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FISCALITEIT 

Door Grégory Homans, Managing partner van het fiscaal advocatenkantoor Dekeyser & Associés; docent aan UCLouvain (UDA)

Repatriëring van kapitaal  
uit het buitenland naar België
Het repatriëren van in het buitenland geïnvesteerd kapitaal 
kan voor heel wat hoofdbrekens zorgen, ook voor belasting-
betalers die een fiscale regularisatie hebben doorgevoerd.  
Al geruime tijd worden de regels op dit vlak aangescherpt.  
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Oorsprong van het kapitaal: 

onmogelijk te bewijzen?

In het kader van hun verplichtingen ter be-

strijding van het witwassen van geld stellen 

Belgische financiële instellingen de aanvaar-

ding van buitenlands kapitaal afhankelijk van 

het bewijs van de wettige oorsprong ervan 

(namelijk dat het niet bezoedeld is door frau-

de, zelfs niet wanneer die fraude is verjaard). 

Het feit dat het kapitaal het voorwerp uit-

maakte van een eerdere fiscale regularisatie 

(e.a. EBAbis) is niet altijd voldoende. Boven-

dien, als de cliënt kapitaal heeft geërfd of 

ontvangen van zijn ouders, moet hij mogelijk 

de wettigheid van de fondsen van zijn ouders 

rechtvaardigen.

Dit bewijs is vaak moeilijk (zo niet onmo-

gelijk) te leveren.

EBAquater: nog verplicht?

Het is dan ook niet ongebruikelijk dat de 

benaderde Belgische financiële instelling, om 

te voorkomen dat ze vervolgd worden wegens 

medeplichtigheid aan het witwassen van geld, 

de klant voorstelt om een fiscale regularisatie 

(EBAquater) uit te voeren. Deze procedure 

biedt zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak 

amnestie. Deze immuniteit zal de bank vei-

ligstellen en het voor haar makkelijker maken 

om buitenlands kapitaal te ontvangen.

Het inroepen van EBAquater brengt echter 

potentieel aanzienlijke kosten met zich mee. 

Daarnaast gebruiken sommige banken deze 

procedure als een gemakshalve oplossing, 

hoewel dit niet systematisch is verantwoord. 

Het lijkt ons niet conform aan de wet op EBA-

quater noch aan de belastingwetgeving in het 

algemeen om onterechte belasting te betalen 

met als enig doel de repatriëring van kapitaal 

mogelijk te maken. In sommige gevallen be-

staan er geschiktere juridische alternatieven.

Einde van de EBAquater voor successie-

rechten… en dan?

Het is momenteel niet meer mogelijk om ont-

doken erfbelasting te regulariseren via een 

EBAquater-procedure (en dit sinds 1 januari 

2021).

In geval van niet-verjaarde successie 

(ongeveer 10 jaar) kunnen de ontdoken 

rechten nog worden geregulariseerd via een 

aanvullende verklaring van erfrecht (bijzon-

derheden specifiek voor elk Gewest, onder 

meer betreffende de verwijlinteresten).

In geval van verjaarde successie is de 

situatie complexer. Sommige Ontvangers lij-

ken geen dossiers meer te accepteren, gezien 

het einde van de EBAquater inzake erfrecht. 

Voor gevallen waarin een aanvullende aan-

gifte toch zou worden geaccepteerd, zou deze 

oplossing duur uitvallen wat betreft boetes 

(tot 200%) en verwijlinteresten (7% per jaar) 

die al jaren lopen.

Uit onze praktijk blijkt dat er momenteel 

binnen de Belastingdienst wordt gewerkt aan 

een oplossing om in bepaalde gevallen een 

regularisatie van de verjaarde erfrechten mo-

gelijk te maken. Dit zou binnenkort aanlei-

ding kunnen geven tot een interne instructie. 

Wait and see.

Naar het volledige einde 

van de EBAquater?

De regering heeft het einde van de EBAqua-

ter-procedure aangekondigd voor 31 decem-

ber 2023. De kwestie van repatriëring dreigt 

dan nog ingewikkelder te worden…

Er zijn meerdere pistes mogelijk. Enkele 

daarvan zijn: de Belgische financiële instel-

ling eraan herinneren dat het in bepaalde 

gevallen en onder bepaalde voorwaarden is 

toegestaan om buitenlands kapitaal te aan-

vaarden dat het resultaat is van eenvoudige 

(en niet-ernstige) belastingfraude zonder 

het risico van strafrechtelijke vervolging. 

Een andere piste zou een verlenging door de 

overheid van de EBAquater-procedure zijn. 

Ter herinnering, de wet van 2 juli 2016 tot in-

voering van de EBAquater bepaalde dat deze 

fiscale regularisatieprocedure permanent zou 

zijn…

Definitieve keuze voor de Belgische 

financiële instelling

Uiteindelijk zijn Belgische financiële instel-

lingen als privéonderneming vrij om al dan 

niet een relatie met een persoon aan te gaan. 

Ze zijn dus niet verplicht om gelden te aan-

vaarden.

Het wordt daarom aanbevolen dat ze een 

correct gedocumenteerd dossier over de 

herkomst van het kapitaal voorleggen en de 

regelmatigheid ervan rechtvaardigen met de 

hulp van een specialist alvorens de repatri-

ering te starten! Als een EBAquater essentieel 

blijkt te zijn, is het verstandig om het door te 

voeren zolang het nog mogelijk is. •

Grégory Homans 
www.dekeyser-associes.com
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