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Hof van Cassatie preciseert bewijs van beroepskosten

Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare 

tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te verkrijgen of te 

behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van 

bewijsstukken of, ingeval zulks niet mogelijk is, door alle andere door het gemeen recht 

toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van de eed (art. 49, al. 1 WIB 1992).

Het Hof van Cassatie preciseert in een recent arrest in welke gevallen er mag worden 

aangenomen dat het aanleveren van bewijsstukken niet mogelijk is, zodat het bewijs van 

de beroepskosten mag worden geleverd met alle middelen, uitgezonderd de eed. Het Hof 

ziet maar twee gevallen : dat waarin de bewijsstukken onvrijwillig zijn vernietigd, gestolen 

of verloren, en dat waarin het gaat om kosten waarvoor het niet gebruikelijk is 

bewijsstukken te eisen of te krijgen (Cass. 5 november 2015, nog niet gepubliceerd). Die 

rechtspraak is helemaal niet spectaculair. Zij bevestigt gewoon wat men daaromtrent kon 

lezen in de voorbereidende werkzaamheden van de wet van 25 juni 1973 (Parl.St. Kamer 

1972-73, nr. 521/7, 31), en dat de Administratie al lang in haar Commentaar heeft op-

genomen (Adm.Com. IB, nr. 49/20).

De zaak die aanleiding heeft gegeven tot dit cassatiearrest en die daarvoor behandeld 

werd door het hof van beroep te Gent (Gent 24 januari 2012, nog niet gepubliceerd), 

betrof een schroothandelaar. Deze maakte voor het grootste deel van zijn 

schrootaankopen aankoop- of kasborderellen op. Die borderellen vertoonden allerlei 

gebreken : ze waren niet ondertekend door de leverancier, de erop vermelde personen 

woonden niet op het aangegeven adres, de geleverde hoeveelheden bleven in het vage 

en bij de controle ontkenden de vermelde personen de leveranciers te zijn. De 

Administratie beschouwde de borderellen dan ook als vervalste documenten.

Het hof te Gent besliste dat de borderellen niet het vereiste bewijs leverden dat de 

betrokken betalingen daadwerkelijk waren gebeurd aan diegenen die erop vermeld 

stonden. De schroothandelaar verdedigde zich met de stelling dat hij niet anders kon dan 

vaak schroot te kopen van personen die hun werkelijke identiteit verborgen hielden. Het 

hof te Gent aanvaardt die verdediging niet. Integendeel, een schroothandelaar weet dat er 

heel wat diefstal van koper en andere metalen plaatsvindt en dat hij gebruikt wordt om die 
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diefstallen wit te wassen, terwijl de overheid hem precies wil inschakelen om die 

diefstallen te ontraden : wanneer de dief geen koper meer vindt, brengt zijn diefstal niet 

op. Het hof te Gent is van oordeel dat de schroothandelaar de problemen kan voorkomen 

door slechts leveringen te aanvaarden op voorlegging van een identiteitsbewijs, en dat hij 

niet mag aanvaarden dat de professionele leveranciers zich als particulieren gedragen en 

geen facturen afleveren.

Het Hof van Cassatie blijkt het daar allemaal mee eens te zijn. De appelrechters die 

oordelen dat de aankoopborderellen niet kunnen worden gebruikt als bewijsstuk om de 

echtheid en het bedrag van de kosten te verantwoorden in de zin van artikel 49 WIB 1992, 

en die met de zojuist aangegeven redenen te kennen geven dat de belastingplichtige de 

mogelijkheid had om bewijsstukken voor te leggen, verantwoorden naar recht hun 

beslissing dat de uitgaven die blijken uit de borderellen, geen aftrekbare beroepskosten 

zijn in de zin van artikel 49 WIB 1992.
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