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Deze fiche is een nieuwe versie van de oude fiche 3-I 
 

A.  Fiscaliteit van de coöperant 

De twee hamvragen op fiscaal gebied,volgens het Belgische recht1,  zijn voor de coöperant de 

volgende:  

 
1 Is de coöperant (fiscaal) rijksinwoner van België ? Waar is zijn fiscale verblijfplaats?  
2 Is er een dubbelbelastingverdrag: verdrag ter voorkoming van dubbele belasting 

afgesloten tussen   België en het betrokken land (het overzees land van 

                                                 
1 Wat we hier uitleggen sluit niet uit dat de coöperant verplichtingen heeft in het land waar hij tewerkgesteld is of 

verblijft. Deze fiche behandelt enkel de professionele inkomsten et niet de inkomsten uit roerende of onroerende 

goederen.  
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tewerkstelling of het land waarvan de coöperant een inwoner is)?  
 
Pas nadat die twee vragen beantwoord zijn kan het toepasselijk belastingstelsel vastgesteld 
worden. : u kan zich bij die bepaling laten helpen door het schema op het einde van dit 
hoofdstuk: punt IV. We zullen hierna eerst enkele begrippen uitklaren. 
 

1.    Inwonerschap in België 

In de complexe materie van de belastingheffing van de coöperant, is de eerste vraag die zich 
stelt deze m.b.t. het inwonerschap (het fiscale domicilie). Is de coöperant Belgisch 
rijksinwoner, een inwoner van het Belgisch koninkrijk? Het antwoord op de bovenstaande 
vraag zal bepalen in welk belastingstelsel de coöperant in België zal vallen.  Opgepast: de 
begrippen rijksinwoner en fiscaal domicilie mogen niet verward worden met de notie van de 
burgerlijke woonplaats, de inschrijving in het Rijksregister, hoewel er banden zijn. Ook de 
nationaliteit speelt hier geen rol. De twee mogelijke belastingstelsels zijn de 
personenbelasting (P.B.) die geldt voor de rijksinwoners, en de belasting op niet-
rijksinwoners (B.N.I.) (zie verderA.4). Het Belgisch recht voorziet geen mogelijkheid om een 
keuze te maken tussen beide stelsels maar er bestaan “grensgevallen”( zie verder) 
 
Om te bepalen of een coöperant inwoner van België is, gelden de volgende punten:  

 Het wetboek van inkomstenbelasting voorziet dat inwoners van het Rijk zijn: de 
natuurlijke personen die in België gedomicilieerd zijn of er de zetel van hun 
vermogen hebben gevestigd. Of een persoon in België gedomicilieerd is of in ons 
land de zetel van zijn vermogen heeft, wordt beoordeeld op basis van feitelijke 
gegevens.  

 Er bestaat echter een vermoeden dat, behoudens bewijs van het tegendeel, alle 
natuurlijke personen die ingeschreven staan in het Rijksregister van natuurlijke 
personen (dit zijn de personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en 
de vreemdelingenregisters van een Belgische gemeente of in de registers van een 
Belgische diplomatieke post, ambassade of consulaat in het buitenland) hun 
domicilie of zetel van fortuin in België hebben, en dus Rijksinwoners zijn. Het 
tegendeel moet door de coöperant bewezen worden.  

 Personen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister worden beschouwd als 
niet-inwoners, maar ook dit is een vermoeden dat weerlegd kan worden. Hier is 
het aan de belastingadministratie om het tegenbewijs te leveren.  

 Voor gehuwden is het fiscale domicilie gelegen op de plaats waar het gezin 
gevestigd is.  Dus als dat gezin in België verblijft, dan is elk gezinslid inwoner 
van België. De coöperant wiens gezin2 in België achterblijft, is Belgisch inwoner3. 

 Een rijksinwoner die in het buitenland gaat werken kan dit statuut van 
rijksinwoner slechts omzetten in dat van niet-rijksinwoner indien zijn vertrek 
voorzien is voor minstens 24 maanden,  naar één en hetzelfde land. Deze regel is 
een interpretatie die de administratie in haar omzendbrieven geeft aan de wet 
(zie A4.4: ), de rechtspraak volgt die interpretatie niet altijd. De administratie 
geeft in de circulaire aan vanaf welk ogenblik, volgens haar, de fiscale woonplaats 
wordt overgebracht.. Deze regel moet echter getoetst worden aan de feiten (t.t.z. 
de duurtijd van 24 maanden is vatbaar voor discussie). In elk geval staat het vast 

                                                 
2 Met ‘gezin’ wordt bedoeld: de echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende –die samen een belastingaangifte 
indienen-,  en de kinderen.  Dus niet: feitelijk gescheiden koppels.  Bij koppels –echtpaar of wettelijk samenwonend-  
zonder kinderen is het voldoende dat de partner in België achterblijft: de coöperant is in dat geval rijksinwoner, het 
gezin is gevestigd in België. 
3 Noteer dat indien het gezin in het buitenland is gevestigd, de coöperant niet automatisch niet verblijfshouder is. 

Dat wordt op basis van de feiten bepaald. 
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dat het louter feit van het verlaten van het grondgebied van het Rijk niet volstaat 
om de hoedanigheid van rijksinwoner te verliezen.  
 

We wijzen erop dat de reglementering over het bijhouden van de bevolkingsregisters toelaat 
dat coöperanten die bij hun vertrek ingeschreven waren in een gemeente hun inschrijving 
mogen behouden ongeacht de duur van de afwezigheid o.a door “ het referentieadres “4 
 
Wat betreft het inschrijven in de bevolkingsregisters van ambassades in het buitenland: de 
coöperanten kunnen wanneer ze vertrekken naar het buitenland, zich inschrijven op de 
ambassade aldaar 5. Normaal gezien worden ze dan nog beschouwd als Belgische inwoner en 
krijgen automatisch een formulier voor belastingaangifte in de personenbelasting (PB) aan 
op dat adres. Ze worden ook belast (gemeentelijke opcentiemen) in de gemeente waar ze 
verbleven voor hun vertrek naar het buitenland. Het blijkt echter dat sommige coöperanten 
die ingeschreven zijn in de registers van de ambassade geen aangifte in de PB ontvangen. 
Sommige ambassades zijn niet op de hoogte van deze fiscale zaken. Dan raden wij aan 
contact op te nemen met de controleur van de (vroegere) gemeente. 
 
Op basis van de hierboven vermelde elementen wordt uitgemaakt of de ngo-coöperant al 
dan niet een rijksinwoner is. De ngo kan de ngo-coöperant eventueel beter informeren. In 
elk geval moet de ngo weten wat de fiscale situatie is van de ngo-coöperant, om uit te 
maken of er bedrijfsvoorheffing moet geheven worden. (zie B. ) 
  

NB: Het kan gebeuren dat de coöperant zich in een grenssituatie bevindt en in dat geval 
raden we hem ten stelligste aan om een keuze te maken -die keuze kan volgen uit een 
berekening van wat de belasting in beide gevallen zou betekenen-  en dit aan de 
belastingdiensten duidelijk te laten weten (zie II, 4 c).  Bijvoorbeeld: een coöperant 
(rijksinwoner) wordt voor twee jaar uitgezonden en beslist de overstap te doen naar het 
stelsel voor niet-inwoners (BNI). Dit moet hij duidelijk maken aan de 
belastingadministratie: door een bijzondere aangifte in te dienen bij de gewone 
belastingdienst (PB) aangaande ‘het inkomen van het lopende jaar’ en dit binnen de 3 
maanden na het moment van de overgang van het ene stelsel naar het andere (= na 
vertrek). De aangifte over het andere gedeelte van de jaarinkomsten zal dan in de loop 
van het volgende jaar gebeuren, in het stelsel van de niet-rijksinwoners /B.N.I.  Vooral 
voor de coöperant in grenssituatie is deze procedure nuttig: hiermee maakt hij voldoende 
duidelijk dat hij van stelsel verandert. Tevens zal hij, in geval van betwisting door de 
administratie van zijn hoedanigheid van niet-rijksinwoner , zich makkelijker kunnen 
rechtvaardigen.  

 
Het is ten stelligste aan te raden dat de ngo aan zijn coöperant, die geen inwoner is van 
België een attest van fiscale residentie vraagt (te verkrijgen van de overheid van het land 
van residentie). Op deze manier is  het duidelijk of de coöperant al dan niet belastingen 
moet betalen in België en er dus bedrijfsvoorheffing moet worden afgehouden.  
 
Wat als het inwonerschap van een coöperant niet duidelijk kan opgelost worden?  

 
Als er geen attest van fiscaal domicilie kan afgeleverd worden en er geen basis is om te 
weten hoe en waar de coöperant belast moet worden dan is het de meest voorzichtige 
oplossing (vooral voor de ngo) om de bedrijfsvoorheffing toe te passen.  

                                                 
4 Zie fiche #3-F Administratieve en praktische zaken  
5 Zie idem 
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2.     Dubbelbelastingverdragen (DBV)  

Waarvoor dienen de DBV ‘s ? 

  
De DBV’s dienen om een dubbele belasting (en meer en meer een dubbele vrijstelling van 
belasting) te vermijden. Waarover gaat het ?  
 

 De dubbele belasting 

Dubbele belastingheffing is het fenomeen dat op hetzelfde inkomen voor dezelfde periode 
tweemaal belastingen worden geheven, door twee landen. Dit kan gebeuren wanneer twee 
landen tegelijk hun fiscale soevereniteit uitoefenen (dit is het recht om alle elementen te 
belasten die een band hebben met hun territorium). Om deze situatie te vermijden, tekenen 
staten internationale verdragen die de respectievelijke fiscale bevoegdheden van de 
ondertekenaars vastleggen. 
In België hebben de internationale overeenkomsten voorrang op de Belgische fiscale wetten. 
Daaruit volgt dat deze overeenkomsten bij voorkeur moeten toegepast worden op het intern 
Belgisch recht. In geen geval kan de coöperant zelf kiezen de bilaterale overeenkomst toe 
te passen of niet. De overeenkomsten bepalen immers zelf hun toepassingsgebied.  
 

 De dubbele vrijstelling  

Recent zien we een evolutie in de DBV: ze hebben als doel niet alleen het vermijden van 
dubbele belasting, maar ook het vermijden van dubbele vrijstelling van belasting!  Het is 
immers niet normaal dat een persoon nergens belastingen betaalt.  Daarom zien we in de 
laatst afgesloten Belgische DBV een clausule die de vrijstelling van belasting in België, voor 
mensen die in buitenland werken, afhankelijk maakt van voorwaarde: belasting betalen in 
buitenland. (zie ook verder)  
 
Wanneer speelt een DBV mee voor de coöperanten?  

 
 De coöperant, Belgisch inwoner, werkt in een land waarmee België een verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten: bijvoorbeeld een coöperant die Belgisch 
rijksinwoner is en in Indië werkt. 
 
 De coöperant is inwoner van een land waarmee België zulk verdrag heeft gesloten 
(bijvoorbeeld een coöperant die inwoner is van Frankrijk).  

 
Fiscale domicilie van de coöperant  

 
Om discussie over fiscale domicilie en de mogelijkheid om een DBV toe te passen, te 
vermijden vraagt de ngo best een bewijs van fiscale domicilie aan de coöperant.  Dit is zeker 
nodig om een DBV toe te passen,  en af te kunnen zien van Belgische bedrijfsvoorheffing.  
De ngo moet in staat zijn om bewijzen te leveren bij een controle door de fiscus dat zijn de 
coöperant terecht aanspraak maakt op de DBV door een attest van domicilie en een  
arbeidsovereenkomst voor te leggen. Dit attest moet jaarlijks gevraagd worden om geen 
bedrijfsvoorheffing af te houden. 
 
Inhoud van DBV  

 
In de volgende tekst worden de algemene beginselen in verband met 
dubbelbelastingverdragen gegeven. De toepassing in een welbepaald geval moet echter 
steeds nagekeken worden in het specifiek verdrag dat van toepassing is voor de coöperant. 
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De verdragen die door België worden afgesloten6 bepalen dat ze worden toegepast op 
personen die verblijven in één of in beide contracterende staten. De conventie zelf geeft 
steeds een definitie van wie bedoeld wordt met inwoner (in de eerste plaats wordt verwezen 
naar de definitie die elk van de ondertekenende staten eraan geeft). In de verdragen wordt 
gewoonlijk bepaald dat het beroepsinkomen –voor zover behaald als werknemer, in 
ondergeschikt verband -wordt belast in de staat waarvan men (fiscaal) inwoner is, tenzij het 
beroep in de andere staat –die waarmee de overeenkomst is afgesloten-wordt uitgeoefend.  
In dat geval is deze andere staat bevoegd om het beroepsinkomen te belasten.  
 

Deze regel impliceert dat, voor zover zulk verdrag bestaat, het beroepsinkomen van de 
coöperant niet in België belastbaar is. Beroepsinkomen=:  maandelijkse uitkeringen 
betaald door de ngo + het loon. 

 
Om de toepasselijke regels en de uiteindelijke belasting te kennen moet men dus de 
nationale wetgeving van de staat die in het verdrag wordt aangegeven raadplegen: het land 
van tewerkstelling of het land van residentie.  
 
In onze voorbeelden van hierboven : 

 Indië is bevoegd om belasting te heffen voor de coöperant, Belgisch inwoner werkend 
in Indië. 

 Frankrijk is bevoegd voor de coöperant, inwoner van Frankrijk 
Er is nog een andere mogelijkheid:  

 een coöperant is inwoner van Frankrijk en werkt in Indië: Frankrijk is dan bevoegd, 
maar zal die bevoegdheid aan Indië doorgeven indien er een DBV Frankrijk-Indië is.  

 
 We herhalen dat we hier alleen de beroepsinkomsten in het buitenland bespreken ; voor 
andere soorten van inkomsten (roerende, onroerende… ) : zie de bilaterale verdragen.  
 
De 183-dagen regel: België blijft bevoegd om zijn inwoner te belasten  

 
De bevoegdheid om belasting te heffen ligt NIET bij het werkland indien niet voldaan is aan 
een aantal voorwaarden. Toegepast op een ngo-coöperant die inwoner is van België en werkt 
in een land waarmee België een verdrag heeft :  België, en niet de andere Staat (het land 
waar gewerkt wordt), zal belasting heffen, indien:  

 de ngo-coöperant in de andere (werk-) Staat verblijft7 gedurende één of meerdere 
periodes die samen niet langer duren dan 183 dagen (= 6 maanden) tijdens het 
desbetreffende fiscale periode*   èn  

 het loon wordt uitbetaald door een werkgever of in naam van een werkgever die niet 
woont in die andere (werk)Staat : dit is het geval als de Belgische ngo betaalt; èn  

 de last van het loon niet gedragen wordt door een vaste zetel van de werkgever in 
de andere (werk-)Staat.  (Nb: deze mogelijkheid –om de loonlasten toe te rekenen 
aan de vestiging in werkland- wordt echter uitgesloten door de fiscus in haar 
omzendbrief  van 5 maart 1992, voor alle coöperanten of werknemers van vzw’s: met 
de mededeling dat die toerekening aan een zetel in het buitenland enkel zin heeft 
voor bedrijven- zie ook A.4.4.) 

Deze drie voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld worden: indien ze alle drie tegelijk 

                                                 
6 DBV: dienst bilaterale verdragen , administratie directe belastingen, FOD financiën tel 0257/634 70 zie ook  
https://financien.belgium.be/nl/E-services/fisconetplus  (fiscaliteit/inkomstenbelastingen/wetgeving en 
reglementering/overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting ). Spijtig genoeg moet je nu een account 
hebben in Fisconet om toegang te krijgen tot deze informatie. 
7 De duur van het verblijf kan verschillen van de duur van de arbeidsovereenkomst.  

https://financien.belgium.be/nl/E-services/fisconetplus
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vervuld worden dan is het inkomen van de ngo-coöperant wél belastbaar in België voor de 
vergoedingen en het loon betaald door de ngo. 
 
* De periode van 183 dagen wordt bekeken over een periode die kan zijn: ofwel het 
kalenderjaar, ofwel het belastingjaar/belastbare periode 8;ofwel  een onafgebroken periode 
van 12 maanden (dit in recente verdragen): het is dus belangrijk het verdrag te lezen 9!     
 

Bijvoorbeeld:  Het DBV België-DR Congo vermeldt dat de 183 dagen bekeken worden 
op een onafgebroken periode  van 12 maanden die begint of eindigt in het betrokken 
belastingjaar. Het gevolg hiervan is dat een coöperant die voor (een ononderbroken 
periode van) meer dan 6 maanden vertrekt in DR Congo belast zal worden. De exacte 
duur in elk kalenderjaar is van geen belang meer, de periode kan ook slaan op 2 
opeenvolgende jaren. Het volgend voorbeeld maakt dit duidelijk 

 
Een Belgische NGO stuurt een coöperant naar Zuid-Afrika. (De 183 dagen moeten 
beschouwd worden op om het even welke periode van 12 maanden) Hij verblijft in 
de RSA van 1 juli 2010 tot 30 juni 2011. Dit verblijf is ononderbroken door een 
terugkeer naar België van 20 december 2010 tot 10 januari 2011. In dit geval is de 
regel van de 183 dagen niet van toepassing en zal hij niet belast worden in België 
omdat:  
- voor de belastbare periode 2010 verblijft de coöperant  343 dagen in de RSA 

gedurende een periode van 12 maanden die begint op 1 juli 2010 
- voor de belastbare periode 2011 verblijft de coöperant  343 dagen in de RSA 

gedurende een periode van 12 maanden die eindigt op 30 juni 2011. 
 
Indien de “183 dagen regel” van de overeenkomst België-Zuid Afrika zou opgesteld 
zijn volgens de oude formulering ( het verblijf in de activiteitstaat mag de 183 dagen 
gedurende het betrokken fiscaal jaar niet overschrijden) dan zou België het recht op 
belastingheffing behouden hebben omdat :  
- voor de belastbare periode 2010 zou de coöperant in de RSA minder dan 183 dagen 

verbleven hebben    ( te weten 174 dagen tussen 1 juli 2010 en 19 december 
2010); 

- voor de belastbare periode 2011 zou de coöperant in de RSA minder dan 183 dagen 
verbleven hebben   ( te weten 171 dagen tussen 11 januari 2011 en 30 juni 2011). 

 
 

Kort samengevat voor de coöperanten, rijksinwoners van België 

 Indien de coöperant meer dan 6 maanden (183 dagen) in het ontwikkelingsland 
gewerkt heeft dan is  het inkomen belastbaar in dat land (= andere land).  De periode 
waarin de 183 dagen moeten vallen wordt in het verdrag bepaald.  

 Indien de coöperant minder dan 6 maanden (183 dagen) in het ontwikkelingsland 
gewerkt heeft, dan moet het inkomen dat wordt uitbetaald door de Belgische ngo 
belast worden in België, maar niet het plaatselijk salaris ten laste van de lokale 
werkgever: dit is belastbaar in het werkland.  

 
In geval dat de coöperant minder dan, of hoogstens, 183 dagen in het ontwikkelingsland 
heeft gewerkt: als de missies zes maanden of minder duurden of, (en dit enkel wanneer de 
betrokken periode een kalenderjaar is) bij een langere zending: het jaar van vertrek of van 
terugkeer voor zover dan geen zes maanden aanwezigheid vervuld waren in het 

                                                 
8 Er kan een verschil zijn tussen de belastingperiode of het fiscaal jaar  in België en in het ander land. In dat geval 
is het de periode in het werkland dat in aanmerking moet genomen worden.  
9 Zie de overzichtstabel in punt D van deze nota.  
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ontwikkelingsland.   
Opgelet: In dit geval, als het kalenderjaar de te bekijken periode is, moeten de 6 maanden 
niet in één ononderbroken periode gepresteerd zijn!. Meerdere missies mogen samengeteld 
worden.  
 
Voorwaarden om vrijstelling te genieten in België voor de Belgische rijksinwoners  

 
Het bestaan van een DBV, en het realiseren van minimum 183 dagen, waardoor de 
belastingbevoegdheid bij de werkstaat wordt gelegd,  is niet altijd voldoende voorwaarde 
om een coöperant (Belgisch inwoner) te ontslaan van belasting in België.  Dit laatste hangt 
af van de bewoordingen van het DBV:   
 

Het DBV kan één van 3 mogelijkheden voorzien: België stelt de beroepsinkomsten vrij als 
deze in het andere land: 1) mogen worden belast (belastbaar zijn), of 2) belast zijn, of 3) 
daadwerkelijk (effectief) belast zijn.    
Indien het DBV 2) of 3) voorziet, moet de Belgische verblijfhouder daarvan aan de fiscus het 
bewijs leveren. 

 
In de DBV wordt één van deze 3 termen gebruikt. 10 Ze hebben volgende betekenis:  

 Inkomsten die mogen worden belast : deze bewoordingen komen in de meeste DBV 
voor. Ze betekenen dat België zal vrijstellen, ook al heeft het ander land geen 
belasting geheven, wat daar ook de reden van is.  De Belgische fiscus vraagt soms 
naar bewijzen van betaling, in dit geval (dit type van DBV)  moeten die bewijzen niet 
geleverd worden, en we raden de coöperant aan om gewoonweg niet te antwoorden 
op vragen in die zin.    

 Inkomsten die belast zijn: sommige DBV maken de vrijstelling in België afhankelijk 
van belastingheffing  in het andere land. Het inkomen moet in het buitenland belast 
zijn. Het betreft een inkomen dat in de andere staat (bronstaat) belastbaar is en in 
die staat onderworpen is geweest aan de belastingregeling die er gewoonlijk van 
toepassing op is of die opgenomen zijn in de belastbare grondslag van het andere 
land;  
De inkomsten zijn niét belast in de andere staat als de fiscale regelgeving van die 
staat dit soort inkomsten of dit soort belastingplichtigen niet kent of wanneer de 
niet-belasting volgt uit een verdrag tussen die (andere)  staat en een internationale 
organisatie. In dit geval zal België belasten 
Bijvoorbeeld: het DBV België-DRCongo vereist, om in België vrijgesteld te worden, 
dat de inkomsten in DRC belast zijn.  Indien een ngo een samenwerkingsakkoord heeft 
afgesloten met DRC waarin de lonen van coöperanten in DRC worden vrijgesteld, dan 
zal België, naar onze mening, mogen belasten. 11  
België zal integendeel geen belasting innen wanneer de inkomsten belast zijn in een 
andere staat, wanneer geen enkele belasting is verschuldigd omdat er een 
uitdrukkelijke vrijstelling is, in geval van fiscale aftrekken en 
belastingverminderingen.  

 Inkomsten die daadwerkelijk zijn belast: enkele DBV stellen dat de inkomsten slechts 
vrijgesteld zijn in België op voorwaarde dat ze in het ander land onderworpen werden 
aan belastingen, én daar niet van een vrijstelling hebben genoten, noch als niet-
belastbaar waren aanzien.  Ze mogen wel verminderd geweest zijn (of tot nul herleid) 

                                                 
10: Zie de tabel in punt D van deze fiche.  
11  Ngo-federatie heeft in dat verband een vraag gesteld aan de FOD Financiën, en een brief (29-01-2013) van de FOD ontvangen. 
De FOD stelt daarin dat als er een vrijstelling is in DRC op basis van een samenwerkingsverdrag van de ngo met DRC,  of van 
een interne maatregel: Ministerieel decreet  etc., dat er dan wellicht geen vrijstelling in België is, maar dat dit geval per geval moet 
worden bekeken. 
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ten gevolge van inbreng van kosten, of ten gevolge van voordelen toegekend voor de 
personen ten laste of andere fiscale voordelen.  

 
Opgelet: Indien de coöperant belastbaar is in België, omdat de inkomsten niet belastbaar 
zijn of daadwerkelijk belast zijn in het Zuiden, dan kan de ABOS-circulaire niet worden 
toegepast. (zie A.4.4) 
In het geval waar België definitief fiscaal bevoegd is, is het raadzaam dat de coöperant aan 
zijn ngo vraagt om bedrijfsvoorheffing in te houden. 
 
Een advies:  wanneer er een bewijs wordt gevraagd van de betaling van belasting in het 
buitenland,  dan is het  aan te raden om telefonisch contact te nemen met de controle, om 
af te spreken welk soort bewijs er nodig is.  
 
Lijst van landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten 

 
België heeft tot op heden met volgende landen dubbele belastingverdragen afgesloten12:   
 

Albanië 

Algerije  

Argentinië 

Armenië 

Australië 

Azerbeidzjan 
Bahrein 

Bangladesh 

Bosnië-Herzegovina 

Brazilië 

Bulgarije 

Canada 

Chili 

China 

Cyprus 

Democratische Republiek 
Congo  

Denemarken 

Duitsland 

Ecuador 

Egypte 

Estland 

Filippijnen 

Finland 

Frankrijk 

Ierland 

Ijsland 

Indië  

Indonesië 

Israël 

Italië 

Ivoorkust 

Japan 

Kazachstan 

Kirgizstan 

Koeweit 

Korea (Zuid)  
Kosovo 

Kroatië 

Letland 

Litouwen 

Luxemburg 

Macedonië 

Maleisië 

Malta 

Marokko 

Mauritius 

Mexico 

Moldavië 

Pakistan 

Polen 

Portugal 

Roemenië 

Rusland (Russische 
Federatie) 

Rwanda 

San Marino 

Senegal 

Servië 
Seychellen 

Singapore 

Slovakije 

Slovenië 

Spanje 

Sri Lanka 

Tadzjikistan 

Taïwan 

Thailand 

Tsjechië 

Tunesië 

Turkije 

Turkmenistan 
Uruguay 

Venezuela 

                                                 
12 Lijst bijgewerkt tot 15/07/2019. Advies om steeds na te gaan of deze lijst nog actueel is: voor de meest recente 
lijst: zie https://financien.belgium.be/nl/E-services/fisconetplus: (fiscaliteit/inkomstenbelastingen/wetgeving 
en reglementering/overeenkomsten tot het vermijden van dubbele belasting/in werking). Men moet nu spijtig 
genoeg een account hebben bij Fisconet om toegang te hebben tot deze informatie. Volgende verdragen zouden 
binnenkort in werking treden: Botswana, Oeganda.               
 

 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/fisconetplus
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Gabon 

Georgië 

Ghana 

Griekenland 

Hongarije 

Hong-Kong 
 

Mongolië 
Montenegro 

Nederland 

Nieuw-
Zeeland 

Nigeria 

Noorwegen 

Oekraïne 

Oezbekistan 

Oostenrijk 
 

Verenigde Arabische 
Emiraten 

Verenigd Koninkrijk 

Verenigde Staten 

Viëtnam 

Wit Rusland  

Zuid-Afrika 

Zweden 

Zwitserland 
 

  
 
 DBV en belastingaangifte 

 
De coöperant die Belgisch (fiscaal) inwoner is moet een aangifte doen in België, zelfs als zijn 
beroepsinkomsten vrijgesteld worden door een DBV.  Want hoewel ze niet belastbaar zijn in 
België wordt er toch rekening mee gehouden om het belastingpercentage (= progressieve 
tarieven) op andere mogelijks belastbare inkomsten te kunnen bepalen (zie verder A.4.7 en 
“fiscale tool voor coöperanten”) .  
We onderlijnen ook dat voor de Belgische fiscus de vrijstelling op basis van een DBV een 
uitzonderlijke situatie is, waarvoor de coöperant zelf de aanvraag moet doen en de nodige 
bewijzen moet voor kunnen voorleggen.  Het is daarom aan te raden om bij de aangifte een 
begeleidend schrijven hierover te doen.  

 
3.  Samenwerkingsakkoorden  

De beroepsinkomsten van de coöperant kunnen eventueel in het werkland vrijgesteld worden 
op basis van akkoorden: een bilateraal coöperatieakkoord afgesloten met België,  of met de 
Europese Unie, of een akkoord tussen het land en de ngo.  

 Indien er een DBV bestaat komt  de belastingbevoegdheid soms toe aan België:  indien 
in het DBV ‘belast’ of ‘daadwerkelijk belast’ vereist is; (zie A.2) 

 Indien er geen DBV bestaat is België altijd bevoegd om te belasten.  
 

Voorbeeld: het protocolakkoord dat afgesloten is tussen de EU en DRCongo voorziet dat 
Congo afziet van belastingheffing op de lonen van coöperanten die gefinancierd zijn door de 
EU. En de EU lidstaten kunnen toetreden tot dit protocol, wat België gedaan heeft. Hierdoor 
kunnen de coöperanten die door België gefinancierd worden, vrijgesteld zijn in DRC (hangt 
af van de ngo, 30 ngo’s zijn in dit geval) , maar ze zullen dan in België belast worden (althans 
indien het Belgische rijksinwoners zijn). 

 

4.    De Belgische wetgeving. 

4.1. De Personenbelasting – PB 
 
Dit is de belasting op het totale inkomen van de inwoners van het Koninkrijk. 
Deze belasting wordt geheven op het globale inkomen (=wereldinkomen) van de 
rijksinwoners: dit zijn de natuurlijke personen die hun fiscale domicilie of de zetel van hun 
vermogen in België hebben (zie boven A.1). De belasting (P.B.) treft dus ook het loon voor 
het werk in het buitenland, zelfs als dit betaald is in het buitenland en in vreemde valuta.  
De coöperant die onder dit belastingstelsel valt moet dus werkelijk ALLE inkomsten 
aangeven. Bij de berekening van de belasting wordt in belangrijke mate rekening gehouden 
met de persoonlijke en familiale situatie van de coöperant (niet-belastbaar minimum, 
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vermindering voor kinderen ten laste, huwelijkscoëfficiënt, vermindering voor in het 
buitenland betaalde belasting.). 
 

4.2. De Belasting voor Niet-Inwoners (BNI) 
 
Hier gaat het over de belasting op bepaalde inkomsten van niet-rijksinwoners. 
De niet inwoners zijn onderworpen aan deze belasting, dwz personen die hun verblijfplaats 
niet in België hebben, of er ook niet de zetel van hun fortuin hebben (namelijk personen die 
niet ingeschreven zijn in het rijksregister van de natuurlijke personen (de Belgische 
bevolkingsregisters), behoudens bewijs van het tegendeel. (zie boven A.1.) 
Slechts een deel van de inkomsten zijn belastbaar in dit stelsel (BNI): uitsluitend de 
inkomsten voortgebracht of ontvangen in België voor zover ze daar normaal belastbaar 
zijn. Hier vallen o.m. de lonen en uitkeringen onder die ten laste zijn van een rijksinwoner, 
van een vereniging die hier haar maatschappelijke zetel heeft, van de Staat, van de 
Gemeenschappen en de Gewesten. Alle bedragen door de ngo betaald aan de coöperant 
vallen hier  onder. De niet-inwoners zijn dus belastbaar op hun inkomsten van Belgische 
oorsprong.  
  

Wanneer is het inkomen van Belgische oorsprong of niet?  
 
Enkele voorbeelden: 

 Het loon dat door de ngo betaald wordt altijd beschouwd als van Belgische 
oorsprong .  

 Indien de globale subsidie doorgestort wordt naar de lokale partner in het Zuiden 
en dat deze partner een deel hiervan als loon uitkeert aan de coöperant die in 
zijn dienst is, dan kan men spreken van een lokaal salaris dat niet van Belgische 
oorsprong is.  

 Als het loon van de coöperant die tewerkgesteld is in een regionaal kantoor van 
de Belgische ngo, en vanuit de lokale boekhouding wordt betaald kan men niet 
spreken van 'lokaal' salaris. In tegenstelling tot  ondernemingen kunnen vzw’s 
geen “buitenlandse vestiging" hebben, volgens de circulaire van 5 maart 1992. 
(Zie verder A4.4). Het salaris zal worden beschouwd als inkomen van Belgische 
oorsprong. 

 Wat als het loon afkomstig van een Europese subsidie: 
Indien het wordt uitbetaald via een Belgische ngo dan is het van Belgische 
oorsprong. 
Indien het loon zonder tussenkomst van een Belgische ngo rechtstreeks overzee 
betaald wordt  aan de coöperant (dus zonder Belgische intermediair) is het van 
vreemde oorsprong. 

 
 
Even ter herinnering: dit onderscheid (het inkomen van Belgische oorsprong of lokaal salaris) 
is alleen van belang in het stelsel van de BNI; Rijksinwoners worden via de P.B. belast op hun 
“wereldinkomen”. 
 

Vrijstelling voor sommige niet-inwoners  
 
De wet van 7 December 2006 wijzigde bepaalde elementen van BNI. Niet-inwoners die een 
inkomen ontvangen van Belgische oorsprong zijn NIET belastbaar in België indien: 

 het inkomen, van Belgische oorsprong, betaald wordt door een ngo die erkend is voor 
het afleveren van fiscale attesten (opgelet: dit is niet hetzelfde als een erkenning als 
ngo voor ontwikkelingssamenwerking in het KB van 2016). 
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 de betaling gebeurt aan een niet-inwoner van België die: 
 rechtstreeks werd aangeworven in het vreemde land waar de activiteiten worden 

uitgeoefend13  

 Volgens het hoofdbestuur van de belastingen betekent dit: ‘dat de 
betrokkene voor de bezoldigde activiteiten werd gerekruteerd op de 
lokale arbeidsmarkt van de staat waar die activiteiten worden 
uitgeoefend’14 

o Het kan niet gaan over een louter formele kwestie in het land van 
tewerkstelling ( bv de ondertekening van het contract )  

o de aangeworven persoon moet niet noodzakelijk de nationaliteit 
hebben van het vreemde land, of er bij aanwerving inwoner zijn.  

 geen inwoner is van een land waarmee België een dubbel-belastingverdrag heeft 
gesloten. 

 op het moment van de aanwerving is de persoon geen inwoner  van een land 
waarmee België een dubbel-belastingverdrag heeft gesloten. 

 op het moment van de aanwerving heeft de persoon zijn fiscale residentie niet in 
België. 

 De persoon niet tewerkgesteld is in een land waar een verdrag is waardoor men 
vrijstelling van lokale belasting op lonen geniet op basis van een overeenkomst 
inzake ontwikkeling-samenwerking. 

 Hier moet wel een opmerking gemaakt worden: De verdragen tussen het 
partnerland en de directe bilaterale samenwerking (in de Belgische 
partnerlanden)  bevatten normaal gezien geen bepalingen die betrekking 
hebben op hulpverleners of plaatselijk personeel van de NGO. Deze 
voorwaarde is dus normaal gezien vervuld. 

 

De coöperant kan ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing terugvragen, op basis van art 
366 WIB, of zoals beschreven in punt A.4.8 
 
Deze maatregel is het onderwerp van veel opmerkingen. Het lijkt uiteindelijk vooral de 
bedoeling  dat  de door ngo’s aangeworven lokale staf (bijvoorbeeld administratief 
Burundees personeel voor lokale coördinatie in Burundi) geen belasting dienen te betalen in 
België. De interpretatie van deze uitzondering is daarom zeer restrictief. 
 

Depersonalisering van de BNI 
 
Het BNI is "gedepersonaliseerd". Een aantal verminderingen waarbij rekening wordt 
gehouden met de persoonlijke situatie van de belastingplichtige, die in het PB wel worden 
opgenomen, zijn dus niet van toepassing, met inbegrip van de aftrek voor  personen ten 
laste of de toepassing van een minimum belastbaar inkomen (vrijstelling van laagste schijf)…  
 
De bedoeling van deze wijzigingen is om niet tweemaal dezelfde voordelen te geven aan een 
belastbare persoon. De niet-inwoner wordt verondersteld in het buitenland (waar hij 
inwoner is) te genieten van de reducties die gebonden zijn aan zijn persoonlijke situatie, 
o.m. van familiale aard. En dus mag dit in het stelsel van de B.N.I. niet nogmaals gebeuren. 
Deze belasting is dus zwaarder dan de P.B., maar wordt gevestigd op een andere, meer 
beperkte basis (“Belgische inkomen niet het wereldinkomen). 
 
Er bestaat nochtans een uitzondering op dit depersonalisering principe: de niet-inwoner 

                                                 
13 Het feit dat de persoon tijdens de aanwerving verblijft in het toekomstig land van tewerkstelling is een pluspunt 

voor vrijstelling. 
14 Brief 12 december 2008, aan Coprogram, van Centrale Diensten Directie I/5 A. ref Ci RH 241/595.817 
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waarvan 75% van de inkomsten van Belgische oorsprong is15, heeft recht op de reducties die 
voorzien zijn in het stelsel van de P.B. (behalve de vermindering voor belasting betaald in 
het buitenland zie A4.4.). Het huwelijksquotiënt bv is van toepassing.  Het is van belang om 
de belastingcontroleur hierop te wijzen, de aangifte voorziet een speciaal vak om dit te 
melden. In dit geval is de B.N.I. minder zwaar, (weliswaar nog zwaarder dan de P.B.) en heeft 
men het voordeel dat deze berekend kan worden op een kleinere basis. 
 

4.3. Overgang van het ene stelsel naar het andere: van rijksinwoner naar 
niet-inwoner (PB-BNI) 

 
Zoals reeds hierboven vermeld, zal de ngo-coöperant die van stelsel verandert, binnen de 3 
maanden na deze verandering aangifte moeten doen in het stelsel dat hij verlaat. Hij moet 
zijn belastingkantoor hiervan op de hoogte brengen (zie het aanslagbiljet) 
Bijvoorbeeld, als de coöperant verhuist,  dan moet hij binnen de 3 maanden aan de P.B. alle 
inkomsten van de periode voor de overstap aangeven. Later, op de datum die vermeld wordt 
op het aangifteformulier of opgegeven door de belastingadministratie, moet hij een andere 
aangifte doen voor de inkomsten van de rest van het jaar, deze keer in het stelsel van de 
B.N.I. Bij zijn terugkeer, moet hij de omgekeerde weg volgen, dus zijn inkomsten binnen de 
3 maanden na de verandering aangeven aan de B.N.I. en later een aangifte doen aan de P.B. 
voor de latere inkomsten van hetzelfde jaar.  
We signaleren hier dat deze overgangsjaren fiscaal interessant zijn. De beide aangiften 
betreffende dat jaar zullen apart worden behandeld; de aangegeven bedragen zullen binnen 
elk stelsel als de enige inkomsten van het jaar worden beschouwd. 
 

4.4. De “ABOS” circulaire:  
 
Er bestaat een omzendbrief van 5 maart 1992 (Ci. RH 241/424.903), die van toepassing is op 
de Belgen die werken in een land buiten Europa (o.a. als coöperant) en op de werknemers 
van vreemde nationaliteit die rijksinwoner van België waren op de datum waarop ze zijn 
vertrokken om een beroepsactiviteit uit te oefenen in een ander land dan dat waarvan ze 
de nationaliteit hebben.16

 

 
De circulaire houdt rekening met de specifieke situatie van arbeid in het buitenland (meer 
kosten, soms dubbele belasting…) en staat een aantal specifieke voordelen toe aan 
werknemers in het buitenland. 
 
Het is belangrijk om hier aan te geven dat de juridische basis van deze circulaire door de 
rechtbanken betwist wordt. Sinds 2015 kan de top van de fiscale administratie, in 
tegenstelling tot vroeger, van haar ambtenaren  niet meer eisen dat ze de ABOS-circulaire 
toepassen, wat voor nog een grotere onzekerheid zorgt. Een belasting aangifte volgens de 
regels van de kunst (zie A4.7, en de “fiscale tool voor coöperanten”), en een goed contact 
met de controlediensten zijn des te belangrijk. De fiscale administratie heeft aangekondigd 
dat ze de ABOS circulaire zal onderzoeken en herzien, dat is nog niet gebeurd. Maar door 
een actie van de sector heeft de Fiscale Administratie eind 2019 aan haar ambtenaren 
herinnerd dat ze de ABOS circulaire moeten toepassen. Dat lost het probleem ten gronde 
niet op, maar zou wel de moeilijkheden kunnen helpen vermijden. 

                                                 
15 Sinds het KB van 22.12.10, de desbetreffende periode voor dit criterium van 75% van het inkomen,  is het kalenderjaar. Dus 
moeten de 75% bereikt worden op het jaarinkomen om te kunnen genieten van het BNI. 
 
16 De belastingadministratie lijkt deze voorwaarde van nationaliteit of verblijf niet van nabij te bekijken. 
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De circulaire van 5 maart 1992 is normaal gezien niet van toepassing indien de activiteiten 
plaats vinden in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten. 
(enkel indien het dubbelbelastingverdrag niet van toepassing is, minder dan 183 dagen 
werken in het Zuidland…) Dit kan in sommige gevallen voor problemen zorgen.  
Inderdaad, soms werkt de coöperant in een land waarmee België een DBV heeft, en meer 
dan 183 dagen, en zal toch nog steeds belastbaar zijn in België (vrijstelling van Belgische 
ingezetenen niet vervuld als voorwaarde). Wat dan te doen? Het is raadzaam om de ABOS-
circulaire toch in te roepen en in moeilijke gevallen, inroepen dat ngo-coöperanten 
gediscrimineerd worden t.o.v. Enabel, VVOB of AFP- coöperanten die wel het recht hebben 
om de circulaire toe te passen zelfs in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag 
heeft.  
 
Om te genieten van de voordelen van de circulaire, is het belangrijk dat de coöperant de 
toepassing hiervan vraagt en zijn declaratie op een correcte manier invult. (volgens de 
instructies) en een bijlage met de berekening van de voordelen waarop hij recht heeft:  
bedrag van de forfait en de belastingvermindering (zie hieronder) 

 
Belastbare basis volgens de “ABOS” circulaire   
 
De circulaire definieert de belastbare basis voor de personen bedoeld in de circulaire . Een 
aantal betalingen zijn belastingvrij (omdat ze worden beschouwd als kosten eigen aan de 
werkgever):  

 terugbetaling van medische kosten aan de werknemer en zijn familie in het 
buitenland  

 kinderbijslagen  
o het bedrag van de kinderbijslagen dat de coöperant ontvangt mag niet 

hoger zijn dan de wettelijke bedragen 
 Kraamgeld en adoptiepremie 

o het bedrag dat de coöperant ontvangt mag niet hoger zijn dan de 
wettelijke bedragen 

 Een uitrustingsvergoeding 
 Terugbetaling van schoolkosten voor vergezellende kinderen 
 Huisvestingspremie (of het deel van het salaris dat de kosten van huisvesting dekt) 
 Vergoedingen voor reiskosten H/T 
 Vergoedingen voor verplaatsingen ter plaatse. 

 
Het feit dat al deze vergoedingen niet belastbaar zijn is een voordeel van de ABOS circulaire. 
In het gewone stelsel zouden sommige van deze kosten van de werkgever ( zie A.4.6) niet 
zonder meer als niet belastbaar beschouwd worden. 

 
 
 
 
 
Aanvullende voordelen vanuit de ABOS circulaire: 
 

 extra-forfaitaire beroepskosten:17 
Deze worden als aanvulling gegeven op de normale forfaitaire beroepskosten. Ze worden als 
volgt berekend, op belastbaar inkomen dat begrensd wordt op 37.500€ 

                                                 
17 Op basis van de circulaire Ci RH 241/542.243 van 12.07.2001 
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 -45% op de eerste schijf van 12.500 euro (max. 5.625 euro) 
 -30% op de tweede schijf van 12.500 euro (max. 3.750 euro), 
  -15% op de derde schijf van 12.500 euro (max. 1.875 euro). 

(Dus een totaal van 11.250€ maximum) 
 
 
Deze bedragen worden afgetrokken van de belastbare basis, als extra professionele kosten 
die veroorzaakt worden door het werk in het buitenland. In het systeem van de forfaitaire 
beroepskosten komen ze bovenop de normale forfait voor speciale beroepskosten. 
 
 De ABOS-circulaire zegt in het n°34) het volgende :  
 
“ Voor de toepassing van de bijkomende aftrek van 30 % (……) voor de bijzondere beroepskosten veroorzaakt 

door de tewerkstelling in het buitenland (…..), moeten de belastbare vergoedingen voor uitzonderlijke kosten 
van verblijf en levensonderhoud in het buitenland (de eigenlijke huisvestingsvergoeding uitgezonderd) die de 

werkgever - forfaitair of anders - aan de betrokkene betaalt, in de belastbare grondslag worden opgenomen.… 
 
Dit komt er op neer dat de “Per Diem” en andere vergoedingen  deel uitmaken in van de 
belastbare grond. (zie verder A.4..5)  
 

 de vermindering van de belasting (met de helft), voor belasting die reeds in het 
buitenland is betaald. 
 

Het wetboek op de inkomstenbelasting18 (WIB) voorziet dat de belasting  wordt verminderd 
met de helft voor de belasting betaald in het buitenland. 
Men moet aantonen dat het buitenlands inkomen effectief daar belast is volgens de gangbare 
regels van dat land. De vorm van belastingen op inkomsten uit het buitenland is niet 
belangrijk. Het feit dat sommige elementen van deze inkomsten (belastbaar in België) niet 
belastbaar zijn in het land van herkomst is niet belangrijk. 
 
De “gebruikelijke” vermindering wordt als volgt berekend: 
 
Vermindering = 
(Belgische aanslag x Netto beroepsinkomsten gerealiseerd en belast in het buitenland ) / 2 
     Totaal Netto beroepsinkomsten 
 
De ABOS-circulaire voorziet een voordeel van belastingvermindering voor de coöperant in de 
zin dat ze aangeeft dat de vermindering sowieso wordt toegepast, of er nu al dan niet 
effectief belasting is ingehouden in het buitenland of niet.19 Het gaat om een vermindering 
van 30% van de bruto belastbare lonen ( verminderd met de verplichte sociale lasten et de 
reeds betaalde belastingen op de lonen in het buitenland)  
 
 
Voor de coöperant gaat het over een vermindering met 50% van de belasting die verschuldigd 
is:  

 hetzij voor 30% van het brutobedrag van de belastbare inkomsten (voordeel 
van de ABOS circulaire),  

 hetzij , indien het bedrag hoger is, op het bedrag van het gerealiseerde en 
belaste  beroepsinkomen  in het buitenland. (te bewijzen door de coöperant) 

                                                 
18 WIB art 156 
19 Nochtans moet er een belasting geheven worden op het inkomen in het land waar men tewerkgesteld is, om hiervan te kunnen 

genieten  
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De vermindering “ABOS-circulatie” wordt als volgt berekend: 
 
Vermindering = (Belgische aanslag x 30% van bruto belastbare inkomsten ) / 2 
     Totaal Netto beroepsinkomsten 
 

4.5. “Per Diem” 
 
Het gebeurt dat ngo’s aan hun coöperanten een “per diem” toestaan (of een “ lokaal salaris”, 
een “lokale compensatie”). Dit is een vaag begrip, iedereen verstaat er het zijne onder. Het 
gemeenschappelijk punt in de interpretaties lijkt de mening te zijn dat deze compensatie 
niet belastbaar zou zijn en uit een terugbetaling van beroepskosten zou bestaan, die betaald 
wordt naast het salaris. 
 
De vraag is wat deze per diem inhoudt. 

 In het PB en de BNI ontsnappen een aantal vergoedingen aan de belasting (zie A.4.4). 
Indien de per diem slaat op deze vergoedingen (zoals de schoolkosten, de reiskosten 
ter plaatse, een logementsvergoeding) is er geen twijfel. Het gaat om voordelen die 
niet belastbaar zijn.  

 Indien de “Per Diem” andere kosten dekt, is hij in principe belastbaar 
 
Het is dus van belang dat we nakijken of de Per Diem niet belast kan worden. Zoals de ABOS-
circulaire aangeeft in n° 34, is een strikte lezing een voorwaarde om als buitengewone 
vergoeding te kunnen worden toegepast (zie hierboven A.4.4). 
Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat het gebruik van de woordenschat "Per Diem" 
nogal ongelukkig is wanneer het echt om belastbare bedragen gaat. Deze woordenschat 
wordt door DGD niet gewaardeerd. 

 

4.6. Professionele kosten eigen aan de werkgever 
 
Anderzijds bestaan er ook “kosten eigen aan de werkgever”. De betalingen van de werkgever 
zijn dan de terugbetaling van reële kosten die voor rekening van de werkgever zijn. De wet 
gaat ervan uit dat dergelijke terugbetalingen niet belastbaar zijn in hoofde van de 
werknemer die ze ontvangt en dat de aanwending van die sommen niet aan de fiscus moet 
gerechtvaardigd worden door de werknemer. Het is de taak van de werkgever om de 
echtheid, de omvang van het bedrag en het beroepskarakter van die bedragen te 
rechtvaardigen. 
Sommige van de kosten eigen aan de werkgever zijn vernoemd in de ABOS-circulaire (zie 
II.4.d) 
 
Deze vergoedingen moeten worden aangegeven op de fiches 281.10 voor de coöperant. (zie 
verder B.2.) Het is dus noodzakelijk dat u de informatie doorgeeft aan uw sociaal 
secretariaat zodat deze vergoedingen vermeld worden. 
Er zijn 3 verschillende soorten vergoedingen20: vergoedingen waarvoor bewijsstukken 
voorhandig zijn, vergoedingen vastgesteld op basis van ernstige normen en vergoedingen 
vastgesteld op basis van specifieke normen. 
 

Kosten eigen aan de werkgever voor lange missies 
 
FOD Financiën heeft een nieuwe circulaire (Ci.RH.241 / AG 609 972 AG Fisc °38/2013 van 

                                                 
20 De federaties hebben een nota over dit onderwerp. Aarzel niet om ze op te vragen. 
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10/10/2013) over de forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen naar het buitenland van 
meer dan 30 dagen. 
 
We kennen het systeem van dagelijkse Per Diem voor buitenlandse missies ontwikkeld door 
de FOD Buitenlandse Zaken. Dit systeem is erkend door het ministerie van Financiën voor 
missies van maximum 30 kalenderdagen. Dit systeem is dus niet toepasbaar bij 
coöperanten. (Behalve voor hun dienstreizen in buurlanden van het land van 
tewerkstelling) 
 
De circulaire van 2013 biedt gelijkaardige voorzieningen voor opdrachten van meer dan 31 
dagen tot 24 maanden. 
Bepaalde voorwaarden zijn hier van toepassing: 

 De dagvergoeding bedraagt niet meer dan deze voorzien door FOD Buitenlandse 
Zaken voor ambtenaren "op post" - categorie 2 (het forfaitair bedrag van € 37,18 kan 
nog steeds worden toegepast)21 

 De toekenning of betaling van deze forfaitaire vergoedingen voor eenzelfde opdracht 
wordt beperkt tot maximum 24 maanden. 22 

 De toekenning of betaling houdt op in geval van definitieve vestiging in het 
buitenland. (de coöperant wordt dus een inwoner van dit land) 

 

Hierbij moeten we rekening houden met de volgende elementen: 

 Deze voordelen zijn werkgever-specifieke uitgaven, belastingvrij. 

 Ze zijn bedoeld voor maaltijden en eventuele bijkomstige kosten (lokaal vervoer, 
drankjes, snacks, tips, lokale telefoon gesprekken...). Zij hebben geen betrekking op 
de kosten van de accommodatie of reiskosten of reizen naar het buitenland of de 
terugreis. 

 Deze voordelen kunnen niet gecumuleerd worden met de voordelen van de ABOS 
circulaire van 1992. 

 Een reeks bepalingen die bestaan voor de vergoedingen van zendingen van maximaal 
30 dagen zijn ook hier van toepassing.  

 
De dagvergoedingen zijn, bijvoorbeeld:23   

 60€ voor RDC (Democratische republiek Congo). 

 35 € voor Burundi (Hier kan men beter het algemene forfait toepassen van 37,18 €). 

 45 € voor Peru. 
(63 € is het hoogste bedrag) 
 
Deze circulaire is een optie voor coöperanten die de ABOS circulaire niet (kunnen) toepassen.  
Sommige punten vragen echter om opheldering, we hebben deze vragen aan de FOD 

Financiën gesteld en deze antwoordde aan  ACODEV:24 : 
 

 Deze circulaire is van toepassing op Belgische inwoners, maar ook op Belgische niet-
inwoners  voor zover het land van inzet niet hun land van verblijf (thuisland) is. 

 Indien er in de circulaire gesproken wordt van « definitieve vestiging in het 

                                                 
21 De bedragen worden normaal gezien elk jaar aangepast. 
22 De vraag welke onderbreking nodig is tussen 2 zendingen in eenzelfde land om het maximum van de 24 maanden 
te respecteren is pertinent. Men moet bewijzen dat de onderbreking tussen 2 zendingen reëel is en niet is bedoeld 
om de fiscale richtlijn te omzeilen ( bvb dat de coöperant verhuist is…) Het kan ook belangrijk zijn dat het om 2 
verschillende projecten gaat.  
23 Bedragen categorie 2 van toepassing sinds 6 juli 2018. 
24 Brief aan ACODEV van 1/09/2014. 
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buitenland », wordt er het land van inzet bedoeld. 

 Met betrekking tot het bewijs dat de persoon die geen bewoner is in het land van 
inzet (of zich   
definitief in dit land vestigt), geeft de FOD Buitenlandse zaken aan dat het aan de 
werkgever is om dit te bewijzen: 

o « De werkgever zet een interne procedure op die het mogelijk maakt om elke  
individuele situatie van de werknemers die op missie gezonden worden, op te 
volgen (regelmatige mailings van vragenlijsten, een verplichting om 
wijzigingen in de persoonlijke situatie te melden ...).» 
 

o Voor de voordelen waarvan hier sprake is mbt de kosten voor maaltijden en 
andere bijkomstige kosten, kan er een specifieke aanvullende vergoeding 
zijn voor de kosten van huisvesting, voor vervoers- en reiskosten door 
terugbetaling van niet-belastbare uitgaven eigen aan de werkgever. Maar het 
antwoord van FOD BZ suggereert dat deze bedragen niet automatisch – zoals 
in de ABOS circulaire – beschouwd worden als niet belastbaar.  

 

4.7. De belastingsaangifte 
 
De ngo-coöperant moet een aangifte doen in het stelsel waar hij thuishoort: in het stelsel 
van de P.B. of van de B.N.I.  
 
Als de ngo-coöperant Belsgisch rijksinwoner is moet hij in elk geval een aangifte doen in 
PB, of er nu een belastingverdrag van toepassing is of niet (zie het schema in C) .  
 
Indien hij niet-inwoner in België is moet hij een belastingaangifte doen indien hij 
belastbaar is in België.  Daarnaast moet hij ook de belastingreglementering naleven van het 
land waarvan hij inwoner is. 
 
Indien een ngo-coöperant is ingeschreven in een Belgische gemeente of een ambassade 
ontvangt hij in principe het aangifteformulier voor de P.B. op zijn adres Het formulier voor 
de B.N.I. moet vaak aan de belastingadministratie worden aangevraagd. Indien de coöperant 
zijn aangifteformulier van de BNI rechtstreeks wil krijgen, kan hij zich laten registreren en 
de aangifte opvragen. 25 
We herinneren u eraan dat de belastingplichtige steeds het nodige moet doen om in het 
bezit te geraken van zijn belastingaangifte. 

 
Tax-on-web 
 
Een elektronische belastingaangifte via tax-on-web kan enkel indien je in het bezit bent van 
een elektronische identiteitskaart (eID) of indien je een specifieke aanvraag doet.  
Zie: https://financien.belgium.be/nl/E-services/tax-on-web  
 
Let op! De door de administratie vooraf ingevulde aangiftes houden geen rekening met de 
ABOS-circulaire. De coöperant moet dus zelf een aantal bijkomende informaties aan de 
fiscus bezorgen. 

 

4.8. Ten onrechte ingehouden bedrijfsvoorheffing en andere betwistingen 
 
Wat te doen indien er, voor welke reden dan ook, ten onrechte bedrijfsvoorheffing is 

                                                 
25 Zie website http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte_niet-inwoners/  
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ingehouden? 
Wanneer klacht indienen om terug storting te vragen bij de belastingdienst? 
Eenmaal de coöperant zijn aanslagbiljet heeft gekregen, moet hij zijn bezwaren kenbaar 
maken. Hiervoor zijn 4 officiële mogelijkheden26 en 1 informele. 

 
Aanpassing via de belastingdienst 
 
Indien blijkt dat er een eenvoudige fout zit in de aanslagbrief, is het best om onmiddellijk 
contact op te nemen met uw belastingkantoor. In principe zal de nodige worden gedaan om 
deze fout zo snel mogelijk recht te zetten. Bijvoorbeeld: Foutieve cijfers, fout in het aantal 
personen ten laste .... 

 
Bezwaar indienen bij de bevoegde Gewestelijke directeur 
 
Het is mogelijk om bezwaarschrift in te dienen bij het bevoegde kantoor. Het adres is 
vermeld op het aanslagbiljet. 
Het bezwaar moet schriftelijk ingediend worden en ondertekend zijn door de 
belastingplichtige of zijn mandataris. Het moet niet aangetekend verzenden worden. 
U kan ook een bezwaar indienen via uw persoonlijk dossier op MyMinFin27. 
Het bezwaarschrift moet ingediend worden binnen de 6 maanden na het versturen van het 
aanslagbiljet. Het is de datum van de verzending van het bezwaarschrift dat telt en niet dat 
van het aanslagbiljet. 28 
Een voorbeeld: men vergeet in de aangifte te vermelden dat er een dubbel belastings verdrag 
is (en er wordt dus belast, terwijl dat normaal gezien niet zou mogen zijn). 

 
Vraag tot ‘ontheffing van ambtswege’ 
 
De belastingadministratie kan alleen een ‘ontheffing van ambtswege’ toekennen in geval 
van: 

 een materiële vergissing (bv. verkeerd optellen van twee bedragen, een bedrag twee 
keer vermeld, fout bij het overschrijven van een bedrag) 

 een dubbele belasting 

 nieuwe elementen die u wegens overmacht pas laattijdig kunt voorleggen 

 het huwelijksquotiënt dat ten onrechte niet is toegepast 

 de belastingvrije som die te laag is (bv. omdat er geen rekening is gehouden met uw 
kinderen ten laste of de handicap van een kind ten laste) 

 de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten die ten onrechte niet is 
toegepast 

 
De termijn voor de aanvraag van een "ontheffing van ambtswege" is langer dan die van een 
bezwaarschrift. U heeft 5 jaar de tijd vanaf een datum die varieert al naar gelang het geval 
29.  
Aangezien de vragen voor een ontheffing van ambtswege slechts ontvankelijk zijn in een van 
de bovenstaande gevallen, is het raadzaam altijd een bezwaarschrift in te dienen binnen de 
6 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet. De aanvragen voor ontheffing van ambtswege 

                                                 
26 Volgende informatie is afkomstig van FOD Financiën 
27 Zie de website https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin  
28Zie ook voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift   
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/bezwaar/  
29 Voor meer info over de ontheffing van ambtswege zie de website:  
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/bezwaar#q5 

https://financien.belgium.be/nl/E-services/My_Minfin
http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/bezwaar/
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/bezwaar#q5
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kunnen  per telefoon, per e-mail gebeuren in het bevoegd belastingkantoor, aangegeven op 
het aanslagbiljet 
 

Aanvechten via de rechtbank 
 
Deze optie beschrijven we hier niet. 

 
Moet ik betalen in afwachting van de eindbeslissing? 

U moet in eerste instantie alleen het bedrag betalen dat overeenstemt met ofwel: 

 de belasting verschuldigd op de inkomsten die u heeft aangegeven of waarvoor u 
zich akkoord heeft verklaard. 

 de laatste belasting die op uw naam is gevestigd wanneer u geen aangifte heeft 
ingediend. 

De ambtenaar die uw bezwaar behandelt, zal het onmiddellijk verschuldigde bedrag 
berekenen en u het zo snel mogelijk meedelen. 
Als u het bedrag dat als onmiddellijk verschuldigd wordt beschouwd, niet betaalt, dan kan 
de ontvanger een gerechtelijke vervolging instellen. 
Als u niet akkoord gaat met het onmiddellijk verschuldigde gedeelte, dan kunt u een 
vordering indienen voor de rechtbank van eerste aanleg (die wordt bepaald op basis van de 
locatie van uw ontvangkantoor).30 

Andere informele optie: Negatieve voorheffing 

Naast de voorgaande mogelijkheden, is er nog een andere optie mogelijk: een negatieve 
bedrijfsvoorheffing aangeven. De ngo die zich realiseert dat zij ten onrechte 
bedrijfsvoorheffing heeft ingehouden kan, tot  augustus van het volgende jaar, een 
negatieve voorheffing indienen en dit rechtzetten op deze eenvoudige “administratieve” 
manier. 

Een voorbeeld: 
Tussen januari en september 2016 werd er door de ngo ten onrechte bedrijfsvoorheffing 
afgehouden op het loon van de coöperant. Als ze kan bewijzen dat dit ten onrechte is, dan 
kan ze een negatieve verklaring afleggen in 2016 of zelfs nog  tot augustus 2017 om dit te 
corrigeren via een negatieve bedrijfsvoorheffing.  

 

B. De verplichting van de ngo: bedrijfsvoorheffing 

 

1.  Bedrijfsvoorheffing en belasting: 2 verschillende zaken 

De belasting is een geheel van bedragen die de belastingplichtige verschuldigd is aan de 
Staat of haar onderdelen, om de publieke lasten mee te dragen.  
 
De bedrijfsvoorheffing is een voorschot van de belastingplichtige. Dit gebeurt via een 
inhouding aan de bron: op de beroepsinkomsten. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht 

                                                 
30 Zie website http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/bezwaar 
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van de jaarlijkse eindbelasting. 
 
Het is mogelijk dat er belasting verschuldigd is, zonder dat er een bedrijfsvoorheffing is 
gebeurd, of omgekeerd dat er een bedrijfsvoorheffing is ingehouden zonder dat er belasting 
verschuldigd was. (in dat geval is er teruggave mogelijk: zie boven A.4.8. 
 

2.  Bedrijfsvoorheffing 

Algemene info over de bedrijfsvoorheffing: 
 
De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing is de (rechts-)persoon die het salaris toekent of 
de schuldenaar van het salaris die het salaris toekent. Dit is elk persoon die effectief het 
salaris betaalt (dit kan dus een mandataris of een tussenpersoon zijn). De schuldenaar kan 
dus een ander persoon zijn dan de werkgever. De bedrijfsvoorheffing is verschuldigd op basis 
van het uitbetalen of het toekennen van belastbare vergoedingen. De bedrijfsvoorheffing 
moet afgehouden worden op het moment van de betaling van het salaris, het is een 
afhouding aan de bron.  
 
In verband met de verplichting om bedrijfsvoorheffing in te houden moeten er twee 
voorwaarden vervuld zijn: 

 De schuldenaar moet in België gevestigd zijn. Maar ook buitenlandse debiteuren 
kunnen verplicht zijn om BV in te houden als ze zelf onderworpen zijn aan de 
(Belgische) BNI.  

 Het salaris moet belastbaar zijn. Het mag niet te hoog zijn, (in BV geen belasting 
onder minimumdrempel), niet onder een DBV vallen waarbij de andere staat 
belasting heft, of niet  vrijgesteld zijn in de BNI (indien de coöperant onder de BNI 
valt). 

 
De ngo gaat de berekening van de bedrijfsvoorheffing, de aangifte, de doorstorting ervan, 
het opmaken van de loonbrieven en van de fiches 281 en 325 meestal niet zelf doen: dit 
wordt dan uitbesteed aan een sociaal secretariaat. Voor coöperanten is het meestal Pegasus 
vzw die dit uitvoert. De ngo moet zeer precieze informatie hebben en kunnen doorgeven 
aan het sociaal secretariaat (onder meer ivm de fiscale domicilie van de coöperant, en ook 
ivm DBV, zodat er kan geconcludeerd worden of de coöperant al dan niet vrijgesteld is van 
belastingen in België). Ingeval van twijfel zal de ngo BV inhouden. De ngo mag haar 
verplichtingen in deze materie niet uit het oog verliezen en moet de nodige informatie 
opvragen bij haar coöperant; ze moet die bewaren en duidelijke instructies geven aan het 
sociaal secretariaat (die de ngo natuurlijk kan helpen op dit vlak). 
 

In geval van twijfel moet de ngo een bedrijfsvoorheffing van het loon laten afhouden 
door het sociaal secretariaat 

 
 

De ngo is verantwoordelijk voor het inhouden van de bedrijfsvoorheffing. De ngo moet van 
de coöperant de bewijsstukken  krijgen om geen bedrijfsvoorheffing in te houden: 

 Attest van residentie 

 Aanslagbiljet van het land in het Zuiden, of verklaring van de Administratie  dat 
aantoont dat de coöperant fiscaal inwoner is van dit land en er dus belast wordt. 

 Andere bewijsstukken 
Deze bewijsstukken kunnen gebundeld worden in een dossier, dat kan gebruikt worden bij 
fiscale controle. 
 
De ngo dient voorzichtig te zijn, er zijn mogelijke sancties bij het niet inhouden van 
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bedrijfsvoorheffing: betalen van de niet ingehouden bedrijfsvoorheffing, verwijlinterest van 
7% en administratieve boetes… 
 
Toleranties op het gebied van de bedrijfsvoorheffing 
 
De sector profiteert al 20 jaar van de toleranties die het mogelijk maken om een 
bedrijfsvoorheffing af te houden die zo dicht mogelijk ligt bij de uiteindelijke belasting. 
Enerzijds ging het erom rekening te houden met de voordelen van de ABOS-circulaire op het 
niveau van de bedrijfsvoorheffing en anderzijds om een bedrijfsvoorheffing af te houden op 
het niveau van de BNP voor de niet-inwoners die 75% van hun inkomsten van Belgische 
oorsprong hebben en die zullen worden belast zoals in de BNP. 
 
Sommige CMO’s zijn geauditeerd en deze toleranties worden niet langer aanvaard. CMO’s  
zijn daarom verplicht hogere bedrijfsvoorheffing in te houden dan voorheen. De 
coöperanten moeten wachten op de terugbetaling van hun belastingen om deze bedragen 
te ontvangen. Dit is een zeer ongelukkige situatie. De federaties hebben stappen 
ondernemen om oplossingen te vinden.  
 
Eind 2019 verscheen een gedeeltelijke oplossing: Bijlage III van het Koninklijk Besluit 
betreffende de roerende voorheffing werd gewijzigd bij een Koninklijk Besluit van 
11/12/2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20/12/2019, punt 2.1.B (pagina 
115564 in het F.R. en pagina 115627 in het NL). 
Niet-inwoners die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen vanaf 1/01/2020 een 
bedrijfsvoorheffing van schaal I of II laten toepassen (in plaats van de zware schaal III). 
Niet-inwoners die : 

 een arbeidsinkomen hebben dat belastbaar is in België 

 een of meer arbeidsovereenkomsten (met Belgische werkgevers) hebben die het 
hele kalenderjaar (dit is inderdaad het HELE kalenderjaar) bestrijken. 

 en zolang de arbeidsprestatie ten minste 75% van de wettelijke arbeidstijd per 
contract bereikt. 

Dit lost niet alle problemen op, maar voor de coöperanten niet-inwoners die het hele jaar 
door voor u (of voor Belgische werkgevers) werken is het een zeer goede oplossing. 
Opgemerkt zij dat wanneer de coöperant een fiscale woonplaats in België kan behouden, in 
alle geval de zeer hoge bedrijfsvoorheffing voor niet-inwoners wordt vermeden. 
 

3.  De fiche 281.10 

 De fiche 281.10 moet alle betalingen die de ngo aan de coöperant doet bevatten, en de ngo 
moet deze fiche  aan het einde van elk jaar opmaken.  Ze wordt voor elke medewerker die 
inkomsten ontvangen heeft van de ngo opgesteld (ook al werd er geen bedrijfsvoorheffing 
op afgehouden) 
 
De fiche 281.10  moet ook de betaling van andere bedragen eigen aan de werkgever 
bevatten, ook al zijn ze niet belastbaar. ( zie hierboven A.4.6) ( woonpremie, reisvergoeding, 
terugbetaling van schoolkosten….) Zo niet worden de niet vermelde betalingen beschouwd 
als geheime commissielonen, waarop de sanctie rust van een bijzondere hoge belasting. 
 
De vraag stelt zich wat te doen met de bedragen uitgekeerd door de ngo aan de coöperant 
voor de sociale zekerheid (niet de bedragen die door de ngo direct zijn betaald aan  de OSZ). 
In principe moeten deze bedragen opgenomen worden in de kosten eigen aan de werkgever 
in de fiche 281.10 en in vermindering worden gebracht door de coöperant in zijn 
belastingaangifte. 
De bijdragen betaald voor de verplichte bijdragen aan de sociale zekerheid van werknemers 
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in België (RSZ) zijn niet belastbaar. En er is een gelijke behandeling voor de bijdragen voor 
de DOSZ ook al zijn deze bijdragen niet verplicht, toch worden ze gelijk behandeld met de 
RSZ voor de werknemers in België. 
Voor bedragen uitgekeerd door de ngo aan de coöperant bedoeld als bijdragen aan andere 
sociale zekerheidssystemen (bv in het buitenland), is het niet zeker dat de fiscus deze 
bedragen niet zal belasten. 
 

C. Schema m.b.t. fiscaliteit ngo-coöperant  

Zodra de vragen van woonplaats en bilaterale verdragen zijn uitgeklaard, kan u op basis van 
onderstaand schema de vragen rond belastingen voor de coöperant oplossen. Dit schema 
bekijkt de situatie vanuit een Belgisch standpunt en niet vanuit de lokale fiscaliteit in het 
Zuiden. Naast het schema raden we jullie sterk aan om de fiscale tool te gebruiken. Dit is 
een excel document uitgewerkt door de federaties om de vragen over fiscaliteit van de 

coöperant op te lossen (“Fiscale tool coöperanten »). Er staan ook nuttige bijlagen in om aan 
de fiscus over te maken.   

 



  

ngo-federatie – Technische fiche  Uitzenden van personeel – Fiche #3 – Fiscaliteit van de coöperant 
23 

 

 
 

 

 
BV = Bedrijfs Voorheffing 

                 ABOS Circulaire = Circulaire van 5 maart 1992 
    PB = Personen Belasting 
    BNI = Belasting Niet-Inwoners 
    DBV = Dubbel Belastings Verdrag 
 

Indien aan  

voorwaarde 

« belast » niet 

voldaan is  

PB : Alle inkomsten 

belastbaar in België 

*Geen ABOS circulaire 

*Aangifte in PB 

De beroepsinkomsten zijn 

belastbaar in het land van 

tewerkstelling   
*Geen inhouding BV 

*Aangifte in PB 

*Let wel op de DBV 

(dubbel belastings-

verdragen)  met de 

voorwaarde lokaal  

« belast », risico van 

belasting in België 

De beroeps- 

inkomsten zijn  

belastbaar in België, 

behalve de lokale 

inkomsten die in het 

land van 

tewerkstelling 

belastbaar zijn 

*ABOS Circulaire  

*Inhouding BV 

*Belastings-   aangifte 

PB 

BNI : « Belgische» 

inkomsten belastbaar in 

België (opgelet regel van 

75%) 

*ABOS Circulaire (enkel 

extra beroepskosten ; 

opgelet – voorwaarde van 

nationaliteit / residentie) 

*BV 

*Aangifte BNI     

De inkomsten 

zijn niet 

belastbaar in 

België 

*Geen 

inhouding 

BV 

*Geen 

aangifte BNI  

 

De beroeps- 

inkomsten zijn 

belastbaar in het 

land van verblijf 

*Geen 

inhouding BV 

*Geen aangifte 

BNI 

*Bewijs van 

verblijf voor 

ngo 

PB (personen-

belasting)  : Elk 

inkomen belast-

baar in  België 

*ABOS 

Circulaire 

*Inhouding BV 

*Belastings-   

aangifte PB 

Werkt de coöperant meer 

dan 6 maand in het Zuid 

land ?  

(183 dagen regel) 

 

Zijn de vrijstellings-

voorwaarden van BNI 

vervuld? 
 

Verdrag tussen België 

en het land van 

tewerkstelling in 

het Zuiden? 

IS DE 

COÖPERANT 

VERBLIJFS-

HOUDER IN 

BELGIË ? 

Verdrag tussen 

België en het 

land van 

verblijf ? 

NEEN 
JA 

NEEN 

NEEN NEEN 

NEEN 
JA JA 

JA JA 
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D.  Schema details dubbele belastingverdragen 

Zie het punt A.2 : informatie geactualiseerd op 30.08.2019 
 

land Referentieperiode voor de 183 dagen-regel : Voorwaarde tot vrijstelling van de 
Belgische inwoners 

Zuid-Afrika  tijdens enig tijdperk van twaalf maanden Mogen worden belast 

Algerije   gedurende een kalenderjaar  Mogen worden belast 

Argentinië over een periode van 12 maanden  Mogen worden belast 

Bangladesh in het desbetreffende belastbare periode  mogen worden belast 

Brazilië gedurende het belastingjaar mogen worden belast 

Chili enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt tijdens 
het betrokken belastingjaar 

Zijn belast 

China tijdens enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt 
tijdens het betrokken belastingjaar 

 
Mogen worden belast 

Zuid Korea in het desbetreffende kalenderjaar mogen worden belast 

Ivoorkust in het desbetreffende kalenderjaar Mogen worden belast  

Egypte in het desbetreffende kalenderjaar mogen worden belast 

Ecuador  tijdens enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt 
tijdens het betrokken belastingjaar 

mogen worden belast 

Gabon in het kalenderjaar mogen worden belast 

 Ghana enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt in het 
betrokken belastingjaar 

zijn belast, 

India in het desbetreffende "vorige jaar" of "belastbare tijdperk", naar 
het geval 

mogen worden belast 

Indonesië tijdens enig tijdperk van twaalf maanden zijn belast31 

Israël in het desbetreffende kalenderjaar Belastbaar  

Maleisië Gedurende het kalenderjaar Belastbaar  

Marokko enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt in het 
betrokken belastingjaar 

zijn belast 
 

Mexico Over een ononderbroken periode van 12 maanden Belast/effectief belast  

Nigeria in het aanslagjaar of in het belastbaar tijdperk, naar het geval. mogen worden belast 

Pakistan in het desbetreffende belastingjaar belastbaar zijn 

Filipijnen in het desbetreffende kalenderjaar zijn belast 

DRCongo enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt tijdens 
het betrokken belastbaar tijdperk 

zijn belast 
 

Rwanda enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt tijdens 
het betrokken belastbaar tijdperk 

zijn belast 

Sénégal tijdens enig tijdperk van twaalf maanden mogen worden belast  

Sri Lanka binnen een periode van twaalf maanden mogen worden belast 

Thailand gedurende het desbetreffende belastingjaar Belastbaar zijn  

Tunesië  enig tijdperk van twaalf (12) maanden dat aanvangt of eindigt 
tijdens het betrokken belastbaar tijdperk 

belastbaar zijn en het effectief betalen van 
de belasting  

Uruguay enig tijdperk van twaalf (12) maanden dat aanvangt of eindigt zijn belast 

                                                 
31 In de Franstalige versie van het verdrag staat er “belastbaar” (imposables). We stellen voor om de 
voor de coöperant meest gunstige versie van het verdrag te gebruiken.  
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tijdens het betrokken belastbaar tijdperk 

Vénézuela 
 

tijdens enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt 
tijdens het betrokken belastingjaar 

mogen worden belast 

Vietnam enig tijdperk van twaalf maanden dat aanvangt of eindigt tijdens 
het betrokken belastingjaar 

mogen worden belast 

 
Landen waarvoor speciale aandacht nodig is (bewijs van betaling van de lokale belasting die 
aan de Belgische fiscus moet worden verstrekt) worden gearceerd. 
 
 

E.  Wettelijke documenten 

 Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992, zoals herzien ( waaronder artikel 2 § 1 1°, artikel 
3, artikel 156, artikel 227, artikel 228, artikel 230, 1° alinea, 3°)  

 Commentaar op het Wetboek op de inkomstenbelasting  1992.  

 “ABOS” Circulaire van 5 maart 1992, referentie Ci RH. 241/424.903 

 Circulaires van 25 februari 1993 (Ci. RH. 241/446.571), van 6 mei 1996 (Ci.RH. 
241/446.571) en van 12 juni 2001 (Ci.RH 241/542.243)  (circulaires die verband houden 
met de “ABOS” circulaire 

 Circulaire van 11 mei 2006 (Ci 241/534.514) en van 23 augustus 2007 (Ci 241/585.308) 
m.b.t.de Per Diem 

 Circulaire van 25 mei 2005 (Ci AAR 2005/0652), circulaire van 11 mei 2006 (Ci R9,Div 
/577.956) en haar addendum van 6 april 2010 over de DBV.  

 Circulaire van 10 oktober 2013 (Ci.RH.241/609.972 AG Fisc N°38/2013) over de forfaitaire 
vergoedingen voor zakelijke reizen in het buitenland van meer dan 30 dagen 
 

Belastingdocumenten zijn beschikbaar op https://financien.belgium.be/nl/E-
services/fisconetplus. Helaas moet u nu een account aanmaken in Fisconet om toegang te 
krijgen tot de informatie. 
 

 Koninklijk besluit van 11/12/2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 
20/12/2019, punt 2.1.B (pagina 115564 in het F.R. en pagina 115627 in het NL): 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article.pl?language=nl&caller=summary&pub_dat
e=2019-12-20&numac=2019015720%0D%0A 

 
 

F. Gerelateerde technische fiches                                                                    

 Fiscale Tool:  FTR-3-FiscTool-ACODEV-ngofederatie-NDL-2017-sept.xlsx  

 Fiche #6 Praktische en administratieve zaken  
 

Deze fiche is de Nederlandstalige vertaling van een originele Franstalige fiche van ACODEV 
(www.acodev.be) 

  

 
Met de steun van 
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