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Taks op effectenrekeningen (bis) in 
de steigers 
Sneller dan verwacht keurde de ministerraad op 2 november 

een voorontwerp van wet goed tot invoering van een jaarlijkse 

taks op effectenrekeningen (hierna TER). Het gaat om een 
nieuwe taks die in het Wetboek diverse rechten en taksen 

(WDRT) wordt ingeschreven. Pro memorie: op  17 oktober 

2019 vernietigde het Grondwettelijk Hof de vorige versie van 

de TER, die eveneens in het WDRT was opgenomen.  

Het persbericht vermeldt als heffingsgrondslag de gemiddelde 

waarde van de belastbare financiële instrumenten op 

effectenrekeningen. Alle financiële instrumenten op de 
rekeningen zijn belastbaar. Elke effectenrekening zal als een 

apart belastbaar voorwerp worden beschouwd.  

De jaarlijkse TER is slechts verschuldigd indien deze 
gemiddelde waarde meer bedraagt dan 1.000.000 euro 

(bemerk dat bij de vorige TER de drempel op 500.000 euro 

lag). Het tarief van de taks bedraagt 0,15 pct (zoals 
voorheen). De eerste referentieperiode zou beginnen op de 

datum van de inwerkingtreding van de wet en eindigt op 30 

september 2021. 

Ruime toepassing 

Uit een bericht dat op 4 november in het Belgisch Staatsblad  

verscheen, blijkt dat de regering een aanzienlijke uitbreiding 



van het toepassingsgebied voor ogen heeft. De jaarlijkse taks 

viseert immers de effectenrekeningen als dusdanig en betreft 

bijgevolg in principe alle effectenrekeningen die worden 
aangehouden door natuurlijke personen, met inbegrip van 

die onderworpen aan de belasting der niet-inwoners, alsook 

alle effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen 
(ongeacht of deze onderworpen is aan 

vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of aan de 

belasting der niet-inwoners).  

Het bericht stelt dat de effectenrekeningen die worden 
aangehouden door een juridische constructie (in de zin van 

de kaaimantaks), evenzeer aan de taks worden onderworpen. 

Ontwijkingsroutes dichtgetimmerd? 

In tegenstelling tot de vorige versie van de TER , wordt de 
nieuwe TER vergezeld van een nieuwe algemene 

antimisbruikbepaling (AAMR) in het WDRT.  

Om anticipatief gedrag te vermijden is het bedoeling om de 
nieuwe AAMR retroactief in werking te laten treden. Met het 

oog daarop verscheen op 4 november 2020 een bericht in het 

Belgisch Staatsblad. Volgens dat bericht treedt de AAMR in 
werking op 30 oktober 2020, m.n. de datum waarop in de 

media uitvoerig over die taks werd bericht. 

Het bericht maakt melding van een aantal situaties waarin 

sprake is van een weerlegbaar vermoeden van 
belastingontwijking, waarbij de belastingschuldige het 

tegenbewijs kan leveren. Zo viseert het bericht o.m. het 

splitsen van een effectenrekening waarbij effecten worden 
verplaatst naar één of meerdere rekeningen met 

ontwijkingsoogmerk; alsook bv. de omzetting van aandelen, 

obligaties en andere belastbare financiële instrumenten op 

effectenrekening, in effecten op naam, met het oogmerk om te 

ontsnappen aan de taks. 

Het voorontwerp wordt momenteel ter advies voorgelegd aan 

de Raad van State en zal daarna opnieuw worden voorgelegd 
aan de ministerraad. Het is maar de vraag of deze nieuwe TER 

wel stand zal houden voor het Grondwettelijk Hof. Wordt 

uiteraard vervolgd. 
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