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Jaarlijks betaalt de cafésector ten onrechte meer dan
honderd miljoen euro ingevolge de ongerechtvaardigde
forfaitaire belastingregeling.
Fedcaf is van mening dat het tijd is om definitief een einde te maken aan dit onrecht en dat het forfaitaire
belastingstelsel voor caféhouders, dat bol staat van de tekortkomingen en waardoor de levensvatbaarheid
en winstgevendheid van onze cafés al tientallen jaren in gevaar worden gebracht, moet worden gewijzigd.
De situatie van de caféhouders is een van de meest precaire, ingevolge de gezondheidsmaatregelen als gevolg
van de COVID 19-crisis.
Het duurzame herstel van de sector zal niet lukken met de maatregelen die momenteel worden genomen en
die, om een uitzonderlijke situatie te verhelpen, noodzakelijkerwijs tijdelijk maar vooral onrealistisch zijn.
Het belastingstelsel waaraan caféhouders onderworpen zijn, houdt geen rekening met de realiteit en leidt
ertoe dat veel uitbaters in de loop van hun loopbaan in ernstige financiële moeilijkheden komen, of zelfs
overkop gaan.

Het forfaitaire belastingssysteem
Deze forfaitaire belastingregeling, die de inkomstenbelastingen (en sociale lasten) en de door de caféhouders
verschuldigde btw bepaalt, is gebaseerd op parameters die volledig onrealistisch zijn gebleken. De regeling
leidt tot het heffen van belastingen op kunstmatig hoge grondslagen.
Het systeem bestaat uit het vaststellen van de belastbare grondslag, ervan uitgaande dat de vaten bier die aan
caféhouders worden geleverd een bepaalde capaciteit hebben en dat de inhoud hiervan wordt getapt in de
vorm van een aantal glazen, waarvan het volume ook wordt verondersteld. Maar er zijn twee problemen.
Enerzijds is de hoeveelheid bier, die uit de vaten getapt kan worden, systematisch lager dan de bepaalde
hoeveelheid. Aan de andere kant hebben de glazen die de caféhouders moeten gebruiken, door hun
contracten met de brouwers, een veel hogere capaciteit dan wat wordt voorzien in de vaste prijs. De nieuwe te
gebruiken glazen, die nog groter zijn, maakt de situatie enkel nog erger. Het volume van de te gebruiken glazen
neemt toe, het forfaitair systeem is echter niet aangepast!
Het voorbeeld van de verkoop van bier via de tap is des te opvallender : het gewone forfaitaire
belastingssysteem is gebaseerd op 192 glazen bier van 25 cl, getapt uit een vat van 50 liter. Echter, rekening
houdend met de capaciteit van de glazen en de onvermijdelijke verliezen, kunnen volgens de regels van de
kunst slechts 168 pinten getapt worden uit een vat van 50 liter bier. Dit aantal is het onderwerp geweest van
verschillende deurwaardersvaststellingen en is bevestigd door onafhankelijke bronnen.
Zo komen er per vat 24 pinten (192-168) bijkomend bij de belastinggrondslag, ook al kunnen deze pinten - die

niet bestaan - uiteraard ook niet verkocht worden.
Bij een gemiddelde verkoopprijs van een pint van € 1,80 incl. Btw, uitgaande van de verkoop van 10 vaten per
week gedurende 52 weken per jaar, zal een caféhouder daarom een aanvullend inkomen moeten aangeven,
dat dus onbestaand is, van : € 22.464,00 incl. btw (24 niet-bestaande glazen per vat x 10 vaten x 52 weken x €
1,80 incl. btw).
Dit bedrag van 22.464,00 EUR vertegenwoordigt, in de beoogde hypothese, 3.898,71 € aan btw dat aan de
staat moet worden betaald zonder dat het ooit is ontvangen, evenals een aanvullende personenbelasting van
9.282,65 € (18.565,29 EUR belast tegen 50%).
In totaal betaalt een café op basis van 10 vaten per week dus jaarlijks een belasting over nooit-geïnde
bedragen van € 13.181,36 (€ 3.898,71 + € 9.282,65), wat een enorm verlies vertegenwoordigt, een scenario
dat zich elk jaar herhaalt.

De gevolgen voor de sociale bijdragen
Het hierboven vermelde louter fictieve inkomen wordt opgeteld bij het werkelijk ontvangen inkomen voor de
berekening van de sociale bijdragen van caféhouders.
De sociale bijdragen worden daardoor jaarlijks met enkele duizenden euro's verhoogd, wat de negatieve
gevolgen van het forfaitair systeem nog verder versterkt, zonder enige link met de realiteit, zoals hierboven
vermeld.
De onterecht geëiste bijdragen blijven voor caféhouders meestal volledig onbetaald. Hierdoor hebben steeds
meer caféhouders geen toegang meer tot ons essentieel zorgsysteem. Een dergelijke niet-ontvankelijke
uitsluiting vormt een nieuwe inbreuk op het recht van de caféhouders om hun activiteiten onder normale
omstandigheden uit te oefenen en, nog fundamenteler, om een menswaardig bestaan te leiden.

Conclusie
Uit de bevindingen van de gerechtsdeurwaarder blijkt dat de vaten uiteindelijk 15% minder bier leveren dan
voorzien is in het forfaitair systeem. De laatste bevindingen van mei 2020 zijn verhelderend: de hoeveelheid
vloeistof die een glas van 25 cl zou moeten bevatten, overschrijdt eigenlijk 30 cl en bereikt soms 35 cl!
Resultaat: Caféhouders worden belast op de verkoop van vele denkbeeldige bierglazen.
Het is duidelijk dat het belastingstelsel nog steeds niet is herzien, ook al gaf de toenmalige Minister van
Financiën in 1995 al aan dat in het geval dat blijkt "dat de opbrengst van bier van de tap, zoals gehandhaafd in
de standaardverordeningen die van toepassing zijn op cafehouders, niet meer overeenstemt met de realiteit, de
noodzakelijke wijzigingen zullen worden aangebracht in de genoemde standaardverordeningen die van
toepassing zijn op het jaar 1996”. (Vraag 46 van 31 juli 1995 van Volksvertegenwoordiger Van Aperen, Vragen
en Antwoorden, De Kamer 1995-1996, n°8, p, 712 Herziening BTW, n°119,95 n°4; stuk n°6). Aan deze
ongerijmdheden, die dus al enkele jaren geleden aan het licht kwamen, is nooit verholpen.
Forfaitair kan nooit arbitrair zijn. De caféhouders vragen niet om voorrechten : ze willen enkel dat het
forfaitaire belastingstelsel wordt aangepast om rekening te houden met de dagdagelijkse realiteit. Ze willen
hun belastingen en sociale bijdragen eerlijk betalen.
De hierboven beschreven feiten verklaren waarom veel caféhouders zich in een catastrofale maar vooral
ongerechtvaardigde financiële situatie bevinden, waardoor ze steeds meer in onzekerheid terechtkomen en
ondanks hun inspanningen onverbiddelijk overkop gaan.
De situatie van de caféhouders verergerde in 2020 nog door de sluitingen die werden beslist als onderdeel van
de strijd tegen Covid-19. Onafhankelijke studies, die door de pers zijn gepubliceerd, hebben onlangs opnieuw
benadrukt dat de horecasector een van de sectoren was die het zwaarst door de crisis is getroffen, wat
rampzalige gevolgen zal hebben als de bevoegde overheden niets zouden doen.
Het is daarom absoluut noodzakelijk om het oneerlijke systeem, waaraan caféhouders worden
onderworpen, dringend te herzien.

Dit is een noodzakelijke en onontkoombare voorwaarde, opdat een herstelplan voor de cafés een kans tot
slagen zou kunnen hebben.
Bedragen die ten onrechte zijn ingecohierd voor het verleden, doordat ze op basis van onjuiste forfaits tot
stand zijn gekomen, mogen niet langer van de caféhouders geëist worden maar moeten worden terugbetaald.
Bij deze bedragen kan er geen sprake van zijn dat simpelweg de betalingstermijnen zouden worden uitgesteld,
omdat ze in hun principe oneerlijk en absurd zijn. Het feit, geen onverschuldigde bedragen meer aan te
rekenen, vormt dus geen steunmaatregel, maar een eenvoudige herstelmaatregel die onbetwistbaar logisch
en essentiëel is als men een eerlijk belastingssysteem voor de caféhouders wilt hanteren.

Geconfronteerd met de ongerechtvaardigde hardnekkigheidheid van de federale overheid ten aanzien van
dit al lang bekende probleem, en rekening houdend met de rampzalige situatie van haar leden, had Fedcaf
Belgium geen andere keuze dan een juridische procedure in te stellen, wat ondertussen ook gebeurd is.
Enkel hoogdringende maatregelen zal de caféhouders en hun personeel kunnen redden.
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