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Pers en Voorlichting 

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 92/2006 

14 november 2006 

Arrest van het Hof van Justitie in zaak C-513/04 

Mark Kerckhaert, Bernadette Morres / Belgische Staat 

EEN LIDSTAAT MAG HETZELFDE UNIFORME BELASTINGTARIEF 
TOEPASSEN OP DIVIDENDEN VAN AANDELEN VAN IN DIE LIDSTAAT 

GEVESTIGDE VENNOOTSCHAPPEN EN OP DIVIDENDEN VAN AANDELEN 
VAN IN EEN ANDERE LIDSTAAT GEVESTIGDE VENNOOTSCHAPPEN  

 Ter zake dient niet te worden voorzien in de mogelijkheid van verrekening van de in die 
andere lidstaat aan de bron geheven belasting  

Het in België wonende echtpaar Kerckhaert-Morres heeft in 1995 en 1996 dividenden 
verkregen van de in Frankrijk gevestigde vennootschap Eurofers SARL. Op de 
brutodividenden is in Frankrijk een aan de bron geheven inkomstenbelasting van 15 % 
toegepast. Het door het echtpaar Kerckhaert-Morres in zijn inkomstenaangifte gedane verzoek 
om de verkrijging van een met de Franse bronheffing overeenstemmend fiscaal voordeel is 
afgewezen. 

Van oordeel dat deze weigering tot gevolg had dat Franse dividenden zwaarder worden belast 
dan dividenden van in België gevestigde vennootschappen, heeft het echtpaar Kerckhaert-
Morres bij de Rechtbank van eerste aanleg te Gent een beroep ingesteld. Deze laatste heeft het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële vraag voorgelegd.  

Vooraf herinnert het Hof eraan dat volgens vaste rechtspraak, ofschoon de directe belastingen 
behoren tot de bevoegdheid van de lidstaten, deze laatsten niettemin verplicht zijn die 
bevoegdheid met eerbiediging van het gemeenschapsrecht uit te oefenen. Voorts heeft het Hof 
in verschillende arresten geoordeeld dat de wetgeving van de betrokken lidstaten een verschil 
in behandeling bevatte van inkomsten uit dividenden van vennootschappen die waren 
gevestigd in de lidstaat waar de betrokken belastingplichtige woonde, en inkomsten uit 
dividenden van in een andere lidstaat gevestigde vennootschappen, in dier voege dat aan de 



verkrijgers van deze laatste dividenden de aan de anderen toegekende fiscale voordelen 
werden geweigerd.1  

Het Hof is evenwel van oordeel dat de zaak in het hoofdgeding verschilt van die welke tot 
deze arresten hebben geleid, aangezien de Belgische belastingwetgeving geen enkel 
onderscheid maakt tussen de dividenden van in België gevestigde vennootschappen en de 
dividenden van in een andere lidstaat gevestigde vennootschappen: voor beide soorten 
dividenden geldt eenzelfde inkomstenbelastingtarief van 25 %.  

De nadelige gevolgen die de toepassing van een inkomstenbelastingstelsel zoals de Belgische 
regeling kan meebrengen, zijn het gevolg van de parallelle uitoefening van 
belastingbevoegdheid door twee lidstaten. Het gemeenschapsrecht voorziet evenwel niet in 
algemene criteria voor de verdeling van de bevoegdheden tussen de lidstaten  ter zake van de 
afschaffing van dubbele belasting binnen de Gemeenschap. Bijgevolg staat het aan de 
lidstaten om de maatregelen te nemen die nodig zijn om situaties als in het hoofdgeding te 
voorkomen, bijvoorbeeld door de in de internationale belastingpraktijk gehanteerde 
verdelingscriteria toe te passen.  

Derhalve antwoordt het Hof op de voorgelegde vraag dat het gemeenschapsrecht zich niet 
verzet tegen een wettelijke regeling van een lidstaat, zoals de Belgische belastingwetgeving, 
die in het kader van de inkomstenbelasting hetzelfde uniforme belastingtarief toepast op 
dividenden van aandelen van in deze lidstaat gevestigde vennootschappen en op dividenden 
van aandelen van in een andere lidstaat gevestigde vennootschappen en niet voorziet in de 
mogelijkheid om de in die andere lidstaat aan de bron geheven belasting te verrekenen.  

 

 

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt. 

Beschikbare talen: FR, CS, DE, EN, ES, EL, IT, HU, NL, PL, SK, SL  

 
 De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina 

van het Hof  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=C-
513/04 

vanaf ongeveer 12.00 uur. 

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught. 
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1 Arresten van 6 juni 2000, Verkooijen, C-35/98, Jurispr. blz. I-4071; 15 juli 2004, Lenz, C-315/02, Jurispr. blz. 
I-7063, en 7 september 2004, Manninen, C-319/02, Jurispr. blz. I-7477).   
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