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Commentaar van Ontex op de recente beslissing 

van de Europese Commissie inzake Belgische 

fiscale rulings 
 

 

Aalst-Erembodegem (België), 27 januari 2016 – Op 11 januari 2016 heeft de Europese Commissie 

haar beslissing bekend gemaakt inzake haar onderzoek naar het Belgisch fiscale regime van 

“excess profit rulings”. Volgens de Commissie is dit regime een vorm van ongeoorloofde 

staatssteun. Bijgevolg is de Belgische Staat verplicht om deze beweerdelijke staatssteun terug 

te vorderen die in de laatste 10 jaar onder dit regime is toegekend aan belastingplichtigen, 

ongeacht of er een beroep zou worden aangetekend tegen deze beslissing. De Belgische regering 

zal de methode van teruggave moeten bepalen op basis van de principes en parameters 

vastgelegd in de beslissing van de Europese Commissie en in samenspraak met de Europese 

Commissie.  

 

Ontex, meer bepaald haar Belgische dochtervennootschap Ontex BVBA, had een “excess profit 

ruling” voor de jaren 2011 – 2015. Op dit moment verwachten we niet dat we een terugbetaling  

zullen moeten doen onder de teruggave procedure voor de jaren 2011 tot en met  2014 en er 

zal naar verwachting geen impact zijn op de belastingkost voor 2015. Dit is het gevolg van de 

historische fiscale verliezen van Ontex BVBA waarop slechts een beperkte uitgestelde 

belastingvordering (deferred tax asset) werd erkend.  

 

Als gevolg van de beslissing van de Europese Commissie zal er waarschijnlijk een vermindering 

zijn van de fiscale verliezen van Ontex die kunnen worden overgedragen naar 2016 en latere 

jaren. Aangezien de methode van teruggave nog moet worden bepaald, is het niet mogelijk om 

op dit moment de impact te berekenen.  

 

Zowel de Belgische Staat als de bedrijven, zoals Ontex, die zo’n ruling hebben of hadden en die 

geraakt worden door de beslissing van de Europese Commissie, hebben de mogelijkheid om 

beroep aan te tekenen tegen deze beslissing bij het Gerecht van de Europese Unie. Ontex streeft 

er altijd naar om de wetgeving na te leven in de landen waarin het actief is, zoals ook het geval 

was voor dit systeem van rulings dat open stond voor vennootschappen in België. Zodra ze 

beschikbaar is, zal Ontex de beslissing van de Commissie , alsook verdere ontwikkelingen, nader 

bekijken en verder overwegen of het beroep wil aantekenen of andere rechtsmiddelen gebruiken.   
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Over Ontex 

Ontex is een toonaangevende producent van producten voor persoonlijke hygiëne. Het Ontex 

gamma dekt zowel babyluiers als producten voor dameshygiène en incontinentie bij volwassenen. 

Ontex verdeelt zijn producten in ruim 100 landen onder eigen merk of grote distributiemerken.  

 

De groep telt ruim 5.500 medewerkers en is vertegenwoordigd in 23 landen. Ontex noteert op 

NYSE Euronext Brussels. 
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