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Kruispuntbank Wetgeving

Raad van State

Titel
30 DECEMBER 1982. - Koninklijk besluit nr. 187 betreffende de oprichting van
coördinatiecentra.
(NOTA : art. 3, 4 en 7 gewijzigd en art. 7bis ingevoegd met uitwerking op een onbepaalde
datum <L 2006-12-27/32, art. 294 tot 297, 006; Inwerkingtreding : onbepaald>)
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 29-12-1990 en tekstbijwerking tot 28-12-2006)
Bron : ECONOMISCHE ZAKEN
Publicatie : 13-01-1983 nummer : 1983021381 bladzijde : 502
Dossiernummer : 1982-12-30/69
Inwerkingtreding : 23-01-1983
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HOOFDSTUK I. _ Beginselen.
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HOOFDSTUK II. _ (Fiscale en sociale bepalingen) <W 27-12-1984, art. 39>
Art. 5-7
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HOOFDSTUK I. _ Beginselen.
Artikel 1. In de zin van dit besluit doelt de term "coördinatiecentrum" op iedere vennootschap
met rechtspersoonlijkheid die opgericht is in een van de in titel IX van boek I van het Wetboek
van koophandel bepaalde vormen, alsook op ieder Belgisch filiaal van een buitenlandse
vennootschap met rechtspersoonlijkheid, mits de Belgische vennootschap of de buitenlandse
vennootschap deel uitmaakt van een groep en de Belgische vennootschap of het Belgisch filiaal
een in het tweede lid bedoelde activiteit uitoefent.
Het "coördinatiecentrum", hierna "centrum" genoemd, moet als enig doel hebben de
ontwikkeling en de centralisering van een of meer van de hierna opgesomde, uitsluitend ten
voordele van het geheel of van een deel van de vennootschappen van de groep uitgeoefende
activiteiten : publiciteit, informatieverlening en -verzameling, verzekering en herverzekering,
wetenschappelijk onderzoek, betrekkingen met de nationale en internationale autoriteiten,
centralisering van de werkzaamheden op het gebied van de boekhouding, administratie en
informatica, centralisering van de financiële handelingen en van het dekken van de risico's
voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen, alsmede alle werkzaamheden die
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl

1/4

1/15/13

LOI - WET

een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de groep.
(De Koning kan bepalen wat moet worden verstaan onder "activiteiten" als vermeld in het
voorgaande lid.) <W 1990-12-28/32, art. 16, §1, 002; Inwerkingtreding : 08-01-1991>
Art. 2. § 1. De term "groep" doelt op het geheel van verbonden vennootschappen die, ten
gevolge van de rechtstreekse of onrechtstreekse participaties van één of meer van hen in één of
meer andere vennootschappen, onder één en dezelfde leiding staan.
Een vennootschap wordt geacht met een andere vennootschap een groep te vormen wanneer
deze laatste rechtstreeks of onrechtstreeks ten minste twintig percent van het kapitaal van de
eerstgenoemde vennootschap bezit of ten minste twintig percent van de stemrechten, verbonden
aan de door deze uitgegeven aandelen.
§ 2. Al de aandelen die verscheidene vennootschappen, die een groep vormen, in een andere
vennootschap bezitten, worden samengeteld om de participatie van een van die
vennootschappen in de andere vennootschap te bepalen.
Art. 3. Opdat de artikelen 5 en 6 van toepassing zouden zijn, moet het centrum aan de
volgende vereisten voldoen :
1° (deel uitmaken van een groep die :) <W 27-12-1984, art. 39>
a) (een multinationaal karakter heeft, overeenkomstig door de Koning te bepalen criteria;) <W
04-08-1986, art. 41>
b) (over een kapitaal en reserves beschikt waarvan het geconsolideerd bedrag (24.000.000
EUR) bereikt; <KB 2001-07-13/50, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
c) een jaaromzet behaalt waarvan het geconsolideerd bedrag (240.000.000 EUR) bereikt; <KB
2001-07-13/50, art. 6, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2002>
2° in België tenminste het equivalent van tien voltijdse werknemers in dienst hebben na
verloop van twee jaar sinds het met zijn activiteiten is begonnen;
3° erkend zijn door de Koning op voordracht van de Minister van Financiën, van de Minister
van Economische Zaken, van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van de Minister van
Middenstand) <W 27-12-1984, art. 39>
4° (opgeheven) <W 1995-04-04/39, art. 12, 004; Inwerkingtreding : 02-06-1995>
(5° geen aandelen of andere maatschappelijke rechten in om het even welke vennootschappen
of ondernemingen bezitten) <W 04-08-1986, art. 41>
Art. 4. <W 27-12-1984, art. 39> De voordelen bedoeld in de artikelen 5 en 6 worden aan het
centrum verleend met ingang van het belastbaar tijdperk waarin de aanvraag tot erkenning is
ingediend tot bij het verstrijken van het belastbaar tijdperk dat afgesloten wordt tijdens het
tiende kalenderjaar na dat waarin de aanvraag werd ingediend.
(De erkenning is hernieuwbaar.) <W 1991-10-23/36, art. 7, 003; Inwerkingtreding : 25-111991>
HOOFDSTUK II. _ (Fiscale en sociale bepalingen) <W 27-12-1984, art. 39>
Art. 5. (§ 1. In afwijking van de artikelen 96 tot 115, 142 en 144 tot 148 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen, wordt het belastbaar inkomen van het centrum op forfaitaire wijze
vastgesteld.
Die vaststelling geschiedt op basis van de uitgaven en werkingskosten, met uitsluiting van de
personeels- en de financiële kosten, zonder dat het aldus vastgestelde inkomen lager mag zijn
dan het bedrag gevormd door het totaal van :
a) de niet als bedrijfsuitgaven aftrekbare uitgaven en lasten;
b) de andere tantièmes dan die bedoeld in artikel 108, 1°, van hetzelfde Wetboek;
c) de abnormale of goedgunstige voordelen die aan het centrum worden verleend.
§ 2. Artikel 126, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, is niet van toepassing voor de centra die
zijn opgericht in de vorm van een vennootschap die haar maatschappelijke zetel, voornaamste
inrichting of zetel van bestuur of beheer in België heeft.) <W 27-12-1984, art. 39>
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Art. 6. § 1. Het kaderpersoneel en de vorsers van vreemde nationaliteit in dienst van een
centrum zijn voor de duur van hun tewerkstelling in het centrum niet onderworpen :
a) (opgeheven) <W 27-12-1984, art. 39>
b) aan de verplichting een arbeidskaart of beroepskaart aan te vragen.
§ 2. Voor wat betreft het kaderpersoneel en de vorsers van vreemde nationaliteit die zij
tewerkstellen, is het centrum vrijgesteld van de verplichting een vergunning tot tewerkstelling
aan te vragen.
Art. 7. (Dit besluit is evenwel niet van toepassing op de centra opgericht door in artikel 50, 1°,
vierde lid, a, b, d tot i, k en l, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bedoelde
instellingen.) <W 04-08-86, art. 42>
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Gelet op de wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de
Koning, inzonderheid op het artikel 1, 1°, 5° en 7°, en artikel 2, 7°;
Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen, inzonderheid op de artikelen 98 tot 102,
126, 128, 130, 140 tot 148 en 152, 2°;
Gelet op de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 2, § 1, 2°;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van
werknemers van vreemde nationaliteit, inzonderheid op artikel 9, tweede lid;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, van Onze Minister
van Economische Zaken, van Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid en van Onze
Minister van Middenstand, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
.....
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BEELD
WET VAN 27-12-2006 GEPUBL. OP 28-12-2006
(GEWIJZIGDE ART. : 3; 4; 7; 7BIS) nader te bepalen datum
BEELD
WET VAN 24-12-2002 GEPUBL. OP 31-12-2002
(GEWIJZIGDE ART. : 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8) nader te bepalen datum
BEELD
KONINKLIJK BESLUIT VAN 13-07-2001 GEPUBL. OP 11-08-2001
(GEWIJZIGD ART. : 3)
WET VAN 04-04-1995 GEPUBL. OP 23-05-1995
(GEWIJZIGD ART. : 3)
WET VAN 23-10-1991 GEPUBL. OP 15-11-1991
(GEWIJZIGD ART. : 4)
WET VAN 28-12-1990 GEPUBL. OP 29-12-1990
(GEWIJZIGD ART. : 1)
WET VAN 04-08-1986 GEPUBL. OP 20-08-1986
WET VAN 27-12-1984 GEPUBL. OP 29-12-1984
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