
Grondwettelijk Hof vernietigt fairnesstaks Di 
Rupo
Pieter Blomme

Het Grondwettelijk Hof heeft de fairnesstaks, een belasting voor bedrijven die de regering-Di Rupo 
had ingevoerd, vernietigd. De budgettaire gevolgen zouden beperkt blijven.

De regering-Di Rupo voerde de belasting in 2013 in om bedrijven te bestraffen die weinig 
belastingen betalen op hun winst, maar die winst wel gebruiken om dividenden aan hun 
aandeelhouders uit te keren.

De fairnesstaks was het paradepaardje van Di Rupo. Ze moest bewijzen dat het de regering menens 
was in haar strijd voor een rechtvaardiger belastingsysteem. Maar die belasting is dus verleden tijd.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zegt in een reactie dat hij altijd gezegd heeft 
dat 'dit lijk uit de kast zou vallen'.

Volgens Van Overtveldt zijn de budgettaire gevolgen beperkt. De belasting brengt nu 50 miljoen 
euro per jaar op. Maar volgens de minister heeft de regering al geanticipeerd op een vernieting van 
de belasting. 'In de hervorming van de vennootschapsbelasting zitten maatregelen die wel een 
rechtvaardigere fiscaliteit bewerkstelligen', zegt hij.

De regering-Michel voerde een minimumbelasting voor bedrijven in. Die moet vermijden dat 
multinationals via allerhande sluipwegen hun belastingfactuur drukken en zo nog nauwelijks 
vennootschapsbelasting betalen. Bedrijven die minstens 1 miljoen euro winst maken in ons land 
moeten op 30 procent van die winst de volledige pot belastingen betalen.

Bedrijven kunnen de ingehouden fairnesstaks van de aanslagjaren 2014 tot en met 2018 niet 
terugvorderen. 'Dat is verrassend', zegt Leen Ketels, advocate van HVG-advocaten. 'Als het 
Grondwettelijk Hof iets vernietigt, heeft dat normaal een retroactief effect.' Dat betekent dat 
bedrijven hun belastingen kunnen terugeisen. Maar hier is dat niet het geval.

Slechts een kleine groep bedrijven kan dat wel. 'Het gaat om Belgische bedrijven die dividenden 
ontvangen van een buitenlandse dochter en die een jaar later op hun beurt uitkeren aan hun 
aandeelhouders.'

Volgens Philippe Renier, een collega van Ketels, 'doet het Grondwettelijk Hof aan politiek'. 'De 
Belgische staat had in één zinnetje gevraagd de gevolgen van de vernietiging te beperken in de tijd, 
zonder dat verder te motiveren. Het Hof gaat daar gretig op in.' Op die manier is de budgettaire 
impact voor de regering beperkt.

Ketels verwacht dat bedrijven die al een rechtszaak hadden aangespannen tegen de fairnesstaks 
gelijk zullen krijgen. Zij zullen dus normaal gezien hun belastingen toch kunnen terugeisen. 'Pech 
voor de belastingbetaler die niet voorafgaandelijk een vordering in rechte heeft ingesteld, want die is 
eraan voor de moeite', zegt Renier.
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