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Grondwettelijk Hof vernietigt de taks op 
effectenrekeningen 

 

 

De taks op effectenrekeningen werd door de Wet van 7 
februari 2018 ingevoerd, en dit ondanks heel wat kritische 

geluiden van de Raad van State en een aantal betrokken 
actoren (zoals de financiële instellingen). Reeds bij de 
invoering van de taks rees de vraag of de taks een lang leven 

zou beschoren zijn.  Op 17 oktober 2019 heeft het 
Grondwettelijk Hof uitspraak gedaan over de verschillende 

verzoeken tot vernietiging die bij het Grondwettelijk Hof 
werden ingediend tegen de taks. 

 
Het Hof oordeelt dat de Wet die de taks op effectenrekeningen 
heeft ingevoerd op meerdere punten het beginsel van 

gelijkheid en niet-discriminatie schendt, en gaat daarom over 
tot de volledige vernietiging van de Wet van 7 februari 2018.  

 
Zo oordeelt het Hof dat het, in het licht van de doelstelling van 
een meer rechtvaardig fiscaal beleid door middel van een 

bijdrage door grotere vermogens, kennelijk onredelijk is dat 
de taks enkel voor welbepaalde financiële instrumenten 

verschuldigd is en niet voor afgeleide financiële instrumenten 
(zoals opties, futures and swaps) en vastgoedcertificaten. De 
tweede vastgestelde ongrondwettigheid betreft het feit dat 

aandelen slechts onder de taks vallen wanneer zij zijn 
ingeschreven op een effectenrekening. Dit heeft tot gevolg dat 

aandelen op naam, die niet ingeschreven zijn op een 
effectenrekening, aan die taks ontsnappen. Het Hof meent dat 
er geen verantwoording is voor dat verschil in behandeling, 

aangezien aandelen op naam eveneens een 
vermogensbarometer vormen. Tot slot wordt het 

discriminerend geacht dat een persoon die in werkelijkheid 
beschikt over financiële instrumenten met een gemiddelde 
waarde van 500.000 euro of meer, aan de taks kan 

ontsnappen wanneer de effectenrekening op naam van 
verschillende titularissen staat.  

 



Handhaving van de gevolgen 

Onder meer om budgettaire en administratieve moeilijkheden 
te voorkomen, worden de gevolgen van de wet echter 

gehandhaafd voor de taks die verschuldigd is voor de 
referentieperiodes die eindigen vóór of op 30 september 2019.  
 

Met andere woorden, in de meest strenge lezing van het arrest 
zal in de loop van 2020 de laatste keer de aangifte ingediend 

moet worden met betrekking tot de referentieperiodes die 
geëindigd zijn voor of op 30 september 2019 (in de hypothese 

dat de taks niet werd ingehouden aan de bron).  Volgens het 
persbericht betekent dit helaas wel dat de in het verleden 
verschuldigde taks verschuldigd blijft en niet door de Staat 

dient te worden terugbetaald. 
 

Personen die vandaag reeds een gemotiveerd verzoek tot 
teruggave hadden ingediend voor betaalde of ingehouden 
taks, om hun rechten zoveel mogelijk te vrijwaren, zijn beter 

gewapend om de betwisting zo gewenst verder te voeren. Al 
dient men wellicht in te calculeren dat deze betwisting op het 

niveau van de rechtbank(en) gevoerd zal worden.  
 
Positief is dat de personen die geen gemotiveerd verzoek tot 

teruggaaf hebben ingediend, alleszins voor de toekomst  
verlost zijn van die taks die bij zovelen een doorn in het oog 

was. Het valt natuurlijk af te wachten of en zo ja welke nieuwe 
fiscale maatregelen de volgende federale regering zal nemen 
nu deze taks wegvalt. 
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