het indienen 
van een bewaarschrift en/of ver-
zoek tot ambtshalve ontheffing. 
In principe heeft u nog tijd tot 
eind 2021 om een rechtzetting te 
vragen voor Franse dividenden die 
in 2017 zijn toegekend. Het valt 
af te wachten of de fiscus in een 
circulaire zal aangeven welke pro-
cedure daarvoor juist gevolgd zal 

moeten worden en welke bewijs-
documenten aangeleverd moeten 
worden. Als u overweegt om een 
rechtzetting voor het verleden te 
vragen, kan u in afwachting van 
meer informatie van de fiscus des-
gewenst al contact opnemen met 
uw boekhouder of fiscaal adviseur 
om u daar verder in te begeleiden.

Randvermelding: vermindering 
Franse bronheffing

Voor de volledigheid benadrukken 
wij dat de toelichting hierboven 
over de verrekening van de Franse 
bronheffing met de Belgische 
belasting niet verward mag wor-
den met de procedure tot vermin-
dering van de Franse bronheffing 
naar 12,80 %. Het basistarief van 
de Franse bronheffing (dat vanaf 
1 januari 2021 26,40 % bedraagt) 
kan verminderd worden tot 
12,80 % als u daarvoor de nodige 
formulieren indient. De aanvraag 
tot vermindering van de Franse 
bronheffing heeft nooit ter dis-
cussie gestaan en staat volledig 
los van de uitspraak van het Hof 
van Cassatie over de verrekening 
van de Franse bronheffing met de 
Belgische belasting.

Als u vragen heeft, kan u uiteraard 
altijd contact opnemen met onze 
juridische dienst via het nummer 
03 241 09 99.
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Kasteelplein Street Journal, 
The Markets! en Flash! kan u 
terugvinden op onze website onder 
de rubriek ‘Publicaties/Magazine en 
nieuwsbrieven’.
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