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Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer u het jaarverslag 2016 van de Fiscale Bemiddelingsdienst te
bezorgen, zoals voorgeschreven in artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei
2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007,
waarbij voormelde dienst werd opgericht en de werking ervan werd geregeld.
Wij wensen u een vlotte lezing en staan uiteraard ter beschikking indien u
bijkomende informatie zou wensen.
Met de meeste hoogachting.
Het College,

Christine DELBAER

Pierre GOBLET

Roland ROSOUX

Geert CALLAERT

WOORD VOORAF
De FBD beoogt in uitvoering van de hem toevertrouwde opdrachten, enerzijds, op
constructieve wijze bij te dragen tot het verminderen van het aantal gerechtelijke
geschillen en, anderzijds, de inning van de fiscale schulden mogelijk te maken of te
versnellen.
Dienstverlening staat hoog in het vaandel van de FBD.
correcte dienstverlening en informatieverstrekking
ondernemingen dragen wij er toe bij om de fiscale
toegankelijker te maken en trachten wij de taken van
verlichten.

Door het verlenen van een
aan de burger en de
procedures en wetgeving
de plaatselijke diensten te

In zijn beleidsnota voor het parlementair jaar 2015-2016 stelt de heer Minister van
Financiën dat hij de rol van de FBD wil versterken en wil uitbreiden met de
bevoegdheden die momenteel zijn opgenomen in artikel 9 van het Regentsbesluit
van 18 maart 1831. De aanpassingen van de wettelijke en reglementaire bepalingen
om dit te concretiseren, zijn momenteel in volle voorbereiding. Wij stellen er het
volste vertrouwen in dat deze in de loop van het jaar 2017 gefinaliseerd worden en in
het Parlement worden ingediend.
Ook het Parlement vond trouwens zijn weg naar de FBD in 2016 en vroeg advies in
verband met een wetsvoorstel tot wijziging van de te volgen procedure voor het
verzenden van herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen.
Het afgelopen jaar haalde de FBD ook de banden aan met de federale Ombudsman.
In een gezamenlijk streven om zowel burger als onderneming te helpen bij het
zoeken naar oplossingen voor moeilijkheden die zij ondervinden in hun contacten
met de FOD Financiën, werd eind 2016 een samenwerkingsprotocol gesloten.
De leden van het College van de FBD houden eraan hun oprechte dank uit te
drukken aan de heer Minister voor het vertrouwen dat hij stelt in onze dienst en aan
de heer Voorzitter van het Directiecomité.
Een woord van dank ook aan de medewerkers van de verschillende diensten van de
algemene administraties van de FOD Financiën die de aanvragen om bemiddeling of
informatie gunstig onthaald hebben en hun volle medewerking verleenden om, indien
mogelijk, tot een bemiddelde oplossing te komen.
De leden van het College bedanken tenslotte alle personeelsleden en gewezen
personeelsleden van de FBD. Zonder hun inzet en inspanningen bij het uitvoeren
van de opdrachten is het niet mogelijk de voorgelegde resultaten te behalen.

INLEIDING
De activiteiten van de Fiscale Bemiddelingsdienst worden, overeenkomstig artikel 13
van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII
van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), in onderhavig
jaarverslag opgenomen.
Voormeld artikel bepaalt "Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richt de dienst een verslag
over haar activiteiten aan de Minister van Financiën door tussenkomst van de
voorzitter van de FOD Financiën. Deze verslagen kunnen nuttig geachte
aanbevelingen bevatten die de dienst reeds heeft gericht aan de voorzitter van de
FOD Financiën en vermelden de eventuele moeilijkheden die hij ondervindt bij de
uitoefening van haar ambt. ".
Dit is het zevende jaarverslag van de FBD. Het handelt over de
bemiddelingsaanvragen die zijn ontvangen en behandeld vanaf 1 januari 2016 tot 31
december 2016. Ook in 2016 was er opnieuw een stijging van het aantal ontvangen
dossiers, wat aangeeft dat de belastingplichtige, zowel burger als onderneming, de
weg naar de dienst steeds beter weet te vinden.
Het verslag geeft in deel 3 en 4 meer inzicht in de werking van de FBD en de aard
van de voorgelegde dossiers. De resultaten zijn opgenomen in deel 2.
Concrete ervaringen en het overzicht geven de FBD inzicht in de mogelijke oorzaken
van de vastgestelde moeilijkheden. Teneinde concrete oplossingen op korte of lange
termijn te bewerkstellingen, zal de FBD, hetzij contact opnemen met de bevoegde
dienst of algemene administratie, hetzij aanbevelingen formuleren aan de Voorzitter
van de FOD Financiën. Deze contacten en aanbevelingen zijn respectievelijk
opgenomen in deel 5 en 6 van dit verslag.
Vanuit die ervaringen werd de FBD ook voor het eerst om advies gevraagd door de
Commissie voor de Financiën en de Begroting van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers over een wetsvoorstel tot wijziging van het WIB 92 wat
betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen, ingediend op
26 juni 2015 door Volksvertegenwoordiger Robert Van de Velde. Meer hierover is
eveneens terug te vinden in deel 5 van dit verslag.
Meningsverschillen zijn inherent aan onze samenleving, maar kunnen vaak
escaleren en aanleiding geven tot schijnbaar onoplosbare conflicten die tenslotte
voor de rechtbank worden beslecht.
Om de rechtbanken te ontlasten werd in het Regeerakkoord 2014 afgesproken dat
de regering maximaal zal inzetten op de bevordering van alternatieve wijzen van
geschillenbeslechting, zoals de bemiddeling.
Zo ook is het de voornaamste doelstelling van de FBD om de fiscale rechtszaken in
te perken. Zowel belastingplichtige als de fiscale ambtenaren worden steeds weer
geconfronteerd met een voortdurend groeiende complexiteit van de fiscale stelsels.
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Dit leidt vooral bij de belastingplichtige tot onbegrip en frustraties, wat op zijn beurt
aanleiding kan zijn tot een escalatie van de meningsverschillen. De duurtijd van een
gerechtelijke behandeling van een geschil ingevolge de gerechtelijke achterstand en
de vaak hoog oplopende kosten, zullen deze frustraties alleen maar voeden. Daarbij
komt nog de onzekerheid over het eindresultaat. De rechter zal immers op zoek gaan
naar de schuld of onschuld van de partijen, en niet zozeer naar een voor alle partijen
werkbare regeling.
Het is de kracht van de bemiddeling om buiten de rechtbank tot een oplossing van
het geschil te komen, hetzij omdat partijen de samenlevingsregels beter begrijpen en
toepassen onder elkaar, hetzij omdat zij door het verwerven van inzicht in elkaars
belangen een oplossing vinden om hun wederzijdse belangen te verzoenen, zonder
daarbij in te boeten op het wederzijds respect in de relatie.
Bemiddelen is een alternatieve manier om meningsverschillen, problemen en
conflicten tussen partijen te helpen oplossen. Bemiddelen wil een lange, uitputtende
en dure strijd voor de rechtbank voorkomen. Een niet onbelangrijk element hierbij is
dat een procedure voor de rechtbank vaak de relaties verzuurt. Er spelen negatieve
elementen, “het gelijk hebben” wordt cruciaal, de standpunten worden harder en er
worden spanningen gecreëerd, die daarenboven vaak drukken op de toekomstige
verstandhouding.
Bemiddeling werkt kosten- en tijdbesparend. Het is belangrijk om een conflict niet te
laten sluimeren; hoe eerder het wordt aangepakt, hoe groter de kans om een
akkoord te bereiken. Er is niet alleen aandacht voor de juridische aspecten, maar ook
voor achterliggende bekommernissen. Partijen die kiezen voor bemiddeling, kiezen
ervoor om samen, in overleg en vrijwillig, “hun” oplossing te maken in plaats van die
opgelegd te krijgen door een derde. Bemiddeling is het zoeken naar een gulden
middenweg en steunt vaak op wederzijdse toegevingen. Bemiddelen als alternatieve
geschillenbeslechting is dus sneller, menselijker, goedkoper en leidt tot duurzame
oplossingen die door de betrokkenen partijen worden ondersteund en dus leidt tot
grotere tevredenheid.
Sedert de Bemiddelingswet van 21 februari 2005 heeft bemiddeling, als alternatief
voor een klassieke procedure voor de rechtbank, een plaats gekregen in het
Gerechtelijk Wetboek. Met de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen
(IV) werd de fiscale bemiddeling in het leven geroepen.
Alhoewel ze beiden tot doel hebben de rechtbanken te ontlasten, zijn ze essentieel
verschillend.
Zowel de vrijwillige al de gerechtelijke bemiddeling steunt op de vrijwilligheid van de
partijen en is binnen de context van het Gerechtelijk Wetboek strikt vertrouwelijk. De
bemiddelaar is in die functie geen expert in de materie van het voorgelegde geschil.
Overeenkomstig de deontologische code is het ook niet toegestaan om een
bemiddelingsverslag op te maken.
De fiscale bemiddeling daarentegen start op het enkelvoudig verzoek van de
belastingplichtige burger of onderneming. De collega’s van de diverse algemene
administraties zijn wettelijk verplicht om de bemiddeling te aanvaarden. Wat het
technisch aspect betreft van het geschil dat aanleiding geeft tot bemiddeling, kan
gesteld worden dat de fiscaal bemiddelaar expert is in het hem opgedragen
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bemiddelingsdossier. Een bemiddelingsverslag wordt opgesteld en vermeldt de
verschillende standpunten van de partijen, desgevallend aangevuld met de ter zake
geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, administratieve richtlijnen en door
de FBD bekomen adviezen of standpunten. Het bemiddelingsverslag van de fiscale
bemiddeling is dan ook meer dan een loutere vaststelling van de standpunten van de
partijen en maakt dan ook deel uit van het fiscaal dossier.
Toch spreekt het voor zich dat ook de fiscale bemiddeling uitgaat van een
vertrouwensrelatie tussen de fiscaal bemiddelaar en de partijen, zowel
belastingplichtige als ambtenaar. Gesprekken of delen daarvan zullen dan ook niet in
het bemiddelingsverslag opgenomen worden. Het principe van de vertrouwelijkheid
van de fiscale bemiddeling wordt momenteel betwist, tot zelfs in een rechtszaak. Dit
onderwerp zal dus zeker in een volgend jaarverslag dieper worden uitgewerkt.
Ondanks het feit dat de ambtenaren van de FOD Financiën er niet kunnen voor
opteren om al dan niet mee te werken aan een fiscale bemiddeling, heerst er in het
algemeen een positieve instelling tegenover de medewerkers van de FBD.
Kenmerken van een goede bemiddelaar zijn: neutraliteit, eerlijkheid, inzicht en
gezag. Een bemiddelaar moet communicatief sterk zijn en inzicht hebben in
eventuele achterliggende motieven en menselijke emoties. De bemiddelaar moet
bovendien ook onder spanning rustig kunnen blijven.
In het jaarverslag 2015 werd stilgestaan bij de specificiteit van de «fiscale»
bemiddeling. Die bijdrage wordt toegevoegd als bijlage 6 van dit jaarverslag.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst en de federale
Ombudsman - Samenwerkingsprotocol
Bemiddeling op fiscaal gebied wordt mogelijk gemaakt door de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen (IV). Met de oprichting van de FBD beoogde de
wetgever de voortdurend groeiende complexiteit van de fiscale wetgeving
transparanter te maken en de administratie toegankelijker te maken. Ook is er de
noodzaak om de belastingplichtigen akkoord te laten gaan met de belastingen
waaraan ze onderworpen zijn.
De opdracht van de FBD bestaat er dus in :
- minnelijke schikkingen te bewerkstelligen in moeilijkheden met betrekking tot
de toepassing van de fiscale wetten waarvoor de verschillende administraties
van de FOD Financiën bevoegd zijn en waarvoor zij de dienst verzekeren, wat
moet leiden tot een vermindering van de gerechtelijke geschillen;
- de inning van de fiscale schulden mogelijk te maken of te versnellen;
- aan de hand van problemen, vastgesteld in individuele dossiers,
aanbevelingen te richten aan de Voorzitter van de FOD Financiën, teneinde
globale oplossingen aan te brengen;
- hierover verslag uit te brengen aan de Minister van Financiën.
De federale Ombudsman is ingesteld bij wet van 22 maart 1995 en heeft
verschillende opdrachten :
- onderzoek van concrete klachten over de federale administraties;
- onderzoek betreffende de werking van de federale administraties die
de Kamer van volksvertegenwoordigers hem expliciet aanwijst;
- op basis van de vaststellingen bij de behandeling en het onderzoek van de
klachten aanbevelingen tot verbetering richten aan de federale administraties
en ook de Kamer van Volksvertegenwoordigers;
- hierover verslag uitbrengen aan het Parlement;
- onderzoek van meldingen van veronderstelde integriteitschendingen binnen
de federale administratieve overheid.
De wetgever was zich bij de invoering van de fiscale bemiddeling in 2007 heel goed
bewust van het feit dat de FBD naast de federale Ombudsman kon functioneren en
stelde daarover het volgende in de voorbereidende werken bij de wet van 25 april
2007:
« De doeltreffendheid van de bemiddeling die de administratie en de burgers met
elkaar confronteert bij het zoeken naar oplossingen voor betwistingen, hoeft niet
meer aangetoond te worden. Ondanks het bestaan van de federale
ombudsmannen, beantwoordt de oprichting van een fiscale bemiddelingsdienst
die optreedt in moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de fiscale
wetten waarvoor de administraties van de Federale Overheidsdienst Financiën
bevoegd zijn of waarvoor zij de dienst verzekeren, aan de voortdurend groeiende
complexiteit van de fiscale wetgeving en aan de noodzaak om de
belastingplichtigen akkoord te laten gaan met de heffingen waarvan ze
onderworpen zijn. Dit zal bijdragen tot een vermindering van de gerechtelijke
geschillen, soms ongegrond, verspillend qua mensen en financiële middelen, en
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tot het versnellen van de inning van de sommen die het voorwerp uitmaken van
het geschil. » (Kamer, zitting 2006-2007, Gedr. St., nr. 2873/001, p. 87).
Niettegenstaande het werkingsveld van de federale Ombudsman zich uitstrekt tot alle
administratieve overheden of instanties op federaal niveau (Sociale zaken, Migratie
en Asiel, Ambtenarenzaken, …) heeft een niet te verwaarlozen aandeel van de hen
voorgelegde dossiers betrekking op “belastingen”.
En dit is nu net het werkingsveld van de FBD, niet alleen in de pure
bemiddelingsdossiers, doch ook in andere verzoeken waarin de FBD de burger de
weg wijst naar een oplossing voor zijn probleem, zonder dat dit reeds van
conflictueuze aard is (dossiers gecatalogeerd als “Diversen” of “Contactcel
Invordering”). Van bij de oprichting in 2010 waren er dan ook al informele contacten
met de federale Ombudsman om in dit verband maximaal dubbel gebruik – dubbel
werk voor de diensten, voor de ambtenaren – en verwarring bij de burgers te
vermijden.
Tijdens het beleid van het huidige college zijn de contacten met de federale
Ombudsman evenwel ernstig aangescherpt, wat op 13 december 2016 uitmondde in
de ondertekening van een samenwerkingsprotocol, specifiek voor de relaties tussen
de federale Ombudsman en de FBD.
De idee achter de aangenomen afspraken bestaat erin dat de FBD haar volle rol van
“eerstelijnsdienst” verwerft in fiscale zaken, zodat het beroep op de federale
Ombudsman als “tweedelijnsdienst” zich kan toespitsen op dossiers waarin de FBD
niet voor een oplossing kon zorgen, hetzij door het niet slagen van de opgestarte
bemiddeling, hetzij door de onmogelijkheid om in het dossier te kunnen te
bemiddelen gelet op de wettelijke noodzaak tot onontvankelijk verklaren van het
verzoek tot bemiddeling.
Dit houdt ook in dat de burger die niet tevreden is over de wijze waarop de FBD zijn
verzoek heeft behartigd, vanzelfsprekend dit ongenoegen ook bij de federale
Ombudsman kan aankaarten.
Teneinde zorgzaam om te gaan met de belangen van de verzoekers, duidelijkheid te
creëren zowel voor hen als voor de betrokken ambtenaren, en om iedere vorm van
dubbel gebruik te vermijden, werden volgende concrete afspraken in het
samenwerkingsakkoord opgenomen:
- De federale Ombudsman verwijst de verzoekende burger of onderneming
door naar de FBD wanneer de klacht, gedeeltelijk of geheel, tot de
bevoegdheid van de FBD behoort en er vooraf nog geen beroep op die dienst
werd gedaan.
- De FBD zal, indien bepaalde aspecten van een klacht niet tot zijn
bevoegdheid blijken te behoren, de verzoeker doorverwijzen naar de
klachtencoördinator van de FOD Financiën of, zo reeds voorafgaande stappen
binnen de FOD Financiën zijn genomen, rechtstreeks naar de federale
Ombudsman.
- Bevat een klacht aspecten waarvoor zowel de dienst van de federale
Ombudsman als de FBD deels bevoegd zijn, dan contacteren de
onderscheiden medewerkers van de beide diensten elkaar.
- Wanneer de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, licht de FBD de
verzoekers in van de mogelijkheid zich tot de federale Ombudsman te richten
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-

De federale Ombudsman ontvangt op zijn verzoek een kopie van het
bemiddelingsverslag opgesteld door de FBD.
Minstens twee maal per jaar ontmoeten beide diensten elkaar om
vaststellingen uit te wisselen naar aanleiding van de dossierbehandeling.

De contacten in het kader van de afsluiting van het samenwerkingsprotocol zorgden
tevens voor een platform tot nauwer overleg tussen de diensten in bepaalde situaties
waarmede zij in de praktijk worden geconfronteerd. Zowel de federale Ombudsman
als de FBD behandelen immers, enerzijds de hen voorgelegde verzoeken om tot een
oplossing te komen voor de verzoekende burger in het voorliggend individueel
dossier, doch treffen anderzijds maatregelen om dergelijke conflicten of
misverstanden in de toekomst op algemene wijze maximaal te kunnen vermijden.
Beide diensten kunnen trouwens aanbevelingen formuleren op basis van
vastgestelde problemen, hetzij in de werking van de administratie, hetzij op het vlak
van de toepasselijke wetgeving. Dankzij de overlegmomenten komen beide diensten
door uitwisseling van ervaringen en praktische gevallen tot een beter begrip van de
ondervonden problemen en wordt ook op dit vlak dubbel werk vermeden.
Niettegenstaande de slogan “een brug tussen burger en overheid” een patent is van
de federale Ombudsman, meent de FBD ook aan die brug te kunnen meebouwen en
dankt de federale Ombudsmannen, mevrouw Catherine De Bruecker en de heer
Guido Herman, alsook hun betrokken medewerkers voor de vlotte contacten bij de
totstandkoming van het samenwerkingsprotocol.
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Bemiddeling in fiscale invordering: versterkte
rol voor de Fiscale Bemiddelingsdienst
Zoals eerder gesteld heeft de Minister van Financiën met zijn beleidsnota van 12
november 2015 aangegeven de rol voor de Fiscale Bemiddelingsdienst te willen
versterken (Kamer, DOC 54 1428/10, blz. 10 en verslag van de Kamercommissie
voor de Financiën en Begroting van 14 december 2015, DOC 54 1352/041, blz. 6 en
38).
Naar aanleiding van een mondelinge vraag nr. 15687 gesteld op 1 februari 2017 door
Volksvertegenwoordiger Carina Van Cauter, bevestigt en versterkt de Minister van
Financiën, de heer Johan Van Overtveldt, de rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst
op het vlak van de fiscale invordering (Kamer, 4e zitting van de 54e zittingsperiode,
Commissie voor de Financiën en de Begroting, 1.2.2017, CRIV 54 COM 582, blz. 2
e.v.). Mevrouw Van Cauter interpelleerde de Minister van Financiën over het nieuwe
beleid in voege op het vlak van de invordering van de inkomstenbelastingen en van
de btw. Ze had kennis gekregen van de strengere regels die de teams invordering
inzake betaalplannen zouden hanteren (betaling binnen absoluut maximum van 12
maanden vanaf het ontstaan van de fiscale schuld). De Minister werd verzocht om te
bevestigen dat van dergelijke regel alsnog geval per geval kan worden afgeweken,
meer bepaald in functie van, enerzijds de beoogde finaliteit van de belasting – de
maximale betaling –, maar, anderzijds ook met het nodige begrip voor de
belastingschuldige burger of onderneming die te kampen heeft met tijdelijke
financiële problemen en teneinde finaal te vermijden dat er onverhoopt naar een
collectieve insolventieprocedure moet worden gestuurd. Een procedure die vaak
kostelijker is, zowel voor de belastingschuldige als voor de overheid (tussenkomst
van rechtbanken). Tenslotte refereert mevrouw Van Cauter naar het nut van de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst op dit vlak en naar de noodzaak om
de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling dan ook meer bekend te maken in dit
verband.
In zijn antwoord op deze interpellatie bevestigt de Minister van Financiën de
bezorgdheden van het parlementslid te delen. De rol van de Fiscale
Bemiddelingsdienst wordt benadrukt en, in het kader van de fiscale invordering, zelfs
versterkt, zoals blijkt uit zijn antwoord, hierna deels weergegeven:
“(…) eind 2016 heeft de administratie van Financiën richtlijnen uitgeschreven voor
het toekennen van afbetalingsplannen. Dit gebeurde na een audit uitgevoerd in
januari 2014 door het Rekenhof, van de fiscale maatregelen voor belastingplichtigen
met betalingsmoeilijkheden. Daarin werd de persoonlijk geldende aansprakelijkheid
van de ontvangers genuanceerd. Onder andere de procedure inzake de toekenning
van afbetalingsplannen werd daarin besproken.
Het is belangrijk dat de tijdelijke betalingsproblemen snel worden aangepakt en
binnen een redelijke termijn van maximaal 12 maanden vanaf de toezending van het
aanslagbiljet effectief opgelost raken. Ik ben uiteraard niet ongevoelig voor
problemen die individuele burgers of ondernemingen kunnen ondervinden noch voor
de finaliteit van de belasting. Het kan dus ook absoluut niet de bedoeling zijn om de
termijn van 12 maanden zonder overweging en blindelings toe te passen. Het sturen
naar een insolventieprocedure mag zeker niet de regel worden. Er moet nog steeds,
los van de vooropgestelde termijn van 12 maanden, dossier per dossier beoordeeld
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kunnen worden of de administratie geen oplossing kan bieden voor de tijdelijke
betalingsproblemen van de belastingplichtige door een langere afbetalingstermijn toe
te staan, rekening houdend met de specifieke situatie van de belastingschuldige en
desgevallend met de levensvatbaarheid van de betrokken onderneming.
Wanneer wordt vastgesteld dat de schuldenaar te kampen heeft met structurele
betalingsproblemen kunnen structurele oplossingen worden geboden. Voorbeelden
zijn de vrijstelling van nalatigheidintresten en het onbeperkt uitstel van de
invordering. Bij de bespreking van het afbetalingsplan stelde het Rekenhof
bovendien ook dat verantwoordingsstukken in het dossier verplicht zouden kunnen
worden voor de toekenning van afbetalingsplannen die betrekking hebben op grotere
bedragen en/of langere periodes.
Er is uiteraard ook een rol weggelegd voor de Fiscale Bemiddelingsdienst. Uit mijn
beleidsnota van 12 november 2015, die nog in volle uitvoering is, blijkt mijn
waardering voor de rol die deze dienst waarneemt en dit niet alleen in de zuivere
bemiddelingsdossiers, maar ook in de deskundige inspanningen die deze dienst
levert om de belastingschuldigen, burgers en ondernemingen, te helpen en wegwijs
te maken naar een rechtvaardige oplossing voor de fiscale problemen waarmee zij
geconfronteerd worden.
Het verslag van de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst in het kader van
de betalingsproblemen kan als een verantwoordingsstuk in voormelde zin gelden. De
door bemiddeling van deze dienst tot stand gekomen afwijkingen en
betalingsregelingen zijn immers gefundeerd, gemotiveerd en verantwoord, en
hebben een landelijke werking die een zekere gelijkberechtiging waarborgt en uitzet.
De richtlijnen van einde 2016 wijzigen dus ter zake niets aan de rol van de Fiscale
Bemiddelingsdienst, ook niet indien daarbij om gegronde redenen over
betaalregelingen wordt onderhandeld die langer dan 12 maanden noodzaken. Het
blijft uiteraard ook de taak van voormelde dienst om in voorkomend geval te
verwijzen naar een meer structurele oplossing voor het voorliggend probleem.
Burgers en ondernemingen kunnen zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst wenden
bij een blijvend geschil met de FOD Financiën en dit voor alle acties van alle fiscale
ambtenaren. Daarbij moet de toegang tot die dienst maximaal gegarandeerd worden.
Ingevolge eerdere aanbevelingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst, daterend uit
het jaar 2010, moeten de teams invordering reeds verplicht melding maken van de
mogelijkheid tot fiscale bemiddeling in het schrijven dat een uitvoerend beslag op
onroerend goed aankondigt. Naar analogie aan de andere procedures, van
toepassing binnen de diverse andere algemene administraties waarin de Fiscale
Bemiddelingsdienst kan tussenkomen, is het opportuun in die mogelijkheid ook
uitdrukkelijk te voorzien na een weigering van een afbetalingsplan die aan een
burger of een onderneming wordt verstuurd. De algemene administratie van de
inning en de invordering zal dit verder uitwerken, in samenspraak met de Fiscale
Bemiddelingsdienst.”.
De Fiscale Bemiddelingsdienst zal met de Algemene Administratie van de Inning en
de Invordering contact opnemen om teneinde na te gaan hoe de opdracht van de
Minister ter zake kan uitgevoerd worden.
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I. Algemeen
De wettelijke en reglementaire bepalingen die het statuut en de werking van de FBD
regelen zijn de volgende:
W 25 april 2017 houdende diverse bepalingen (IV) die de fiscale bemiddeling
invoert (BS 8.5.2007, 3de editie).
KB 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25
april 2017 houdende diverse bepalingen (IV) dat de fiscale bemiddelingsdienst bij
de Federale Overheidsdienst Financiën opricht (BS 24.5.2007).
MB 16 mei 2007 tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren
van de fiscale bemiddelingsdienst (BS 15.6.2007, 3de editie).
BS 7 mei 2010 tot vaststelling van het reglement van interne orde van de FBD
(BS 7.5.2010).
W 29 april 2013 tot wijziging van het WIB 92, teneinde de fiscale bemiddeling uit
te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing (BS 10.5.2013).

Deze bepalingen zijn opgenomen in de bijlagen van dit verslag.
Overeenkomstig artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV) onderzoekt de FBD de aanvragen tot bemiddeling in alle
onafhankelijkheid. Deze statutaire en functionele onafhankelijkheid is essentieel
opdat de tussenkomst van de FBD efficiënt zou zijn.
Artikel 6 van het KB van 9 mei 2007 bevestigt dat “Binnen de grenzen van hun
bevoegdheid, ontvangen de fiscaal bemiddelaars van geen enkele overheid
instructies. Behoudens in geval van zware fout, kunnen zij niet van hun ambt worden
ontheven wegens daden die zij stellen in het raam van hun ambtsvervulling.”.
Deze bepaling laat de fiscaal bemiddelaars dus toe om in alle onafhankelijkheid te
handelen en hun taken te vervullen in alle vrijheid ten aanzien van de handelingen en
van de werking van de algemene administraties waarvoor zij bevoegd zijn.
Niettegenstaande de bemiddelaars onafhankelijk zijn, bepaalt het KB van 9 mei 2007
dat de dienst wordt opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Financiën. De
FBD is een autonome dienst die werd geplaatst onder het administratief gezag van
de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, maar die over een
onafhankelijke beslissingsmacht en meningsuiting beschikt ten aanzien van de
overheid.
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II. Samenstelling
A. College
De samenstelling en werking van de FBD wordt geregeld door artikel 1 van het
koninklijk besluit van 9 mei 2007 waarin wordt bepaald dat de FBD onder de leiding
wordt geplaatst van een college samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf
leden, ”fiscaal bemiddelaars” genoemd. De Minister wijst onder de leden van het
College een Voorzitter aan.
Dit college, eventueel met uitzondering van de voorzitter, is samengesteld uit een
gelijk aantal leden die respectievelijk behoren tot de Nederlandse en de Franse
taalrol.
In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt gesteld dat de fiscaal bemiddelaars worden
aangeduid, na een oproep tot kandidaatstelling op basis van de functiebeschrijving
en het competentieprofiel dat als bijlage bij het koninklijk besluit werd gevoegd. Ze
worden aangeduid voor een termijn van vijf jaar, deze aanduiding is hernieuwbaar.
Artikel 3 stelt dat de Koning, na advies van het directiecomité, bij een in
Ministerraad overlegd besluit een einde kan maken aan het mandaat van de fiscaal
bemiddelaars:
1° op hun verzoek
2° om ernstige redenen.
Het mandaat eindigt van rechtswege wanneer de fiscaal bemiddelaars de leeftijd
van 65 jaar bereiken.
Aanduiding van het College van fiscaal bemiddelaars vermeld in artikel 1 van KB 9
mei 2007:
KB 7 december 2009 aanduiding voor de periode van 1 januari 2010 tot 31
december 2014 van de heren Geert Callaert, Paul De Rom, Charles Demarch,
Yvan Dubuisson en Edouard Trzcinski (BS 1.2.2010)
KB 16 januari 2011 benoeming van de heren Charles Demarch, directeur, Yvan
Dubuisson, inspecteur bij een fiscaal bestuur en Edouard Trzcinski, wiens
eerdere benoeming werd geannuleerd door de Raad van State (9.3.2011)
KB 16 april 2015 aanduiding voor de periode van 1 mei 2015 tot 30 april 2020
van mevrouw M.-Christine Delbaer en de heren Geert Callaert, Roland Rosoux
en Pierre Goblet (BS 17.6.2015, 2de editie)
MB 29 april 2015 aanduiding met ingang van 1 mei 2015 van mevrouw M.Christine Delbaer als voorzitter van het College van leidinggevenden van de
FBD (BS 17.6.2015, 2de editie)
KB 22 februari 2016 benoeming van de heren Roland Rosoux en Pierre Goblet,
wiens benoemingen werden ingetrokken bij KB van 16 februari 2016 (BS
2/3/2016, 2de editie)
Teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren tijdens de overbruggingsperiode
van 1 januari 2015 tot 30 april 2015, werd de leiding van de dienst verder
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waargenomen door het eerste College van de FBD, op dat moment nog
samengesteld uit de heren Geert Callaert, Charles Demarch, Yvan Dubuisson en
Edouard Trzcinski. De heer De Rom werd op pensioen gesteld met ingang van 1 mei
2013.

B. Medewerkers
Overeenkomstig artikel 4 van het KB van 9 mei 2007, is de dienst samengesteld uit
ten minste twintig personeelsleden die titularis zijn van een betrekking van niveau A
of B en ten minste drie personeelsleden die titularis zijn van een betrekking van
niveau C.
De kandidaten moeten een gunstige vermelding bekomen aan het einde van een
selectieprocedure op basis van een functiebeschrijving en een competentieprofiel.
Uit de lijst van de op basis van de selectieprocedure weerhouden kandidaten, duidt
de Minister van Financiën de personeelsleden aan, op voordracht van de fiscaal
bemiddelaars. Deze aanduiding geldt voor vijf jaar en is hernieuwbaar.
Op verzoek van de fiscaal bemiddelaars, of op verzoek van het personeelslid, kan in
uitzonderlijke omstandigheden van deze duur worden afgeweken bij behoorlijk
gemotiveerde beslissing van de Minister van Financiën.
Op 31 december 2016 is het personeelsbestand van de FBD als volgt samengesteld:
• 3 medewerkers van niveau C die het secretariaat van de dienst waarnemen;
• 31 medewerkers van de niveaus A en B die de bemiddelingsdossiers beheren.
Het secretariaat staat onder de leiding van de Voorzitter van de FBD. Naast de
algemene, de administratieve en de logistieke ondersteuning van de dienst staan de
medewerkers van het secretariaat in voor de verwerking van de inkomende en
uitgaande briefwisseling en het (telefonisch) onthaal.
De FBD is iedere werkdag telefonisch te bereiken, alsook bij wijze van permanentie
tijdens de eindejaarsperiode.
Alle medewerkers van de FBD zijn personeelsleden van de onderscheiden algemene
administraties (AAFisc, AAII, AAPD,…).
De bemiddelingsmedewerkers zijn gerekruteerd rekening houdende met hun ervaring
en technische kennis binnen het fiscale domein waarin zij moeten bemiddelen,
alsook met hun luister- en communicatievaardigheid en andere generieke
competenties die de bemiddeling ten goede komen.
Overeenkomstig artikel 5 van het KB van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5
van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) worden
ze ter beschikking gesteld van de FBD en behouden zij in hun administratie van
oorsprong hun rechten op bevordering, verandering van vakklasse, verandering van
graad en mutatie.
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Team “Secretariaat” (m.u.v. Florence Thiry)

Team “Ondersteuning”
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BEMIDDELAARS

TAX. NL (DB.)

INV. NL (DB/BTW)
TAX. NL (BTW)
PAT.DOC NL

INV. FR (DB/BTW)
TAX. FR (BTW)
PAT. DOC FR
(REG/SUCC)

TAX. FR (DB)
PAT. DOC. FR
(KADASTER)

Christine DELBAER

Geert CALLAERT

Pierre GOBLET

Roland ROSOUX

Natasha CORNELIS

Pascale BAYENET

Bertrand DESSART

Herman FRANCOIS

Marie-Paule LECART

Damien FRANCE

Ilse HEERMAN

Valérie LEONARD

Grégory FREHIS

Nadia MASWIENS

Olivia PIERSON

Philippe GENTINNE

Bernadette PONSEN

Dominique REUNIS

Lindsay PARADIS

Didier VAN DE PERRE

Catherine
VANDENBOSCH

Luc PATERNOSTRE

Dirk CANIPEL
Joos DESMYTER
Chantal JANSSENS
Kristel JANSSENS

MEDEWERKERS

Marc MERTENS
Inge MOENS
Hans SECELLE

Felipe UGALDE
Hilde VAN DER BIEST
Herbert
VAN DER VEKEN

Martine VAN DEN
STEEN

Philippe
VANDERBECQ

Patrick WILLEMS

SECRETARIAAT

ONDERSTEUNING

Greet SELLEKAERTS

Marc MERTENS

Yves NOEL

Florence THIRY

Frédéric LE BON
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Nederlandstalig team “Inkomstenbelastingen”

Nederlandstalig team “Invorderingen, Taxatie btw en Patrimoniumdocumentatie”
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Franstalig team “Inkomstenbelastingen en Patrimoniumdocumentatie”

Franstalig team “Invorderingen en taxatie btw”
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III. Werking
A. Aanvragen en behandeling
Overeenkomstig artikel 9 van het KB van 9 mei 2007 kan "iedere belanghebbende
(...) een aanvraag tot bemiddeling indienen ofwel schriftelijk, per fax of per e-mail
ofwel mondeling tijdens de permanentie georganiseerd door de dienst.".
Wat aanvragen over het kadaster inkomen betreft, wordt opgemerkt dat de aanvraag
momenteel theoretisch slechts indirect kan worden ingediend. Artikel 501bis WIB 92
voorziet immers dat de aanvrager zijn bemiddelingsaanvraag slechts via
tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar kan indienen. In antwoord op de
mondelinge parlementaire vraag nr. 4209, gesteld door mevrouw Carina Van Cauter
op 20 mei 2015 (CRIV 54 COM 177, blz. 13 e.v.), antwoordde de Minister van
Financiën ter zake dat, “zolang de onderhandelingsfase loopt, ook de
bezwaarindiener zelf het initiatief moet kunnen nemen om een beroep te doen op de
FBD. Ik laat mijn administratie onderzoeken hoe wij dit het snelst gerealiseerd
kunnen krijgen.”. Deze problematiek maakt deel uit van een geheel van wetteksten
die momenteel in voorbereiding zijn ter uitvoering van de algemene beleidsnota van
de heer Minister van Financiën van 12 november 2015 (Kamer, DOC 54 1428/10).
De FBD voert tevens de taken uit die voordien waren toevertrouwd aan de
"Contactcel Invordering". Deze cel kwam tussen in geschillen tussen de
belastingplichtige en de ontvanger van de directe belastingen of van de btw.
Aanvragen, die betrekking hebben op een invorderingsprobleem en die aan de
beleidscel van de Minister van Financiën of aan het Koninklijk Paleis worden gericht,
worden vaak toegestuurd aan de FBD. Deze aanvragen worden op een specifieke
wijze, in overleg met de beleidscel, behandeld.
Daarnaast wordt de FBD ook gecontacteerd in verband met diverse andere fiscale
vragen, zonder dat er een blijvend geschil met een dienst binnen de FOD Financiën
blijkt te zijn. Het gaat dan in hoofdzaak om vragen die betrekking hebben op de
toepassing van één welbepaald onderdeel van de fiscale wetgeving, op de aflijning
van de bevoegdheid van de FBD, over de persoonlijke fiscale situatie van
belastingplichtige, op de wijze waarop de belastingplichtige zich "in regel kan stellen"
met de administratie, enz.
Dienstbaarheid behoort tot de vier basisvoorwaarden van de FOD Financiën.
Dienstbaarheid staat hoog in het vaandel van de FBD. Vanuit dat perspectief,
verstrekt de FBD algemene of, indien mogelijk, concrete informatie aan de
belastingplichtigen die op hem beroep doen of verwijst hen door naar de juiste
dienst.
Uit het voorgaande volgt dat de FBD de dossiers onderverdeeld in 3 categorieën,
namelijk: “Fiscale Bemiddeling”, “Contactcel Invordering” en “Diversen”. De
ontvangen dossiers worden in de analyse en bespreking hierna dan ook aldus
opgesplitst en meer uitvoerig toegelicht.
24

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 1

B. Betrokken domeinen
1. Algemeen
De FBD treedt enkel op in moeilijkheden met betrekking tot de toepassing van de
fiscale wetten waarvoor de verschillende administraties van de FOD Financiën
bevoegd zijn en waarvoor zij de dienst verzekeren.
De dienst van de belasting is een begrip dat gehanteerd wordt in de Bijzondere
Financieringswet om te duiden op alles wat betrekking heeft op de vestiging, de
geschilprocedures, de inning en invordering van de belasting. Een definitie van het
begrip is terug te vinden in de parlementaire besprekingen die de 5de
Staatshervorming voorafgaan.
“De dienst van de belasting omvat de vaststelling van de belastinggrondslag, de
berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de
belasting, de daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als
gerechtelijk), de inning en de invordering van de belastingen (met inbegrip van de
kosten en de intresten).”. (Kamer, verslag van de Commissie voor de herziening van
de Grondwet en de hervorming der instellingen, DOC 50 1183/007, blz. 160).

2. Federale materies
De artikelen 117 tot 130 W 25 april 2007 hebben verschillende wijzigingen
aangebracht aan de fiscale wetboeken. Ze voorzien in de tussenkomst bij de
aanvragen tot bemiddeling die specifiek vermeld zijn in de verschillende fiscale
wetboeken.
1) Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
De FBD is bevoegd inzake de btw. De artikelen 117 en 118 W 25 april 2007 hebben
de artikelen 84quater (aanvraag tot bemiddeling in geval van een blijvend
meningsverschil over de taxatie) en 85ter (aanvraag tot bemiddeling inzake de
invordering) ingevoegd in het Btw-Wetboek.
Op het vlak van taxatie is de aanvraag tot bemiddeling slechts mogelijk in het geval
van een blijvend meningsverschil, dit wil zeggen na het ogenblik waarop de
belastingplichtige alle discussiemogelijkheden met de taxatieambtenaar heeft
uitgeput en tijdens het beroep ingesteld op basis van artikel 84 Btw-Wetboek bij de
Minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar.
Teneinde te vermijden dat interferentie tussen de bemiddeling en het gerechtelijk
beroep of de inwerkingstelling van een quasi-gerechtelijke procedure optreedt, en te
vermijden dat de administratieve overheid haar beslissing tot in het oneindige herziet,
heeft artikel 84quater, §2, Btw-Wetboek twee procedureregels ingevoerd, de ene met
betrekking tot de ontvankelijkheid van de aanvraag tot bemiddeling, en de andere
met betrekking tot de stopzetting van de tussenkomst van de FBD.
Zo is de aanvraag tot bemiddeling onontvankelijk indien, voorafgaandelijk aan deze
aanvraag, de schuldenaar verzet heeft aangetekend tegen het dwangbevel met
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toepassing van artikel 85 Btw-Wetboek, ofwel een deskundige schatting met
toepassing van artikel 59, §2, van hetzelfde wetboek gevorderd heeft om de normale
waarde van de goederen en de diensten die het voorwerp uitmaken van het
meningsverschil te bepalen, ofwel er reeds uitspraak werd gedaan over de betwisting
door de Minister van Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar.
Anderzijds, wanneer, vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, de
schuldenaar verzet aantekent tegen het dwangbevel, de deskundige schatting wordt
gevorderd met toepassing van artikel 59, §2, Btw-Wetboek of er over de betwisting
uitspraak werd gedaan, is de FBD ontheven van zijn bevoegdheid.
Artikel 84quater, §3, Btw-Wetboek staat de administratieve overheid uitdrukkelijk toe
om in de mate dat zij het gerechtvaardigd acht, het bedrag van de in het dwangbevel
gevestigde belasting of boeten naar beneden te herzien voor zover deze herziening
geen vrijstelling of vermindering van belasting inhoudt. Daarentegen is het niet
toegelaten om een aanvullende belasting te vestigen.
Op het vlak van de invordering laat artikel 85ter Btw-Wetboek, ingevoegd door artikel
118 W 25 april 2007, aan de schuldenaar toe om een aanvraag tot bemiddeling in te
dienen in geval van betwisting met de ontvanger belast met de invordering van zijn
fiscale schuld.
De schuldenaar kan eveneens de tussenkomst van de FBD vragen in geval er een
betwisting ontstaat naar aanleiding van de toepassing van de wettelijke bepalingen
inzake de vrijstelling van intresten of inzake het onbeperkt uitstel van de invordering.
2) Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
De FBD is bevoegd inzake alle belastingen die overeenkomstig artikel 1, §1, WIB 92
worden geheven, namelijk:
1° een belasting op het totale inkomen van rijksinwoners, personenbelasting
geheten;
2° een belasting op het totale inkomen van binnenlandse vennootschappen,
vennootschapsbelasting geheten;
3° een belasting op inkomsten van andere Belgische rechtspersonen dan
vennootschappen, rechtspersonenbelasting geheten;
4° een belasting op inkomsten van niet-inwoners, belasting van niet-inwoners
geheten.
Overeenkomstig artikel 1, §2, WIB 92 worden voormelde belastingen geheven door
middel van voorheffingen, binnen de grenzen en onder de voorwaarden als bepaald
in titel VI, hoofdstuk I, WIB 92. De FBD is tevens bevoegd inzake die voorheffingen;
de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing en de bedrijfsvoorheffing.
De FBD is eveneens bevoegd inzake de vaststelling van het kadastraal inkomen
overeenkomstig artikel 471 WIB 92.
De artikelen 119 tot 121 W 25 april 2007 hebben in het WIB 92 volgende artikelen
ingevoegd:
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376quinquies (aanvraag tot bemiddeling in geval van een bezwaarschrift werd
ingediend bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging
van de inkomstenbelastingen)
399bis (aanvraag tot bemiddeling in geval van betwisting met de ontvanger
belast met de invordering van een fiscale schuld)
501bis (aanvraag tot bemiddeling in geval van blijvende onenigheid omtrent het
kadastraal inkomen).

Ingevolge de wet van 29 april 2013 wordt artikel 376quinquies WIB 92 gewijzigd
teneinde de fiscale bemiddeling ook mogelijk te maken in geval van verzoeken om
ambtshalve ontheffing.
a) bezwaarschrift en ambtshalve ontheffing
De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt
ingevorderd kan, in geval een geldig bezwaar werd ingediend bij de adviseurgeneraal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen,
een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de FBD.
De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar verleent
overeenkomstig artikel 376 WIB 92 in bepaalde gevallen en onder bepaalde
voorwaarden, ambtshalve ontheffing. Ook wanneer om de toepassing van artikel 376
WIB 92 wordt verzocht, kan een aanvraag tot bemiddeling bij de FBD worden
ingediend.
Zoals inzake btw, voorziet artikel 376quinquies WIB 92 procedureregels om te
vermijden dat interferentie tussen de bemiddeling en het gerechtelijk beroep optreedt
en om te om te vermijden dat de adviseur-generaal zijn beslissing moet herzien.
Complementair aan de administratieve bezwaarprocedure, wijzigt de bemiddeling
niets aan de regels die deze procedure beheersen.
b) invordering
Op het vlak van invordering laat artikel 399bis WIB 92 aan de belastingschuldige,
alsmede aan zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, toe
om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen in geval van betwisting met de
ontvanger belast met de invordering van zijn fiscale schuld.
De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot, kan eveneens de tussenkomst van
de FBD vragen in geval er een betwisting ontstaat naar aanleiding van de toepassing
van de wettelijke bepalingen inzake de vrijstelling van intresten of inzake het
onbeperkt uitstel van de invordering.
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c) kadastraal inkomen
Artikel 501bis WIB 92 biedt aan de belastingplichtige die een geldig bezwaar heeft
ingediend tegen het kadastraal inkomen dat hem werd betekend, de mogelijkheid om
fiscale bemiddeling aan te vragen wanneer, na onderhandelingen, de onenigheid
tussen hem en de administratie blijft bestaan.
Indien in de loop van de behandeling van het bezwaar tegen het kadastraal inkomen
en na onderhandelingen tussen de onderzoekende ambtenaar en de
bezwaarindiener onenigheid blijft bestaan, moet de ambtenaar onmiddellijk na die
onderhandelingen en in aanwezigheid van de bezwaarindiener, aanvangen met het
opstellen van een proces-verbaal van niet-akkoord. De bezwaarindiener moet daarbij
ingelicht worden over de mogelijkheid om de tussenkomst van de FBD te vragen.
Wanneer de bezwaarindiener van de mogelijkheid om beroep te doen op de
tussenkomst van de FBD geen gebruik wenst te maken, zal dat in het proces-verbaal
van niet-akkoord worden vermeld.
In geval van een aanvraag tot bemiddeling, wordt geen proces-verbaal van nietakkoord opgesteld, althans niet onmiddellijk. De aanvraag tot bemiddeling maakt het
voorwerp uit van een afzonderlijk document. Dit gedagtekend document bevat de
datum van het aanvankelijke bezwaar en vermeldt dat het voortspruit uit de
onderhandelingen bedoeld in artikel 501bis WIB 92 en dat, indien de bemiddeling
niet slaagt, de bezwaarindiener opnieuw zal worden opgeroepen met het oog op de
opstelling van het in §2 van artikel 501bis WIB 92 voorziene proces-verbaal. Na de
overhandiging van een kopie aan de bezwaarindiener, zendt de onderzoekende
ambtenaar per fax of elektronische post het door de twee partijen ondertekend
document aan de bevoegde dienst.
Bij een vruchteloze bemiddeling, zal de onderzoekende ambtenaar zo snel mogelijk
de bezwaarindiener oproepen om de behandeling van zijn bezwaar verder te zetten
en desgevallend het proces-verbaal van niet-akkoord op te stellen. De procedure
blijft onveranderd. Maar de onderzoekende ambtenaar moet er over waken dat het
proces-verbaal tot stand komt binnen de redelijke termijn, te weten tijdens de 6
maanden volgend op de indiening van het bezwaarschrift.
3) Wetboek van met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
Overeenkomstig artikel 1 WIGB is de FBD bevoegd inzake de verkeersbelasting (en
de belasting op de inverkeerstelling) op de autovoertuigen, de belasting op de spelen
en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen,
alsook op de belasting (en de aanvullende belasting) op de deelname van de
werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap.
De FBD is evenwel niet bevoegd wanneer een gewest zelf de “dienst van de
belasting” waarneemt.
Artikel 123 W 25 april 2007 heeft wijzigingen aangebracht aan artikel 2 WIGB,
teneinde de bepalingen van de artikelen 376quinquies en 399bis WIB 92 op deze
belastingen toepasselijk te maken. De modaliteiten tot tussenkomst door de FBD
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inzake de inkomstenbelastingen wanneer een aanvraag tot bemiddeling wordt
ingediend in geval van bezwaar en in geval van betwisting met de ontvanger belast
met de invordering van zijn belastingschuld, zijn derhalve mutatis mutandis van
toepassing op de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
4) Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
De FBD is bevoegd inzake de registratierechten1, maar niet inzake de hypotheek- en
griffierechten.
Artikel 124 W 25 april 2007 wijzigt artikel 219 van het W. Reg. en heeft in de eerste
plaats tot doel in dat wetboek de mogelijkheid in te schrijven om beroep te doen op
de fiscale bemiddelingsdienst. Die bemiddeling kan gevraagd worden zolang het
geschil tussen de belastingplichtige en de ontvanger der registratierechten zich nog
in de informele fase bevindt. Dit betekent met andere woorden dat de tussenkomst
van de fiscale bemiddelingsdienst kan gevraagd worden zolang de belastingplichtige
geen verzet heeft gedaan tegen het in het kader van de betwisting uitgevaardigde
dwangbevel. Met dat verzet wordt immers een einde gemaakt aan de administratieve
fase van het geschil en wordt het voor beslechting aan de rechterlijke macht
voorgelegd.
Vooraleer beroep te kunnen doen op de bemiddeling, moet de belastingplichtige
evenwel gepoogd hebben het geschil met de administratie op te lossen via op
ernstige wijze gevoerde onderhandelingen. Er moet vooreerst een werkelijke
moeilijkheid zijn en vervolgens moet die moeilijkheid zijn blijven bestaan na
onderhandelingen met de administratie. Indien de FBD vaststelt dat hij verzocht
wordt om tussen te komen vooraleer de belastingplichtige ook maar enige moeite
heeft gedaan om de moeilijkheid in samenspraak met de administratie op te lossen,
kan hij weigeren om op het verzoek tot tussenkomst in te gaan.
Fiscale bemiddeling stopt wanneer de formele procedure van de controleschatting
wordt ingesteld of wanneer het geschil voor beslechting aan de rechter wordt
voorgelegd.
Ook hier geldt als basisvoorwaarde voor een mogelijke tussenkomst van de FBD dat
de dienst van de belasting door de FOD Financiën moet wordt waargenomen.
5) Wetboek der successierechten
De FBD is bevoegd inzake de successierechten2. Artikel 125 W 25 april 2007 wijzigt
artikel 141 van het W.Succ. waardoor een verzoek tot bemiddeling mogelijk wordt
inzake de heffing of de invordering der successierechten.

1

2

De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en de invordering van
de registratierechten de bemiddeling is uitgesloten. Tot op heden werd geen enkel dergelijk besluit
getroffen.
De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en de invordering van
de successierechten de bemiddeling is uitgesloten. Tot op heden werd geen enkel dergelijk besluit
getroffen.
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Wat geldt voor de registratierechten i.v.m. de fiscale bemiddeling, geldt, mutatis
mutandis, ook voor de successierechten.
6) Wetboek diverse rechten en taksen
Artikel 126 W 25 april 2007 heeft artikel 202/4 van het Wetboek diverse rechten en
taksen gewijzigd waardoor fiscale bemiddeling mogelijk wordt inzake de heffing of
de invordering van diverse rechten en taksen.
De FBD is bevoegd inzake de rechten op geschriften en diverse taksen, zoals
o taks op de beursverrichtingen;
o taks op de aflevering van effecten aan toonder;
o jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen;
o jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen;
o aanplakkingstaks;
o enz. (cf. Boek I en II van het Wetboek diverse rechten en taksen)3.
De diversen rechten en taksen zijn geen gewestelijke belastingen. Voor het overige,
wat geldt voor de registratierechten i.v.m. de fiscale bemiddeling, geldt ook, mutatis
mutandis, voor de diverse rechten en taksen.
7) Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977
De artikelen 127 tot 130 W 25 april 2007 hebben in de AW D&A een nieuw
Hoofdstuk XXIIIbis ingevoegd, dat de artikelen 219bis, 219ter en 219quater omvat,
zodat bemiddeling mogelijk wordt inzake beschikkingen waartegen een administratief
beroep werd ingediend.
Ieder persoon die een regelmatig administratief beroep tegen een beschikking van
de gewestelijk directeur of een ambtenaar met een gelijkwaardige graad instelt, kan
een aanvraag tot bemiddeling betreffende die beschikking indienen bij de FBD.
Op het gebied van douane en accijnzen, betreffen de beschikkingen waartegen een
administratief beroep wordt ingediend, niet enkel beschikkingen met betrekking tot
nationale belastingen en eigen middelen van de Europese Gemeenschap, maar ook
beschikkingen die de persoon rechtstreeks en individueel raken en geen rechtstreeks
verband houden met belastingen (bv. verlenen, weigeren, intrekken van allerlei
vergunningen). De aanvraag tot bemiddeling wordt dus ingediend met inachtneming
van de geldende nationale en communautaire wetgevingen. In het bijzonder wijzigt
de bemiddeling niets aan de proceduremaatregelen van het administratief beroep
voorzien in de Algemene wet inzake douane en accijnzen (artikelen 214 tot en met
219), de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 1385decies en artikel
1385undecies) en het Communautair Douanewetboek (artikelen 243 tot en met 246).
Het administratief beroep kan op grond van artikel 213 van de AW D&A geen
betrekking hebben op beschikkingen in verband met transacties waarbij de
Administratie der douane en accijnzen overeenkomstig artikel 219 van dezelfde wet
3
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een dading sluit met de overtreder met het oog op het vermijden van strafrechtelijke
vervolging.
Zoals inzake btw, voorziet artikel 219ter AW D&A procedureregels om te vermijden
dat de bemiddeling met het gerechtelijk beroep interfereert of de procedure van het
administratief beroep en de invordering van de fiscale schulden (nationale of eigen
middelen van de Europese Gemeenschap) vertraagt. Zo is de aanvraag tot
bemiddeling onontvankelijk wanneer de aanvrager voorafgaandelijk een vordering bij
de rechtbank van eerste aanleg heeft aanhangig gemaakt of wanneer over het
administratief beroep bij toepassing van artikel 219 AW D&A een beslissing werd
getroffen.
Daarentegen, wanneer, vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, de
belastingschuldige een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft aanhangig
gemaakt of wanneer over het administratief beroep bij toepassing van artikel 219 een
beslissing werd getroffen, is de fiscale bemiddelingsdienst ontheven van zijn
bevoegdheid.
Het verslag van de bemiddelaar heeft geen dwingend karakter tegenover de
autoriteit die beslist over het administratief beroep, maar laat deze toe om het
standpunt en de situatie van de belanghebbende beter te begrijpen. De Administratie
neemt kennis van het bemiddelingsverslag en houdt er rekening mee in de
motivering van de beslissing over het administratief beroep.

3. Gewestmateries
De Gewestmateries vallen buiten de bevoegdheid van de FBD, aangezien de dienst
van de belasting niet meer door de FOD Financiën verzekerd wordt. Dit is het geval
voor:
1) de onroerende voorheffing in Vlaanderen;
2) de verkeersbelasting, de BIV en het Eurovignet in Vlaanderen en Wallonië, dat
vanaf 1 april 2016 vervangen werd door de kilometerheffing. Deze is volledig
gewestelijk, dus ook in Brussel;
3) de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, de belasting op de
spelen en weddenschappen en de openingsbelasting op de slijterijen van
gegiste dranken in Wallonië;
4) vanaf 1 januari 2015, de registratie- en successierechten in Vlaanderen met
uitzondering van volgende rechten die hier volledigheidshalve worden
vermeld:
a) inzake successierechten:
o taks tot vergoeding van de successierechten (Boek II, Wetboek van
Successierechten);
o jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de
kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen (Boek IIIbis W.
Succ.);
o jaarlijkse taks op de coördinatiecentra (Boek III W. Succ.);
o attesten van erfopvolging.
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b) inzake registratierechten:
o inbreng in een vennootschap, behalve inbreng door een natuurlijke
persoon van een woning in een Belgische vennootschap;
o vestiging van een hypotheek op bepaalde schepen, inpandgeving van
handelszaak, vestiging van landbouwvoorrecht, overdracht van
hypotheek (art. 922, W.Reg.);
o huur, onderverhuring, overdracht van huur, recht van opstal, recht van
erfpacht, overdracht van recht van opstal/erfpacht, jacht- en vispacht;
o openbare verkoop van lichamelijke roerende goederen;
o veroordelingsrecht op vonnissen en arresten;
o akten waarop enkel algemeen vast recht van toepassing is;
o specifieke vaste rechten (handlichtingen, brieven van adeldom, naamsen voornaamswijziging);
o hypotheekrecht, geïnd door hypotheekbewaarder;
o griffierecht.
In deze materies, met uitzondering van de onder punt 4, a en b, hiervoor vermelde
rechten, kan de FBD bijgevolg niet meer bemiddelen.
De 6de Staatshervorming hevelt heel wat bevoegdheden inzake personenbelasting
over naar de Gewesten. De FOD Financiën blijft evenwel de dienst van die belasting
verzorgen. De FBD kan dus bij voortduur blijven bemiddelen in geschillen
betreffende deze materie.
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I. Algemeen
A. Evolutie gedurende de laatste 5 jaar

Evolutie van het aantal
bemiddelingsaanvragen gedurende de laatste
5 jaar
5000
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Diversen

B. Nieuwe dossiers
In 2016 ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst 4.535 nieuwe dossiers. Deze
kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:
2.151 dossiers “Fiscale Bemiddeling”
1.401 dossiers “Contactcel Invordering”
983 dossiers “Diversen”.
Ten opzichte van 2015 steeg het aantal dossiers met 793 dossiers of een
stijging van 21%. De stijging kan als volgt worden opgesplitst:
bemiddelingsaanvragen +214, dossiers contactcel +846 en dossiers diversen 267.
Deze nieuwe dossiers worden bij de 1.081 dossiers gevoegd die nog in
behandeling waren eind 2015. Dit brengt het totaal aantal te behandelen
dossiers tijdens het jaar 2016 op 5.616.
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C. Wijze van indiening
De vele dagelijkse telefonische oproepen, los van de indiening van een verzoek
tot bemiddeling, worden niet geregistreerd. Toch moet hier worden opgemerkt
dat uit de telefonische contacten blijkt dat de hulpbehoevende burger meer dan
ooit nood heeft aan duidelijke informatie en aan een rechtstreeks antwoord op
zijn persoonlijke fiscale vragen.
Aanvragen om bemiddeling kunnen op verschillende wijze worden ingediend:
elektronisch
schriftelijk
telefonisch
per fax
mondeling
Voor het jaar 2016 ziet het overzicht er als volgt uit.

Uitsplitsing van de nieuwe dossiers per
communicatiemiddel
100%
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10%
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D. Uitsplitsing
Hieronder volgt de uitsplitsing per categorie van het aantal afgehandelde en het
aantal nog in behandeling zijnde dossiers op 31 december 2016.

Dossiers "Fiscale Bemiddeling"
(in percentage en aantal)
26%

74%

Dossiers afgesloten…..... 2212

Dossiers in behandeling…...… 766

Dossiers "Contactcel Invordering"
(in percentage en aantal)
14%

86%

Dossiers afgesloten…..... 1292

Dossiers in behandeling…...… 205
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Dossiers "Diversen"
(in percentage en aantal)
7%

93%

Dossiers afgesloten…..... 1058

Dossiers in behandeling……..… 83

E. Resultaten

Resultaat van de dossiers "Fiscale Bemiddeling"
(globaal overzicht)
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F. Dossiers “Fiscale Bemiddeling” - Algemeen overzicht
per administratie en per taalrol

Globaal overzicht van de behandeling van de dossiers “Fiscale Bemiddeling”
(gedetailleerde cijfers)

Totaal

Dossiers te
behandelen

Afgesloten
dossiers

Dossiers in
behandeling
op
31/12/2016

Verdeling op basis van de taal van de
aanvrager

Betrokken
Aantal
algemene
aanvragen
administratie

Nederlands

Frans

(in %)

2978
(100 %)

AAFisc
AAII
AAPD
AABBI
AAD&A

1725
984
249
15
5

58 %
33 %
8%
1%
0%

889
677
106
11
4

836
307
143
4
1

52/48
69/31
43/57
73/27
80/20

2212
(74 %)

AAFisc
AAII
AAPD
AABBI
AAD&A

1178
839
182
10
3

53,5 %
38 %
8%
0,5 %
0%

603
586
88
8
2

575
253
94
2
1

51/49
70/30
48/52
80/20
67/33

766
(26 %)

AAFisc
AAII
AAPD
AABBI
AAD&A

547
145
67
5
2

71 %
19 %
9%
1%
0%

286
91
18
3
2

261
54
49
2
0

52/48
63/37
27/73
60/40
100/0
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Overzicht van de behandeling van de dossiers
"Fiscale Bemiddeling" per algemene administratie
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AAII
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II. Per administratie
A. Algemene Administratie van de Fiscaliteit

AAFisc – Uitsplitsing van de afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling”

Aantal afgesloten dossiers
1178
Ontvankelijke aanvragen

Onontvankelijke aanvragen

789 (67 %)

389 (33 %)

Type van beslissing

Wederzijds
akkoord

Ontheven van
bevoegdheid

Blijvend nietakkoord

Nederlands

67 %

18,5 %

14,5 %

312

79

82

Frans

Nederlands

Frans

Reden

39

190

59 %

Geen bezwaar/
verzoek ingediend

48

24

18 %

FBD onbevoegd

29

34

16 %

Bezwaar/verzoek
werd reeds beslist

11

5

4%

Geen blijvend
geschil

2

5

2%

Manifest
ongegrond

1

1

1%

Vordering in
rechte

215

68

33

Het feit dat “geen bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve ontheffing werd
ingediend” blijft de belangrijkste categorie van de onontvankelijke dossiers
vertegenwoordigen. Belastingplichtigen verwachten dat ze reeds vóór het
instellen van een dergelijk administratief beroep, hun geschil met de fiscus
kunnen bemiddeld zien.
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De categorie “bezwaar/verzoek tot ambtshalve ontheffing werd reeds beslist” is
de op één na belangrijkste. Soms gaat het over reeds effectief afgesloten
bezwaarschriften op het ogenblik dat om bemiddeling wordt verzocht. In andere
gevallen wordt de beslissing genomen zonder dat de FBD ook maar enige kans
kreeg om te bemiddelen of werd het verzoek om bemiddeling inzake
inkomstenbelastingen pas ingediend op het einde van de zes maanden (of
negen maanden) voorziene behandelingstermijn van het bezwaarschrift.
De FBD ijvert al langer om aan de indiening van de bemiddelingsaanvraag een
schorsende werking te verlenen en om de termijnen vermeld in artikel
1385undecies Ger.W. te verlengen. In zijn beleidsnota voor het parlementair jaar
2015-2016 stelt de heer Minister van Financiën onder andere dat hij de rol van
FBD wenst te versterken. Wij hopen dan ook dat de voorbereidingen ter zake
snel worden afgerond, zodat de desbetreffende wettelijk en uitvoerende teksten
aan het Parlement kunnen worden voorgelegd.

AAFisc - Wijze van afsluiting
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B. Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

AAII – Uitsplitsing van de afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling”

Aantal afgesloten dossiers
839
Ontvankelijke aanvragen

Onontvankelijke aanvragen

493 (59 %)

346 (41 %)

Type van beslissing

Wederzijds
akkoord

Ontheven van
bevoegdheid

Blijvend nietakkoord

72 %

9,5 %

18,5 %

Nederlands

Frans

220

136

25

73

Nederlands

Frans

Reden

22

5

8%

FBD onbevoegd

242

65

88,5 %

Geen geschil met
de ontvanger

1

8

2,5 %

Manifest
ongegrond

3

0

1%

Vordering in
rechte

21

18

In de meeste van de onontvankelijke dossiers is er geen geschil met de Adviseur
invordering - Ontvanger. We stellen vast dat vele belastingschuldigen zich nog
steeds tot de FBD richten vooraleer het probleem aan te kaarten bij de bevoegde
invorderingsambtenaar. In die gevallen vervult de FBD zijn rol van dienstverlener.
Het verzoek wordt niet enkel onontvankelijk verklaard. Aan de verzoeker wordt
ook steeds de weg gewezen naar de bevoegde invorderingsambtenaar. Hij
ontvangt daarbij een model vragenlijst die hij zal moeten gebruiken om deze
ambtenaar om een betaalplan te verzoeken.
De FBD betreurt wel dat bepaalde Adviseurs invordering – Ontvangers zelf door
de richtlijnen van de hiërarchie gekortwiekt zijn in hun mogelijkheden om met het
oog op een efficiënte invordering alsnog met een passende betaalregeling in te
stemmen.
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AAII - Wijze van afsluiting
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Patrimonium-

AAPD – Uitsplitsing van de afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling”

Aantal afgesloten dossiers
182
Ontvankelijke aanvragen

Onontvankelijke aanvragen

145 (80 %)

37 (20 %)

Type van beslissing

Wederzijds
akkoord

Ontheven van
bevoegdheid

Blijvend nietakkoord

Nederlands

39 %

27 %

34 %

29

18

22

Frans

Nederlands

Frans

Reden

0

2

5%

Geen bezwaar
ingediend

18

8

70 %

FBD onbevoegd

1

0

3%

Bezwaar werd
reeds beslist

0

8

22 %

Geen blijvend
geschil

27

21

28

Het aantal onontvankelijke dossiers in deze materie blijft eerder beperkt.
De onontvankelijkheid is doorgaans te wijten aan een gebrek aan blijvend
meningsverschil of omdat er geen bezwaar werd ingediend of omdat de FBD
onbevoegd is. De overdracht van de dienst van de belasting inzake registratieen successierechten naar het Vlaamse Gewest zorgt ervoor dat de Fiscale
Bemiddelingsdienst zich in een aantal dossiers onbevoegd dient te verklaren.
Het percentage “wederzijds akkoord” is in deze materie veel lager dan de
voorgaande jaren (in 2015 nog 74%). Dit is het gevolg van een 70-tal dossiers
“Kadaster” voor een zelfde appartementsgebouw waarvoor er in slechts 6
dossiers een akkoord kon worden bereikt.
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AAPD - Wijze van afsluiting
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de

Bijzondere

AABBI – Uitsplitsing van de afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling”

Aantal afgesloten dossiers
10
Ontvankelijke aanvragen

Onontvankelijke aanvragen

10 (100 %)

0 (0 %)

Type van beslissing

Nederlands

Frans

Wederzijds
akkoord

20 %

1

1

Ontheven van
bevoegdheid

-

-

-

Blijvend nietakkoord

80 %

7

1

Nederlands

Frans

-

-

Reden

-

-

De AABBI is belast met de gestructureerde strijd tegen de fraude voor alle
belastingen, rechten en taksen waarvan de vestiging, de inning en de invordering
aan de FOD Financiën zijn toevertrouwd.
Het betreft ter zake het onderzoeken van fraudedossiers met complexe materies
en gevallen waarbij aanslagen vaak in moeilijke situaties worden gevestigd.
Het is dan ook niet ongewoon dat in deze situatie de tussenkomst van de
bemiddeling heel zelden wordt gevraagd. Het is immers niet evident om in een
vertrouwelijke sfeer in dergelijke (fraude)dossiers te bemiddelen tussen de BBIambtenaren en de betrokken belastingplichtigen.
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AABBI - Wijze van afsluiting
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E. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

AAD&A – Uitsplitsing van de afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling”

Aantal afgesloten dossiers
3
Ontvankelijke aanvragen

Onontvankelijke aanvragen

0 (0 %)

3 (100 %)

Type van beslissing

Wederzijds
akkoord

Nederlands

-

-

Frans

Nederlands

Frans

Reden

1

0

33 %

Geen bezwaar
ingediend

1

1

67 %

FBD onbevoegd

-

Ontheven van
bevoegdheid

-

-

-

Blijvend nietakkoord

-

-

-

Zoals reeds toegelicht in de vorige jaarverslagen, is het toepassingsgebied van
de fiscale bemiddeling inzake de douane- en accijnzen-materie wettelijk heel
beperkt, wat het geringe aantal dossiers op dit vlak verklaart.
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AAD&A - Wijze van afsluiting
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Behandeling van de aanvragen
A. Fiscale Bemiddeling
De FBD is heel toegankelijk. De aanvraag tot fiscale bemiddeling gebeurt op
eenvoudig verzoek van de belastingplichtige, zijn boekhouder of mandataris, en is
kosteloos.
De autonomie van de dienst maakt het mogelijk om snel en efficiënt te werken in een
vertrouwelijke sfeer.
De procedure van behandeling van een aanvraag om fiscale bemiddeling wordt
verduidelijkt in de artikelen 10 tot 12 KB 9 mei 2007.

Ontvangstbewijs
Artikel 10 KB 9 mei 2007 bepaalt dat de aanvragen tot bemiddeling het voorwerp
uitmaken van een ontvangstbewijs, uitgereikt aan de aanvrager binnen een termijn
van vijf werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.
Wanneer de aanvraag tot bemiddeling mondeling gebeurt, wordt zij op papier gezet
door de FBD en wordt het ontvangstbewijs onmiddellijk uitgereikt.

Beslissing over ontvankelijkheid
Overeenkomstig artikel 11 KB 9 mei 2007, deelt de FBD de aanvrager, ten laatste
binnen de vijftien werkdagen vanaf de ontvangst van de aanvraag tot bemiddeling,
haar beslissing mee om de aanvraag al dan niet te behandelen of om ze aan een
andere dienst door te zenden.
De beoordeling in hoeverre een bemiddelingsaanvraag ontvankelijk is, behoort tot de
exclusieve bevoegdheid van de FBD. De weigering om een klacht te behandelen
wordt gemotiveerd.
De FBD stelt de betrokken fiscale dienst in kennis van de aanvraag tot bemiddeling
die zij voornemens is te behandelen.
Overeenkomstig artikel 116, §1, 2e lid, W 25 april 2007 weigert de FBD een
aanvraag tot bemiddeling te behandelen:
1° indien de aanvraag duidelijk ongegrond is;
2° indien de aanvrager duidelijk geen stappen bij de betrokken bevoegde
administratieve overheid heeft ondernomen teneinde de standpunten met elkaar te
verzoenen.
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Een aanvraag is manifest ongegrond indien zij berust op ongefundeerde
beschuldigingen, schattingen of klachten met tergende of eerrovende bedoelingen.
Is een aanvraag onontvankelijk, dan probeert de FBD alsnog bijstand te verlenen
door het verschaffen van diverse informatie, waardoor de burger op het goede spoor
wordt gezet bij de verdere stappen die hij kan ondernemen of door de vraag aan een
andere bemiddelaar (klachtendienst, federale Ombudsman, …) of bevoegde dienst
toe te zenden.
Een aanvraag kan als zodanig onontvankelijk zijn wanneer geen voorafgaande
stappen werden ondernomen bij de bevoegde administratieve overheid. Door de
aanvrager in de beslissing houdende onontvankelijkheid van zijn aanvraag in te
lichten omtrent het ontbreken van deze formaliteit, zal hij in staat zijn hieraan te
verhelpen.
Samenwerkingsprotocol van 1 juli 2010
Op 1 juli 2010 werd een samenwerkingsprotocol tot organisatie van de relaties
tussen de FBD en de algemene administraties van de FOD Financiën, bevoegd
inzake fiscaliteit en patrimoniumdocumentatie, ondertekend.
In uitvoering van dat protocol duiden de administrateurs-generaal binnen hun
centrale diensten, en ieder voor de algemene administratie waarvoor hij
verantwoordelijk is, een contactpunt aan dat instaat voor de relaties met de FBD.
In het kader van de samenwerking tussen de FBD en de algemene administraties,
bezorgt de FBD, bij voorkeur elektronisch, de volgende stukken aan de
contactpunten en de bevoegde dienst die over de administratieve betwisting moet
beslissen:
• de kopie van de bemiddelingsaanvraag;
• de beslissing die door de FBD wordt genomen met betrekking tot de
ontvankelijkheid van de bemiddelingsaanvraag;
• stukken die niet in het administratieve dossier van de bevoegde dienst zitten;
• het document waarbij in onderlinge overeenstemming een redelijke termijn wordt
vastgesteld binnen dewelke de bemiddelingsaanvraag moet worden behandeld;
• het bemiddelingsverslag.
Gebrek aan schorsende of stuitende werking - gevolgen op de afhandeling van het
administratief geschil
Artikel 116, §1, 3e lid, W 25 april 2007, stelt dat de indiening en het onderzoek van
een aanvraag tot bemiddeling geen enkele schorsende of stuitende werking hebben.
Dit betekent dat de bevoegde dienst het onderzoek van het administratieve geschil
kan voortzetten.
In geval van een ontvankelijk verklaarde bemiddelingsaanvraag stelt de FBD
schriftelijk en in onderlinge overeenstemming met de bevoegde dienst die over de
administratieve betwisting moet beslissen, een “redelijke termijn” vast binnen
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dewelke die aanvraag in het licht van de principes van behoorlijk bestuur en de
procedureregels die ter zake gelden, moet worden behandeld.
Voormeld samenwerkingsprotocol heeft daarenboven bepaald dat de bevoegde
dienst zich onthoudt van het effectief treffen van de beslissing en/of van het nemen
van uitvoeringsmaatregelen die de bemiddeling in het gedrang kunnen brengen,
tenzij de bevoegde dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen,
genoodzaakt is een beslissing te treffen om het verstrijken van de in artikel
1385undecies GW bedoelde termijn van zes of negen maanden te vermijden, of
tenzij het naleven van de termijn de rechten van de Schatkist in het gedrang zou
brengen of tot vertraging zou leiden bij de ter beschikking stelling van eigen middelen
aan de Europese Commissie.
Bemiddelingsverslag
Het resultaat van de bemiddeling tussen de partijen wordt door de FBD in het
bemiddelingsverslag opgenomen. Het bemiddelingsverslag wordt, gelijktijdig met de
verzending aan de aanvrager en bij voorkeur langs elektronische weg, naar het
bevoegde contactpunt en naar de bevoegde dienst die over de administratieve
betwisting moet beslissen, verstuurd. Indien nodig neemt de bevoegde dienst die
over de administratieve betwisting moet beslissen, het verslag op in de daartoe
bestemde fiscale gegevensbanken.
De dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen, treft na ontvangst
van het bemiddelingsverslag zo spoedig mogelijk de beslissing. De FBD heeft dus
geen beslissingsbevoegdheid. Dit betekent dat de FBD enkel probeert om de
standpunten te verzoenen en dat het resultaat van de bemiddeling in een
bemiddelingsverslag wordt opgenomen. Het rapport zal melding maken van een
wederzijds akkoord of van een blijvend niet-akkoord tussen de partijen. In bepaalde
gevallen kan het verslag melding maken van een gedeeltelijk akkoord; in dat geval
zullen een aantal bemiddelingspunten het voorwerp uitmaken van een wederzijds
akkoord, terwijl het geschil voor het overige zal blijven bestaan.
Hoe dan ook is het de administratieve overheid -en niet de FBD- die de uiteindelijke
beslissing treft. Het spreekt voor zich dat de bevoegde dienst in de beslissing over
het administratief beroep, rekening moet houden met het bemiddelingsverslag. Die
dienst is er evenwel niet door gebonden. Wanneer bepaalde grieven van het
administratief geschil in het bemiddelingsverslag als gegrond worden aangemerkt,
maar de bevoegde dienst daarentegen toch besluit tot een verwerping van die
grieven, moet in die beslissing worden gemotiveerd waarom de beslissing afwijkt van
het bemiddelingsverslag.
Het bemiddelingsverslag maakt deel uit van het fiscaal dossier.
De opdracht van de FBD bestaat in het zoeken naar oplossingen voor de problemen
die hem worden voorgelegd. Hierbij oefent de FBD een invloed-magistratuur uit,
zonder dat hij evenwel beslissingen treft. In dit verband kan worden verwezen naar
de bepalingen van artikel 116, §1, 4e lid, W 25 april 2007: "Tegen de
bemiddelingsverslagen en de beslissingen betreffende de ontvankelijkheid kan geen
administratief of een gerechtelijk beroep worden ingesteld.".
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Ontheven van bevoegdheid
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de tussenkomst van de FBD niet
steeds wordt beëindigd door een beslissing tot onontvankelijkheid van de
bemiddeling of door een bemiddelingsverslag. Dit is met name het geval wanneer de
FBD moet vaststellen dat hij ontheven is van zijn bevoegdheid.
Een dergelijke ontheffing van bevoegdheid doet zich voor wanneer een einde wordt
gesteld aan de opdracht van de FBD buiten diens wil om. De oorzaken hiervan
worden opgesomd in verschillende fiscale bepalingen.
Volgende oorzaken kunnen tot de ontheffing van de bevoegdheid en bijgevolg tot de
beëindiging van de bemiddeling leiden:
• de belastingplichtige trekt zijn aanvraag tot bemiddeling in;
• het geschil wordt voor de rechtbank aanhangig gemaakt;
• een controleschatting wordt gevorderd;
• de belastingaanslag waarvoor een uitstel werd gevraagd, wordt toch integraal
betaald;
• de bevoegde dienst, doet, spijts de lopende bemiddelingsprocedure en tegen de
regels in, uitspraak over het administratief geschil en ontslaat daardoor de FBD
feitelijk van zijn opdracht;
• enz.
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Schema van de behandeling van een aanvraag om bemiddeling tot afsluiting

Onmiddellijk
I. Bemiddelings-

Schriftelijk ?

Nee

aanvraag
5 werkdagen
Ontvangstmelding
Ja

15 werkdagen

II. Onderzoek van de
ontvankelijkheid

Ontvankelijk ?

Bijstand ?

Nee

Onontvankelijkheids beslissing

OntvankelijkheidsJa

Redelijke termijn

III. Bemiddeling

Ontheven van
bevoegdheid ?

Nee

Ja

Bemiddelingsverslag

MemoBemiddelingsverslag

AFSLUITING
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B. Contactcel Invordering
De FBD heeft de taken overgenomen van de voormalige "Contactcel Invordering",
die tussenkwam in geschillen tussen de belastingplichtige en de Adviseur invordering
– Ontvanger en die, op het vlak van de invordering, reeds gelijkaardige doelstellingen
had als de FBD.
Inzonderheid inzake de invordering van directe belastingen en van btw, bestond de
taak van deze dienst eveneens in “het beantwoorden van verzoeken, klachten en
andere vragen van de belastingschuldige in hun relaties met de administratie in de
persoon van de Adviseur invordering – Ontvanger”.
De FBD helpt de burgers en de ontvangers hier bij het oplossen van problemen
inzake de invordering en probeert op die manier meningsverschillen tussen hen te
voorkomen. Vele van de desbetreffende verzoeken zijn gelinkt aan een
invorderingsprobleem dat wordt voorgelegd aan het Koninklijk paleis of aan de
beleidscel van de Minister van Financiën.
Deze aanvragen worden vervolgens toevertrouwd aan de FBD via de diensten van
de Voorzitter van het Directiecomité en worden op de daartoe geëigende manier
behandeld. In hoogst dringende gevallen (bijvoorbeeld nakende verkopingen
ingevolge uitvoerend beslag op roerende of onroerende goederen) zijn er
rechtstreekse contacten tussen de medewerkers van de beleidscel van de Minister
van Financiën en de bevoegde dossierbeheerder van de FBD.
In functie van de aard van het voorgelegde probleem en de evolutie ervan wordt een
dossier "Contactcel Invordering" soms geherkwalificeerd naar een dossier “Fiscale
Bemiddeling”.
Het gaat bij dossiers die gekwalificeerd worden als “Contactcel Invordering” vaak om
invorderingsproblemen of vragen om een tussenkomst, teneinde de terugbetaling
van geblokkeerde belastinggelden te versnellen. Formeel gezien zijn dit geen
eigenlijke fiscale bemiddelingsaanvragen, doch ze kaderen volledig in de
dienstverlening aan de burgers, een opdracht van de FBD.
Vaak gaat het ook om dossiers van belastingplichtigen die aanzienlijke fiscale
schulden hebben en die geen uitweg meer zien. In dergelijke gevallen wordt eerst
nagegaan of dit al dan niet te wijten is aan structurele betaalproblemen.
Stelt de FBD vast dat het eerder gaat om tijdelijke financiële moeilijkheden, dan
wordt de schuldenaar gewezen op de mogelijkheid tot het verkrijgen van
betalingsfaciliteiten, eventueel gekoppeld aan een vraag om vrijstelling van
nalatigheidsinteresten.
Wanneer de verzoekers echter kennelijk met een duurzame schuldenlast te kampen
hebben, wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om een verzoek om
onbeperkt uitstel van de invordering van de betrokken belastingen in te dienen.
Indien evenwel uit het dossier blijkt dat de schuldenaar met een verscheidenheid aan
schuldeisers kampt, zal hij meteen naar een collectieve procedure worden verwezen
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(bijvoorbeeld de procedure “wet betreffende de continuïteit van ondernemingen”, en
de procedure van collectieve schuldenregeling) waarin iedere schuldeiser
toegevingen doet om tot een voor de schuldenaar passende oplossing te komen.
Voor elke mogelijkheid tot spreiding of uitstel van betaling, alsook van enige andere
gunstmaatregel op het vlak van de invordering, waarvoor de betrokken
belastingschuldigen in principe in aanmerking kunnen komen, wordt door de FBD
steeds duidelijk en gericht uiteengezet welke modaliteiten en/of voorwaarden er
moeten worden vervuld. Daarbij heeft de FBD steeds oog en respect voor de
uitsluitende bevoegdheid van de Adviseur invordering – Ontvanger inzake het
verlenen van betalingsfaciliteiten of uitstel van betaling.
De FBD kreeg in 2016 opnieuw een aanzienlijk aantal verzoeken van
belastingplichtigen met betrekking tot belastingteruggaven die nog niet werden
vereffend. In het geval van een dergelijk verzoek stelt de FBD een onderzoek in
waarom de vereffening op zich laat wachten: hij contacteert in voorkomend geval de
Cel Teruggaven van het Nationaal Inningscentrum van de AAII en probeert, indien
mogelijk, de vereffening van de teruggave te versnellen.
De FBD streeft met zijn tussenkomst steeds naar een correcte dienstverlening en
informatieverstrekking aan de burger. De dienst poogt tezelfdertijd de taken van de
invorderings- en uitbetalingsdiensten te verlichten.

C. Diversen
De FBD ontvangt tevens verscheidene vragen die als zodanig geen eigenlijke
bemiddelingsaanvragen zijn, noch aanvragen van het type "Contactcel Invordering",
maar die zich situeren in andere sectoren dan de pure invordering van directe
belastingen en btw.
Zoals eerder gesteld, draagt de dienst dienstbaarheid hoog in het vaandel. Vanuit dat
perspectief, verstrekt de FBD algemene of, indien mogelijk, concrete informatie aan
de belastingplichtigen die op hem beroep doen of verwijst hen door naar de juiste
dienst.
Het betreft vaak vragen om inlichtingen die onmiddellijk door de medewerkers van de
FBD worden beantwoord en waarbij de burgers meteen afdoende telefonisch of per
e-mail geïnformeerd worden over mogelijke oplossingen.
Het gebeurt ook dat mensen hun weg niet vinden naar de bevoegde dienst voor een
antwoord op een specifieke vraag of een vraag omtrent hun fiscale toestand.
Wanneer uit de vraagstelling en/of tijdens het daaropvolgende onderhoud blijkt dat
het niet gaat om een echte bemiddelingsaanvraag, omdat er bijvoorbeeld geen
administratief geschil bestaat, dan wordt dergelijke tussenkomst van de FBD als een
dossier “Diversen” behandeld. De FBD zal belastingplichtige dan in de mate van het
mogelijke verduidelijking verschaffen en/of doorverwijzen naar de bevoegde
administratie of dienst.
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Dit zal met name het geval zijn wanneer iemand wenst te vernemen welke stappen
hij moet ondernemen om zich op fiscaal en administratief vlak in regel te stellen of
nog wanneer hij zich afvraagt of hij gevorderde bedragen, voorheffingen en rechten,
interesten en administratieve sancties nog kan betwisten.
De FBD neemt als neutrale en autonome dienst, doch volkomen binnen het kader
van de door de FOD Financiën vooropgestelde waarden (inzonderheid
“dienstbaarheid”), een belangrijke rol op zich betreffende de verduidelijking van de
wetgeving en het doorverwijzen van de burger, belastingplichtige of
belastingschuldige naar de meest efficiënte wijze om zijn “fiscaal” dossier opgelost te
zien.
De FBD stelt alles in het werk om een oplossing te vinden. Deze gang van zaken
wordt dan ook door belastingplichtigen op prijs gesteld.

60

Deel 4
DOOR DE FBD
BEHANDELDE
ONDERWERPEN

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

I. Fiscale bemiddeling
A. Algemene Administratie van de Fiscaliteit
1. Inkomstenbelastingen
1.1. Personenbelasting
1.1.1. Artikel 2 WIB 92 – Gelijkstelling Franse “pacte civil de solidarité” met de
“Verklaring van wettelijke samenwoning” – Gezamenlijke belasting
De belastingplichtige vraagt of het Franse samenlevingscontract, “pacte civil de
solidarité” (pacs), kan gelijkgesteld worden met de Belgische “verklaring van
wettelijke samenwoning”. De heer en mevrouw B hebben op 3 oktober 2012 te
Cannes een pacs afgesloten. Ze vragen of de vestiging van een gezamenlijke
belasting overeenkomstig artikel 126 WIB 92 mogelijk is.
Aanvankelijk weigert de administratie hen bij het invullen van hun aangifte in de PB
als wettelijk samenwonenden te erkennen. De administratie had zich bevraagd bij de
gemeente.
De “Service d’Information sur les Etudes et Profession“ (SIEP), erkend door de
Franse Gemeenschap en het Brusselse Hoofstedelijke en Waalse Gewest, preciseert
op zijn website (http://proj.siep.be) dat het pacs het Franse equivalent is van een
Belgische verklaring van wettelijke samenwoning.
In antwoord op een parlementaire vraag met betrekking tot een in Zwitserland
geregistreerd partnerschap, antwoordde de Minister van Financiën dat voor de
toepassing van de inkomstenbelastingen het Zwitsers geregistreerd partnerschap,
dat op 1 januari 2007 in Zwitserland werd ingevoerd, wordt “gelijkgesteld met de
wettelijke samenwoning. Op het vlak van de inkomstenbelastingen worden personen
die hun partnerschap in Zwitserland officieel hebben laten registreren, dus op
dezelfde wijze behandeld als de wettelijk samenwonenden, die aan dezelfde
wettelijke bepalingen onderworpen zijn als de gehuwden.” (Kamer, zitting 2011-2012,
parlementaire vraag nr. 571 van de heer Karel Uyttersprot van 7.9.2012, V&A, nr. 84,
blz. 55).
Nummer 126/5 van de Com.IB 92 bepaalt dat, voor de rijksinwoners die in het
buitenland een samenlevingscontract hebben afgesloten, de gelijkschakeling
eveneens geldt “wanneer dat samenlevingscontract aan dezelfde voorwaarden
voldoet als die in het Belgische recht. Aldus moeten het "geregistreerd partnerschap"
aangegaan overeenkomstig art. 80a van Boek I van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek, en het "Pacte civil de solidarité" (PACS) aangegaan overeenkomstig art.
515-1 tot 515-7-1 van Boek I van het Franse "Code civil" (Burgerlijk Wetboek), voor
de toepassing van het WIB 92 gelijkgesteld worden met de wettelijke samenwoning”.”
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Voorgaande administratieve verduidelijkingen werden aan de betrokken diensten
meegedeeld, waarna werd besloten dat op naam van de heer A en mevrouw B wel
degelijk aan een gezamenlijke aanslag moet gevestigd worden.
1.1.2. Artikel 7 WIB 92 - Onroerende inkomsten
De heer X en mevrouw Y leven sinds 25 februari 2003 feitelijk gescheiden. Zij zijn
eigenaar van twee handelspanden gelegen te Brussel met een respectievelijk KI van
1.403 EUR en 1.351 EUR, dus in totaal 2.574 EUR, niet geïndexeerd.
De echtgenoten hebben voor de aanslagjaren 2013 en 2014 geen aangifte
ingediend. Er wordt een ambtshalve aanslag gevestigd rekening houdend met,
enerzijds, de KI’s van de onroerende goederen, deels gebruikt voor privé- en deels
gebruikt voor beroepsdoeleinden, en, anderzijds met de huurinkomsten uit de
verhuring voor beroepsdoeleinden. Er werd geen rekening gehouden met de
interesten van hypothecaire leningen, noch met de uitgaven gedaan in het kader van
het lange termijnsparen. Zij richtten zich rechtstreeks tot de FBD zonder eerst een
bezwaarschrift in te dienen.
De heer X verklaarde over een flatgebouw te beschikken, evenwel zonder
handelsactiviteit op het gelijkvloers. Hij had twee lopende hypothecaire kredieten. Hij
vroeg om de juiste berekening te maken. Mevrouw Y verklaarde niets te maken te
hebben met de onroerende inkomsten en dat haar man de huurgelden ontving. Ze
vroeg om haar inkomsten opnieuw te berekenen.
De FBD stelde een dubbele taxatie vast van eenzelfde KI (mevrouw Y wordt jaarlijks
belast op het totaal bedrag van de gemeenschappelijke KI’s van 2.574 EUR terwijl de
heer X hier ook nog eens op gedeeltelijk belast wordt). De FBD raad de heer X aan
om een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen overeenkomstig artikel 376,
§1, WIB 92. Aan mevrouw Y wordt aangeraden om binnen de wettelijke termijn
overeenkomstig artikel 371 WIB 92 een bezwaarschrift in te dienen.
Hierdoor kon de administratie beide dossiers grondig onderzoeken en de nodige
rechtzettingen doorvoeren, zowel op het vlak van de onroerende inkomsten als wat
betreft de toepassing van de belastingverminderingen in het kader van het lange
termijnsparen. Ook werd aan de heer X de toeslag op de belastingvrije som voor
handicap verleend.
1.1.3. Artikel 15 WIB 92 Onroerende inkomsten - Onvrijwillige improductiviteit
en niet-gebruik - Bewijskrachtige documenten
Overeenkomstig artikel 15, §1, 1°, WIB 92 wordt het KI proportioneel verminderd
naar verhouding tot de duur en de omvang van de onproductiviteit, van het ontbreken
van het genot van inkomsten of van het verlies ervan wanneer een niet gemeubileerd
gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar gedurende ten minste 90 dagen
volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt geen inkomsten heeft opgebracht.
Wanneer een gebouw gelijktijdig voor eigen privé- en beroepsdoeleinden wordt
gebruikt (gemengd gebruik), moet het KI van het beroepsgedeelte in de code
1105/2105 van de aangifte in de PB worden aangegeven. Die inkomsten worden niet
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belast. Het gedeelte van het KI dat betrekking heeft op het privégedeelte moet niet
worden aangegeven indien het goed de “eigen” woning betreft. Wanneer het om een
andere dan de eigen woning gaat, moet dat KI worden aangegeven in de code
1106/2106.
In een voorgelegd dossier is er een meningsverschil over het bedrag dat moet
worden opgenomen in de code 1106 van de aangifte in de PB (aanslagjaar 2015).
Het KI van de onroerende goederen die niet worden verhuurd (tweede verblijf) of die
worden verhuurd aan een natuurlijke persoon die ze niet gebruikt voor de uitoefening
van zijn beroep, wordt eveneens in de code 1106/2106 vermeld. Het belastbare
inkomen stemt in dat geval overeen met het afgeronde en geïndexeerde KI,
verhoogd met 40%.
Volgens de bezwaarindiener zijn de kwestieuze gebouwen, een appartement en een
huis, improductief. De administratie legt uit dat om het KI van die goederen te kunnen
verminderen of vrij te stellen, er gegevens nodig zijn, op basis waarvan de
improductiviteit en het niet-gebruik als onvrijwillig kunnen worden aangemerkt
De FBD brengt de bezwaarindiener daarvan op de hoogte en drukt op het belang
van het verstrekken van documenten (attesten, verbruiksgegevens van water,
elektriciteit, enz.) of andere stukken (foto’s, enz.) waaruit het onvrijwillige karakter
van de improductiviteit en het niet-gebruik van die gebouwen moet blijken.
De bezwaarindiener verstrekt verscheidene documenten die de improductiviteit lijken
te bevestigen. De FBD legt deze documenten onmiddellijk voor aan de
onderzoekende ambtenaar.
Het huis zou jaren geleden door buren zijn geplunderd (feit dat gerechtelijk wordt
erkend) en omvangrijke schade hebben geleden. Er is geen elektriciteitsmeter meer.
Een waterfactuur vermeldt als gebruiker “leeg huis” en een trimestriële factuur maakt
gewag van een miniem bedrag (kosten van de meter). De bezwaarindiener beweert
een gedeelte van het gebouw te willen verkopen (en het andere gedeelte te
renoveren met de opbrengst van de verkoop). Daartoe zouden al stappen zijn
genomen (notaris, landmeter). Er zou echter nog een architect nodig zijn om de
verdeling door te voeren en dat kost geld. De financiële middelen van de
bezwaarindiener zijn beperkt. Het gebouw zou leegstaan.
Het appartement werd geërfd in het jaar 2011. Het zou schade vertonen als gevolg
van vochtproblemen die voortkomen van het terras van het bovenliggende
appartement-penthouse. Een expertiseverslag heeft het over problemen van
waterdichtheid. Volgens bezwaarindiener kan het appartement niet worden verkocht
in de staat waarin het zich bevindt. Zij wijst ook op het feit dat ze een geding heeft
aangespannen tegen de syndicus voor de betaling van kosten, ongeveer 7.000 EUR,
en dat de verkoop daardoor werd bemoeilijkt zo niet onmogelijk was. Het vonnis werd
geveld in januari 2015 en de bezwaarindiener werd veroordeeld tot de betaling van
7.000 EUR. In het appartement zou er nog (zeer oud) geërfd meubilair staan. De
evacuatie daarvan kost ook geld (noodzaak van een verhuislift).
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Het onderzoek van het verbruik van elektriciteit en gas wijst uit dat er inderdaad zeer
weinig verbruik is.
De bezwaarindiener beschikt over geringe inkomsten (ze is gepensioneerd) en heeft
gezondheidsproblemen. De herstelling van het appartement zou haar financieel
zwaar vallen.
Met betrekking tot het appartement vestigt de FBD nog de aandacht van de
onderzoekende ambtenaar op het feit dat:
- de materiële schade aan het appartement door derden ervoor zorgt dat het
moeilijk in die staat kan worden verhuurd;
- bezwaarindiener moeilijkheden heeft voor het betalen van de herstellingskosten;
- er een geschil is geweest tussen bezwaarindiener en de syndicus;
- de vroegere eigenaar van het appartement-penthouse moeilijk te bereiken was
(verblijf in het buitenland).
Op basis daarvan kan de onderzoekende ambtenaar het bezwaar inwilligen.
1.1.4. Artikel 21, 1ste lid, 5° WIB 92 – roerende inkomsten - vrijstelling
Overeenkomstig artikel 21, 1ste lid, 5°, WIB 92 omvatten de inkomsten van roerende
goederen en kapitalen niet:
“5° de eerste schijf van 1.250 EUR per jaar van de inkomsten uit spaardeposito's
die zonder overeengekomen vaste termijn of opzeggingstermijn zijn ontvangen
door de in artikel 56, §2, 2°, a, bedoelde kredietinstellingen, met dien verstande
dat :
- deze deposito's bovendien moeten voldoen aan de vereisten die de Koning
stelt op advies van de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor
Financiële Diensten en Markten, ieder wat zijn bevoegdheden betreft, wat
de munt betreft waarin deze deposito's luiden en de voorwaarden en wijze
van terugneming en opneming, evenals wat de structuur, het niveau en de
wijze van berekening van de vergoeding ervan betreft, of, voor de
deposito's die zijn ontvangen door kredietinstellingen die in een andere
lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, deze
deposito's aan analoge vereisten moeten voldoen zoals vastgesteld door de
gelijkwaardige bevoegde overheidsinstanties van de andere lidstaat ;
- als opzeggingstermijn in de zin van deze bepaling niet worden beschouwd
de termijnen die slechts een waarborg zijn die de depositaris voor zich heeft
bedongen;
- wanneer de spaardeposito is uitgedrukt in een vreemde munt, de
omvorming in euro een keer per jaar plaats vindt op 31 december of bij de
definitieve vereffening van het deposito;”.
Een belastingplichtige heeft een bij ABN Amro Nederland aangehouden
spaarrekening en is van oordeel dat deze spaardeposito analoog is aan de Belgische
gereglementeerde spaarrekening. Op deze rekening wordt een extra rente vergoed
indien het spaarbedrag het lopende jaar op de rekening blijft staan tot en met het
einde van het jaar. De vermogensspaarrekening bij ABN Amro geeft op het moment
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van het bezwaarschrift een basisrente van 0,9%. Indien het bedrag er het hele jaar
blijft opstaan, wordt een bonus toegekend van 0,45%.
De belastingplichtige vraagt dan ook de toepassing van de vrijstelling van de eerste
schijf van 1.250 EUR (niet geïndexeerd bedrag) van de interesten die hij op zijn ABN
Amro spaardepositorekening heeft verkregen, in casu voor de aanslagjaren 2008 tot
en met 2014.
De “Vermogens Spaarrekening” is een spaarrekening waarbij de klanten altijd hun
spaargeld mogen inleggen en opnemen. Er wordt steeds een basisrente ontvangen.
Over het spaargeld dat tot en met 30 december op de spaarrekening staat, ontvangt
de klant eveneens een bonusrente.
Het Hof van Justitie (Vijfde kamer) heeft, enerzijds, in zijn arrest van 6 juni 2013 C383/10 verklaard dat door de invoering en instandhouding van een regeling waarbij
door niet-ingezeten banken betaalde interesten discriminatoir worden belast als
gevolg van de toepassing van een belastingvrijstelling die uitsluitend geldt voor door
ingezeten banken betaalde interesten, het Koninkrijk België de verplichtingen niet is
nagekomen die op hem rusten krachtens artikel 56 VWEU en artikel 36 van het
Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992.
Het Hof van Justitie heeft aldus geoordeeld dat de Belgische fiscale regeling inzake
spaardeposito’s strijdig is met de vrijheid van dienstverlening, inzonderheid doordat
de vrijstelling van de eerste schijf van 1.250 EUR (niet geïndexeerd bedrag) enkel
gold voor interesten van in België gevestigde kredietinstellingen en dus niet voor
interesten van in het buitenland gevestigde kredietinstellingen.
Anderzijds vernietigt het arrest nr. 7/2014 van het Grondwettelijk Hof van 23 januari
2014 (rolnummer 5314) sommige bepalingen omdat ze nauw verbonden zijn met de
toepassing van artikel 21, 5°, WIB 92, dat wordt geacht onverenigbaar te zijn met het
vrij verkeer van diensten dat wordt verzekerd door het VWEU.
De Belgische wetgeving is inmiddels vanaf 1 januari 2012 aangepast ingevolge de
artikelen 170 en 174 van de W 25 april 2014 houdende diverse bepalingen. Het
hiervoor geciteerd artikel 21, 5°, WIB 92 stelt de vrijstelling ook open voor deposito’s
die zijn ontvangen door kredietinstellingen die zijn gevestigd in een andere lidstaat
van de Europese Economische Ruimte.
In de voorbereidende werken (Kamer, DOC 53, 3413/001, blz. 41) staat omschreven
dat de voorwaarden waaraan de in andere lidstaten van de EER gehouden
spaarboekjes moeten voldoen om voor de vrijstelling in aanmerking te komen,
analoog zullen zijn aan de voorwaarden waaraan Belgische gereglementeerde
spaarboekjes onderworpen zijn. Dit zijn de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in
artikel 21, 5°, WIB 92 en zoals ze verder uitgewerkt zijn in artikel 2 van het KB/WIB
92.
Dat de voorwaarden ‘analoog’ moeten zijn, wil om te beginnen zeggen dat de
spaarboekjes aan dezelfde voorwaarden onderworpen moeten zijn als de
basisvoorwaarden die in artikel 21, 5°, WIB 92 vermeld zijn. Bovendien moeten ze
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voldoen aan de in de betrokken lidstaat van overheidswege gestelde vereisten
inzake de munt waarin de deposito’s worden uitgebracht, en inzake de voorwaarden
en wijze van terugneming en opneming, evenals wat betreft de structuur , het niveau
en de wijze van berekening van de vergoeding ervan.
Deze laatste vereisten moeten gelijkwaardig zijn aan de in België geldende
vereisten. Dit wil zeggen, dat ze – zonder identiek te zijn – van vergelijkbare
strekking moeten zijn. Op het gebied van het tarief van de interesten houdt dit in dat
het tarief globaal genomen niet hoger mag zijn dan het maximumtarief dat voor
Belgische gereglementeerde spaarboekjes geldt. Spaarboekjes waarvoor in de
betrokken EER-lidstaat geen dergelijke vereisten van overheidswege zijn
vastgesteld, of die er niet aan beantwoorden, worden voor de toepassing van artikel
21, 5°, WIB 92 niet als gereglementeerde spaarboekjes beschouwd en kunnen de
aldaar bedoelde vrijstelling dus niet genieten.
In antwoord op een parlementaire vraag nr. 231 gesteld op 16 maart 2015 door de
heer Scourneau, stelt de Minister van Financiën dat die vereisten moeten worden
vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van die andere lidstaat die gelijkwaardig
zijn aan de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en
Markten (Kamer, QRVA 54/044 van 28.09.2015, blz. 96).
In antwoord op een parlementaire vraag nr. 2474 gesteld door mevrouw Veerle
Wouters op 25 februari 2015, heeft de Minister van Financiën eveneens uitdrukkelijk
gesteld: “wanneer een belastingplichtige aanspraak maakt op een aftrek, een
teruggave of een vrijstelling, zoals in dit geval, of meer algemeen een gunstiger
regime, ligt uitdrukkelijk de bewijslast bij de belastingplichtigen. De situatie moet
geval per geval beoordeeld worden aan de hand van de kenmerken van het
desbetreffende deposito. Mensen met vragen kunnen steeds terecht bij de centrale
diensten van de algemene administratie van de fiscaliteit. Voortaan worden de
inkomsten die zijn voortgebracht door zowel Belgische gereglementeerde deposito’s
als door analoge buitenlandse deposito’s, identiek behandeld” (Kamer, CRIV 54
COM 098 van 25.2.2015, blz. 52).
Teneinde na te gaan of de in onderhavig dossier bij ABN Amro Nederland
aangehouden spaarrekening analoog is aan de Belgische gereglementeerde
spaarrekening, heeft de FBD de vraag voorgelegd aan de centrale diensten van de
AAFisc
Het antwoord luidde negatief. De centrale diensten AAFisc zijn van mening dat op
basis van de huidige wettelijke bepalingen de “Vermogens Spaarrekening van ABN
AMRO Bank N.V.” niet kan worden beschouwd als een gereglementeerde
spaardeposito in de zin van in artikel 21, 5°, WIB 92. Zij argumenteren dat zij niet
hebben teruggevonden dat er in Nederland van overheidswege vereisten zijn gesteld
met betrekking tot dergelijke spaarrekeningen in het algemeen of de “Vermogens
Spaarrekening van ABN Amro Bank N.V.” in het bijzonder. Het feit dat de nv ABN
Amro Bank in Nederland onder toezicht staat van zowel de Nederlandse Bank als de
Autoriteit Financiële Markten, doet daaraan geen afbreuk.
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De FBD deelt het standpunt van de centrale diensten AAFisc mee aan de betrokken
partijen. De bevoegde geschilambtenaar dient daarmee rekening te houden en dient
het bezwaarschrift af te wijzen.

1.1.5. Belastbaarheid
cruiseschip

van

bezoldigingen

voor

werkzaamheden

op

een

De vraag of bepaalde inkomsten belastbaar zijn, hangt niet enkel af van het
Belgische fiscale recht, maar ook van internationale rechtsregels, en dan vooral van
bilaterale dubbelbelastingverdragen die België met vele landen heeft afgesloten.
Mevrouw X werkt al jaren aan boord van cruiseschepen in dienst van een
Amerikaanse vennootschap. Ze blijft met een referentieadres ingeschreven in het
Belgische rijksregister, maar brengt het grootste deel van het jaar aan boord door.
Waar haar bezoldigingen voorheen steeds werden vrijgesteld, wordt ze plots voor
aanslagjaren 2013 en 2014 daadwerkelijk aan belastingheffing onderworpen. Ze
wenst bezwaar in te dienen.
De bemiddelingsambtenaar begeleidt haar hierbij. Ze bevindt zich immers in een
moeilijke situatie wat de opvolging van administratieve kwesties betreft. De
communicatie met België is niet altijd evident en gebeurt nog het gemakkelijkst via email. Ondanks het feit dat het e-mailadres van de bevoegde dienst niet op het
aanslagbiljet wordt vermeld, kan een bezwaarschrift eventueel ook per e-mail worden
ingediend.
In samenspraak met de geschil behandelende ambtenaar neemt de
bemiddelingsambtenaar de van toepassing zijnde fiscale regels onder de loep.
Hieruit blijkt echter dat de vrijstelling voor de vorige aanslagjaren wellicht op basis
van een foutieve redenering werd toegestaan. De huidige belastingaanslagen blijken
in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke bepalingen, zowel wat de
onderworpenheid aan de PB, als wat de toepassing van het Belgisch-Amerikaanse
dubbelbelastingverdrag betreft.
Ondanks het feit dat geen ontheffing mogelijk was, kon de bemiddeling toch als
positief worden aangemerkt. De bemiddelingsambtenaar heeft getracht om mevrouw
X op een persoonlijke en menselijke manier te benaderen en haar fiscale situatie te
verduidelijken, onder meer met een telefoongesprek wanneer ze tijdelijk op Belgisch
grondgebied aanwezig was.
Ook werd gewezen op de mogelijkheid om voorafbetalingen te verrichten en om, met
tussenkomst van de FBD, de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger te
contacteren. Mevrouw X werd immers op korte tijd geconfronteerd met verscheidene
substantiële belastingaanslagen, terwijl zij tot dan in de begrijpelijke overtuiging
verkeerde dat haar bezoldigingen in België vrijgesteld waren.
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1.1.6. Artikelen 23 WIB 92 en 6 en 7 KB/WIB 92 – Stopzettingsmeerwaarde
Reclamant, heeft zijn activiteit als notaris stopgezet in de loop van 2013. Bij de
overdracht van zijn notariaat verwezenlijkt hij een stopzettingsmeerwaarde.
Daarnaast ontvangt hij ook nog erelonen die betrekking hebben op zijn inmiddels
stopgezette activiteit. Reclamant betwist de aanrekening van een gedeelte van de
door hem ingebrachte beroepskosten op de door hem verwezenlijkte
stopzettingsmeerwaarde. Op basis van zijn lezing van de bij de aangifte
toegevoegde toelichting, geeft hij aan dat de kosten volledig van de in code 1695
aangegeven erelonen moeten worden afgetrokken en dat het daaruit voortvloeiende
negatieve saldo (beroepsverlies) in mindering moet worden gebracht van zijn andere
globaal belastbare inkomsten.
De aanrekening van de beroepskosten gebeurt volgens de bepalingen van de
artikelen 6, 1°, en 2°, en 7, §§1, 2, en 5, van het KB/WIB 92.
De tekst hiervan luidt als volgt:
Afdeling IV. - Vaststelling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten
Artikel 6 KB/WIB 92
“De aftrekken bedoeld in de artikelen 23, §2, en 68 tot 80 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, worden verricht volgens de in de artikelen 7 tot 10
vastgestelde wijze en in de hierna vermelde volgorde :
1° de bijdragen bedoeld in artikel 52, 7°, van hetzelfde Wetboek, ingehouden
door de schuldenaar van de beroepsinkomsten en de sommen bedoeld in
artikel 52, 8°, van hetzelfde Wetboek, gestort door de belastingplichtige;
2° de andere beroepskosten dan de in 1° vermelde bijdragen en sommen, die op
de beroepsinkomsten drukken;
3° tot 6° (…).”.
Artikel 7 KB/WIB 92
“ §1. De bijdragen en sommen vermeld in artikel 6, 1°, worden afgetrokken van de
inkomsten waarop zij betrekking hebben.
§2. De
andere
werkelijke
beroepskosten
die
met
een
bepaalde
beroepswerkzaamheid verband houden, worden van de inkomsten van die
beroepswerkzaamheid afgetrokken.
§3. Wanneer de belastingplichtige uit eenzelfde beroepswerkzaamheid inkomsten
behaalt in verschillende landen, worden de ermede verband houdende
werkelijke beroepskosten, per land, afgetrokken van de inkomsten waarop zij
betrekking hebben.
§4. Werkelijke
beroepskosten
die
gemeen
zijn
aan
verschillende
beroepswerkzaamheden of die tegelijkertijd op in verschillende landen
behaalde inkomsten drukken, worden op een verantwoorde wijze omgedeeld.
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§5. De niet in §1 vermelde werkelijke beroepskosten worden, per
beroepswerkzaamheid en per land, eerst afgetrokken van de
beroepsinkomsten die niet vermeld zijn in artikel 171 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen
1992
en
vervolgens
evenredig
van
de
beroepsinkomsten waarvan sprake in hetzelfde artikel 171.
§§6 tot 9. (…).”.
De draagwijdte van artikel 7 KB/WIB 92 wordt verduidelijkt in nr. 23/438 Com.IB 92.
De tekst hiervan luidt als volgt:
“De werkelijke beroepskosten worden volgens de volgende principes afgetrokken:
• de bijdragen bedoeld in art. 52, 7°, WIB 92 (d.w.z. de persoonlijke bijdragen
ter uitvoering van de sociale wetgeving of van een wettelijk of reglementair
statuut dat de betrokkenen van het toepassingsgebied van de sociale
zekerheid uitsluit), ingehouden door de schuldenaar van de beroepsinkomsten
en de sommen bedoeld in art. 52, 8°, WIB 92 (d.w.z. de ziekenfonds-bijdragen
"kleine risico's"), gestort door de belastingplichtige, worden afgetrokken van de
inkomsten waarop zij betrekking hebben;
• de
andere
werkelijke
beroepskosten
die
met
een
bepaalde
beroepswerkzaamheid verband houden, worden van de inkomsten van die
beroepswerkzaamheid afgetrokken;
• de werkelijke beroepskosten die respectievelijk verband houden met in België
en in het buitenland behaalde inkomsten uit eenzelfde beroepswerkzaamheid,
worden afgetrokken van de inkomsten waarop zij betrekking hebben;
• werkelijke
beroepskosten
die
gemeen
zijn
aan
verschillende
beroepswerkzaamheden of die tegelijkertijd op in verschillende landen
behaalde inkomsten drukken, worden op een verantwoorde wijze omgedeeld;
• de andere werkelijke beroepskosten worden, per beroepswerkzaamheid en
per land, eerst afgetrokken van de beroepsinkomsten die gezamenlijk
belastbaar zijn en vervolgens van die welke afzonderlijk belastbaar zijn; indien
er meerdere soorten afzonderlijk belastbare inkomsten zijn, worden de
ermede
verband
houdende beroepskosten evenredig over die verschillende soorten verdeeld.
De aftrekken worden niet gewijzigd voor de vaststelling van de inkomsten in
de "volledige samentelling.".
In het kader van zijn bemiddelingsopdracht pleegt de bemiddelingsambtenaar plenair
overleg met reclamant en met de ambtenaar die met de behandeling van het
bezwaarschrift is belast. De bemiddelingsambtenaar merkt op dat de aangifte correct
werd ingevuld, verstrekt gedetailleerde uitleg over de hiervoor vermelde bepalingen
en richtlijnen en stelt vast dat de berekening van de aanslag geen enkele fout bevat.
Reclamant blijft erbij dat een fout is vastgesteld in de codes 1695 en 1697 van het
aangifteformulier in de PB. Het invullen van de juiste bedragen geeft aanleiding tot
een verlies dat in mindering kan worden gebracht van de andere gezamenlijk
belastbare inkomsten.
De bemiddelingsambtenaar merkt op dat de inkomstenbelastingen nettoinkomsten
treffen, die het resultaat zijn van, eensdeels, ontvangsten en, anderdeels,
beroepskosten. In het voorliggende geval zijn er de positieve inkomsten (d.i. de
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verwezenlijkte stopzettingsmeerwaarde en de ontvangen erelonen) en, anderdeels,
de aftrekbare beroepskosten; deze kosten moeten evenredig op de meerwaarde en
de baten worden aangerekend.
De bemiddelingsambtenaar overhandigt reclamant een gedetailleerd overzicht van
de reglementaire bepalingen en de onderliggende computerberekeningen en vraagt
hem om een verzaking van zijn bezwaarschrift in overweging te nemen.
Reclamant formuleert vervolgens de volgende opmerkingen:
1° Voor de berekening van de belasting moet alles op dezelfde wijze berekend
worden, waarbij het ‘zuiver actief’ (waarmee het belastbaar inkomen wordt
bedoeld) het verschil is tussen actief en passief; dit geldt ook voor inkomsten
die behaald zijn na het beëindigen van de beroepswerkzaamheid.
2° De baten worden belast tegen een aanslagvoet van 40,8%; wanneer het
passief het actief overtreft, zijn er geen baten.
3° Indien er geen baten zijn, kan artikel 171, 5°, WIB 92 niet worden toegepast.
4° Het tarief van 40,8% wordt louter toegepast op basis van een administratieve
richtlijn; de enige correcte oplossing is deze waarbij het negatief saldo wordt
afgetrokken van de pensioenen, de andere inkomsten en de andere baten; het
overblijvende saldo wordt vervolgens belast aan het progressief tarief.
5° De afzonderlijke taxatie van een stopzettingsmeerwaarde vormt een
uitzondering op de algemene regel en moet steeds gehandhaafd worden, zelfs
wanneer er andere inkomsten de verliezen compenseren.
6° Alle inkomsten worden samengevoegd en belast.
De bemiddelingsambtenaar wijst in dat verband op de volgende aandachtspunten.
Wat betreft punt 1, 2 en 3
De PB treft netto-inkomsten. In het voorliggend geval worden de baten en de
stopzettingsmeerwaarde respectievelijk verminderd met de erop betrekking
hebbende kosten; het standpunt dat er geen baten zijn, kan dus niet worden
bijgetreden. Voor het overige wordt opgemerkt dat de aanrekening van de
beroepskosten correct werd toegepast.
Wat betreft punt 4
Ook hier kan het standpunt van reclamant onmogelijk worden bijgetreden. De
afzonderlijke taxatie tegen een aanslagvoet van 40,8% vloeit voort uit de toepassing
van artikel 171, 5°, c, WIB 92. Tot al wat dienen kan, wordt opgemerkt dat er geen
beroepsverlies (of negatief resultaat) wordt gerealiseerd en dat artikel 9 KB/WIB 92
bijgevolg buiten beschouwing wordt gelaten.
Wat betreft punt 5
Zoals uit de berekeningsnota kan worden opgemaakt, wordt het belastbaar gedeelte
van de stopzettingsmeerwaarde afzonderlijk belast tegen een aanslagvoet van
16,5%
Wat betreft punt 6
Zoals uit de berekeningsnota kan worden opgemaakt, ondergaat elk inkomen het
belastingregime dat de wet voorziet: de pensioenen, omzettingsrenten en baten
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worden gezamenlijk belast, de stopzettingsmeerwaarden worden belast tegen 16,5%
en de baten die betrekking hebben op een vorige beroepswerkzaamheid, worden
belast tegen 40,8%
Reclamant handhaaft desondanks zijn standpunt dat de belasting op een verkeerde
wijze werd berekend en geeft aan dat hij zijn geschil voor de rechtbank zal brengen.
De bemiddelingsambtenaar neemt akte van de blijvende divergerende standpunten.
Het bezwaar wordt afgewezen.
1.1.7. Artikel 23 en 30 WIB 92 – Taxatie van nooit ontvangen bedragen
Mevrouw X dient per aangetekend schrijven een bezwaarschrift in. Zij is van mening
dat ze belast werd op bedragen die ze nooit heeft ontvangen. Omdat ze hier geen
informatie over bekomt, richt ze zich tot de FBD.
Blijkbaar werd er geen bezwaarschrift geregistreerd door de diensten van het
bevoegde Centrum Particulieren. De FBD bezorgt deze dienst een kopie van het
bezwaarschrift dat ontvankelijk wordt verklaard.
Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat mevrouw X vanwege haar ex-werkgever, die in
faling is, de lonen van de maanden april tot september 2014 niet heeft ontvangen.
Een eerste (foutieve) fiche 281.10 werd opgesteld door sociaal secretariaat X. Een
tweede (correcte) fiche 281.10 werd opgesteld door sociaal secretariaat Y. Een
verbetering van de eerste fiche was in casu niet mogelijk.
Het daaropvolgende jaar werd de belastingplichtige vergoed door het Fonds voor
Sluiting van Ondernemingen, wat haar beweringen bekrachtigt.
De nodige rechtzettingen worden doorgevoerd. Zonder tussenkomst van de FBD zou
het bezwaarschrift niet geregistreerd geweest zijn bij de administratie, terwijl het door
mevrouw X wel degelijk per aangetekende brief werd verzonden.
1.1.8. Artikel 34 WIB 92 – AOW-uitkeringen – belastbaarheid in België
AOW-uitkeringen zijn pensioenuitkeringen verkregen vanuit Nederland, in het kader
van de Nederlandse sociale zekerheid en op grond van de Algemene
Ouderdomswet. Er kunnen hiertoe zowel omwille van het inwonerschap van
Nederland, als van een in Nederland uitgeoefende beroepswerkzaamheid rechten
worden opgebouwd.
Verdragsrechtelijk is er geen discussie dat België heffingsbevoegdheid heeft wat
deze uitkeringen betreft (artikel 18, §1, b, van het DBV gesloten tussen België en
Nederland).
Wil België deze uitkeringen belasten overeenkomstig artikel 34, §1, 1°, WIB 92 dan is
vereist dat deze AOW-uitkeringen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben
op een beroepswerkzaamheid die in Nederland werd uitgeoefend. Het is voldoende
dat er sprake is geweest van een beroepswerkzaamheid in Nederland waarvoor
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premies werden afgedragen ter financiering van het AOW-stelsel, om de band aan te
tonen tussen de AOW-uitkering en de beroepswerkzaamheid, en dus de uitkering
als een pensioen te belasten in de zin van art. 34, §1, 1°, WIB 92.
Deze opvatting werd ook duidelijk bevestigd door het Hof van Cassatie (F.08.0040.N
van 12.11.2009 en F.13.0155.N van 4.2.2016).
Bij de operationele diensten van de AAFisc bestaat momenteel toch onzekerheid wat
het belastingregime betreft van deze uitkeringen. Meer specifiek is er twijfel over de
belastbaarheid van de AOW-uitkeringen waarvoor in het verleden geen beroepshalve
premies werden afgedragen door de belastingplichtige in Nederland.
Het huidige, gewijzigde standpunt van de administratie zou zijn dat alle AOWuitkeringen belastbaar zijn in hun geheel, ongeacht de tewerkstelling van de
belastingplichtige in Nederland. Dit standpunt gaat in tegen een eerder ingenomen
standpunt (Ci.RH.241/415.068 van 29.11.1991) waarin de administratie stelde dat er
geen belastbaarheid is wanneer er nooit premies werden afgedragen ten gevolge
van een beroepswerkzaamheid.
In het bovenvermelde bemiddelingsdossier betrof het een fiche 281.58 op naam van
de gepensioneerde persoon X voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014). Deze
fiche was opgemaakt door de Sociale Verzekeringsbank en had betrekking op een
Nederlands AOW-pensioen van 9.839 EUR. Persoon X had, voordat hij definitief
naar België kwam wonen, ongeveer 13 jaar in Nederland gewerkt en bijgevolg ook al
die jaren premies afgedragen ten gevolge van die beroepswerkzaamheid. De AOWuitkering heeft dus onbetwistbaar betrekking op de vroegere beroepswerkzaamheid,
en moet derhalve in België belast worden aan het progressieve tarief. Het bezwaar
werd dan ook afgewezen.
Meer over deze problematiek is terug te vinden in deel 5, “Diverse contacten”, B, 1,
4, “Belastingregime AOW-uitkeringen”.
1.1.9. Artikelen 36 WIB 92 en 18, §3, punt 2, KB/WIB 92 – VAA onroerend goed
• Berekening voordeel alle aard voor de ter beschikkingstelling van een
woning door een vennootschap: discriminerend en in strijd met artikel 159
van de Grondwet?
Als het van de hoven van beroep van Gent en Antwerpen afhangt alvast wel. In zijn
arrest van 24 mei 2016 heeft Gent geoordeeld dat artikel 18, §3, 2, KB/WIB 92 in een
andere, nadeligere regeling voorziet wanneer dat voordeel verstrekt wordt door een
rechtspersoon (bvba, nv, …) dan wanneer dit voordeel wordt verstrekt door een
natuurlijke persoon. Ook Antwerpen komt tot dezelfde conclusie in haar arrest van
24 januari 2017 (2015/AR/1117) en wel op basis van exact dezelfde argumenten als
Gent.
Waarover gaat de discussie? Wanneer een werkgever/natuurlijke persoon een
gebouwd onroerend goed of gedeelten daarvan ter beschikking stelt van een
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werknemer, dan wordt het voordeel forfaitair vastgesteld op 100/60 van het
geïndexeerd kadastraal inkomen (KI).
Wanneer bijvoorbeeld een bvba dit goed ter beschikking stelt van haar zaakvoerder,
dan wordt dit voordeel echter als volgt vastgesteld :
- is het KI < of = 745 EUR, dan is het voordeel gelijk aan het KI x 100/60 x 1,25
- is het KI > 745 EUR dan is het voordeel gelijk aan KI x 100/60 x 3,8
Hier wringt het schoentje volgens de rechters van Gent en Antwerpen. Zij zijn van
oordeel dat dit onderscheid niet door een objectieve en redelijke verantwoording
wordt gedragen. In artikel 18, §3, 2°, KB/WIB 92 wordt deze verantwoording niet
gegeven. Ook in de koninklijke besluiten van 18 februari 1994 en 5 april 1995 die het
onderscheid in het KB/WIB 92 hebben ingevoerd, is dit niet terug te vinden. Evenmin
is er een “Verslag aan de Koning” dat meer duidelijkheid zou kunnen bieden.
De administratie formuleert de verantwoording zelf als volgt : “Het verschil in
behandeling naargelang een (deel van een) onroerend goed ter beschikking wordt
gesteld door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon vindt zijn oorsprong in het
doel van de toenmalige regelgevers om kaderleden en bedrijfsleiders op een meer
passend voordeel te kunnen belasten. Daarbij werd ervan uitgegaan dat deze
personen zich dikwijls in een positie bevinden die hen toelaat om zichzelf de
kosteloze beschikking toe te kennen over een (luxueuze) woning. Dit in tegenstelling
tot werknemers.”.
De FBD wordt herhaaldelijk geconfronteerd met de vraag of de berekening van het
VAA voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning door een rechtspersoon,
discriminerend is en in strijd met artikel 159 van de Grondwet. De FBD heeft hier
evenwel geen beslissingsbevoegdheid. Toch rijst de vraag hoe lang de administratie
haar standpunt nog kan verdedigen nu ook het hof in Antwerpen, krachtens artikel
159 van de Grondwet, de bepalingen van artikel 18, §3, punt 2, KB/WIB 92 niet kan
toepassen? Momenteel worden de expertisediensten aangemaand om de forfaitaire
waarderingsregels van artikel 18, §3, punt 2, KB/WIB 92 te blijven respecteren en de
bezwaarschriften binnen de voorziene termijnen af te wijzen.
Meer over deze problematiek is terug te vinden in Deel 5, “Diverse contacten”, B.1.,
“Berekening VAA: gratis ter beschikkingstelling van een woning door een
vennootschap”.
• Bewoning verplicht door de werkgever
De belastingplichtige oefent de functie uit van hoofd van de operationele eenheid van
de Civiele Bescherming en woont op het domein van de Civiele Bescherming in een
gebouw dat eigendom is van de Staat.
Uit een antwoord van de FOD Binnenlandse Zaken blijkt dat de belastingplichtige
verplicht is om in de dienstwoning van de kazerne van de Civiele Bescherming te
wonen. De FOD Binnenlandse Zaken verantwoordt, op basis van de KB 30
november 1950 en 30 augustus 1956, het niet in aanmerking nemen van een VAA
voor de kosteloze ter beschikkingstelling van deze woning.
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De taxatiedienst oordeelde evenwel dat een VAA voor de kosteloze ter
beschikkingstelling van de woning, en voor de gratis levering van verwarming en
elektriciteit in de PB moest worden belast. Het KI is hoger dan 745 EUR. De
voordelen van alle aard werden bepaald overeenkomstig artikel 18, §3, KB/WIB 92.
Belastingplichtige ging niet akkoord en diende bezwaar in tegen de desondanks
gevestigde aanslag. De FBD stelde voor om de berekening van het VAA te herzien
omdat de belastingplichtige werd verplicht deze woning te betrekken en omdat de
woning mogelijks de werkelijke behoeften van de belastingplichtige overtreft.
De onderzoekende ambtenaar sloot zich aan bij het voorstel van de FBD. De
raadsman van de belastingplichtige oordeelde evenwel dat het feit dat de
belastingplichtige verplicht werd om op zijn plaats van tewerkstelling te wonen, wordt
opgelegd door artikel 3 KB 30 november 1950 en dat dit KB de kosteloosheid van de
huisvesting vooropstelt. Dit in tegenstelling tot artikel 2 van hetzelfde besluit, waarin
sprake is van een maandelijkse inhouding op de wedde (in zekere zin een VAA)
wanneer een woning ter beschikking wordt gesteld om de betrokkene toe te laten zijn
taken gemakkelijker te vervullen.
Volgens de raadsman van de belastingplichtige bepaalt artikel 18, §2, KB/WIB 92
bovendien dat, voor de voordelen waarvan de waarde door een bepaalde
reglementering wordt vastgesteld, de waarde van het VAA overeen moet stemmen
met de waarde die door deze reglementering wordt bepaald. Bijgevolg moet het VAA
in onderhavig geval op nul euro worden bepaald. De reglementering voorziet immers
dat het voordeel nihil is wanneer de werknemer verplicht wordt om een dienstwoning
te betrekken.
Ingevolge de uiteenlopende visies tussen de beide partijen stelde de FBD voor om
deze analyse voor te leggen aan de centrale diensten van de AAFisc Volgens deze
diensten is er geen KB dat bepaalt dat de functie van "hoofd van de Civiele
Bescherming" beoogd wordt door artikel 3, 1ste lid, KB 30 november 1950. Dit artikel
3, met betrekking tot de huisvesting van bepaalde categorieën van het door de Staat
bezoldigd personeel, luidt als volgt:
"Kosteloze vrije inwoning genieten de personeelsleden die verplicht zijn een
bepaalde woning te betrekken omdat zij wegens hun functies blijvend op de plaats
van het werk moeten zijn.
De Koning bepaalt, voor elk ministerie, de in het vorig lid bedoelde functies ...
(….).".
De FBD heeft dit standpunt van de centrale diensten meegedeeld aan de raadsman
van de belastingplichtige en aan de onderzoekende ambtenaar. Deze laatste
overwoog vervolgens om het bezwaarschrift af te wijzen.
De FBD merkte evenwel op dat het betrekken van het gebouw door de werkgever
aan de belastingplichtige werd opgelegd en dat artikel 18, §3, punt 2, 3de lid, KB/WIB
92 toelaat, wanneer de grootte van het gebouw de persoonlijke behoeften van de
betrokkene overtreft, om bij de vaststelling van het belastbaar voordeel slechts
rekening te houden met het KI van het onroerend goed dat beantwoordt aan de
76

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

werkelijke behoeften van de gebruiker, rekening houdend met zijn maatschappelijke
stand en de samenstelling van zijn gezin.
Niets wees er immers op dat de belastingplichtige voor de huisvesting van zijn gezin
als woning nood had aan het gebouw dat hem ter beschikking werd gesteld. Indien
hij de keuze had gehad, dan zou hij kunnen kiezen voor een kleiner gebouw met een
lager KI. Gelet op de invloed van de hoogte van het KI op de berekening van het
betrokken belastbaar voordeel, zou hij wellicht gekozen hebben voor een woning met
een KI dat lager is of gelijk is aan 745 EUR.
Bij het overleg tussen de partijen heeft de raadsman van de belastingplichtige, op
basis van informatie verkregen van een notaris, tevens verduidelijkt dat dergelijke
gebouwen die inderdaad het gezin van de belastingplichtige kunnen huisvesten,
aanwezig zijn in de gemeente waar de Civiele Bescherming zich bevindt.
Het voorstel van de FBD werd positief onthaald. In een wederzijds akkoord werd voor
de berekening van het VAA rekening gehouden met een KI van 700 EUR.
1.1.10. Artikel 49 WIB 92 – Beroepskosten
Overeenkomstig artikel 49 WIB 92 zijn als beroepskosten 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.
Als in het belastbare tijdperk gedaan of gedragen worden beschouwd, de kosten
die in dat tijdperk werkelijk zijn betaald of gedragen of het karakter van zekere en
vaststaande schulden of verliezen hebben verkregen en als zodanig zijn
geboekt.”.
Voorbeeld 1: beroepskosten gepensioneerde
De heer X heeft in zijn aangifte in de PB voor het aanslagjaar 2015 (inkomstenjaar
2014) met betrekking tot zijn pensioen een beroepskost van 3.065,15 EUR in
mindering gebracht. Deze beroepskost betreft de rechtsplegingsvergoeding en
bijkomende kosten die de heer X in 2014 moest betalen, naar aanleiding van een
arrest van het Hof van Beroep in 2013.
Er wordt bij de vestiging van de aanslag in de PB echter met deze beroepskost geen
rekening gehouden.
De heer X bezorgt het arrest van het Hof van Beroep aan de medewerker van de
FBD. De FBD stelt vast dat het arrest een geschil betreft tussen, enerzijds, de heer
X, en anderzijds, de Belgische Staat (vertegenwoordigd door de Minister van
Financiën en de Administratie der Pensioenen) en de Pensioendienst voor de
Overheidssector. Het arrest handelt over het pensioen van de heer X. In dit arrest
werd de heer X veroordeeld tot betaling van de kosten van het hoger beroep. Deze
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kosten bedragen in hoofde van de Pensioendienst voor de Overheidssector en de
Belgische Staat 1.320 EUR in totaal, zijnde de rechtsplegingsvergoeding.
De medewerker van de FBD bezorgt het arrest aan de onderzoekende ambtenaar. In
combinatie met het betekeningsbevel van de gerechtsdeurwaarder in 2014 komt de
onderzoekende ambtenaar tot het besluit dat de kosten ten bedrage van 3.065,14
EUR wel degelijk betrekking hebben op het pensioen van de heer X en bijgevolg als
beroepskosten kunnen worden aangemerkt.
De fiscale toestand van de heer X kan worden rechtgezet.
Voorbeeld 2 : Beroepskosten - FBD: “persona non grata”
Op 1 juli 2010 ondertekende de FBD onder andere met de AAFisc een
samenwerkingsprotocol. Meer hierover is terug te vinden onder deel IV, A, hiervoor.
In het antwoord van de Minister van Financiën op de parlementaire vraag nr. 1757
gesteld door mevrouw Van Cauter op 28 januari 2015, bevestigde de heer Minister
dat de fiscale bemiddeling inderdaad maximaal de kans moet krijgen om tot een
bemiddelde oplossing te komen (CRIV 54 COM074, blz. 41 e.v.).
In de praktijk is dit evenwel niet altijd evident, zoals blijkt uit een geschil met
betrekking tot de aftrek van werkelijke beroepskosten voor de aanslagjaren 2014 en
2015. De heer X is werknemer en vermeldt voor de twee aanslagjaren in de code
1258 van zijn aangifte in de PB, een bedrag aan werkelijke beroepskosten. Na een
controle schrapt de taxatiedienst een aantal kosten. De heer X gaat hiermee niet
akkoord en dient voor aanslagjaar 2015 een tijdig bezwaarschrift in. Hij vraagt hierin
ook uitdrukkelijk om de tussenkomst van de FBD.
Daarnaast vraagt de heer X aan de FBD zelf ook om te bemiddelen in zijn
bezwaardossier. De FBD verklaart de aanvraag tot bemiddeling ontvankelijk en
vraagt aan de expertisedienst Y om uitgenodigd te worden in geval een hoorzitting
wordt vastgelegd.
Een maand na de indiening van het eerste bezwaarschrift wordt tegen aanslagjaar
2014 eveneens een tijdig bezwaarschrift ingediend met de vraag om tussenkomst
van de FBD. Van dit bezwaarschrift wordt de FBD niet op de hoogte gesteld, noch
door persoon X, noch door de expertisedienst Y.
Het is stricto senso niet de taak van een expertisedienst om de FBD in te lichten over
het bestaan van een bezwaarschrift waarin om bemiddeling wordt gevraagd. Dit is in
eerste instantie inderdaad de taak van de bezwaarindiener zelf. Toch is het in de
praktijk een gangbare werkwijze geworden om de FBD op de hoogte te brengen
wanneer belastingplichtige in het bezwaarschrift zijn wens uitdrukt om beroep te
doen op de FBD. Correctheid en dienstbaarheid behoren tot de kernwaarden van de
FOD Financiën die toonaangevend zijn voor een succesvolle werking van deze
overheidsdienst. Daarbij is het van belang om iedereen op een correcte en
onbevooroordeelde wijze te behandelen. Met het oog op een toegankelijke
dienstverlening, is het in dat verband noodzakelijk transparant te communiceren.
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Expertisedienst Y negeert evenwel de vraag van de FBD om geïnformeerd te worden
over het verloop van de afhandeling van het dossier. Zonder enig overleg, ook niet
met betrekking tot de ontvankelijk verklaarde aanvraag, wordt voor beide
aanslagjaren een beslissing getroffen.
Uit latere communicatie met de heer X, bleek deze niet gelukkig te zijn met de gang
van zaken, noch met de uiteindelijk gesloten akkoorden. Hij voelde zich in zijn
rechten geschaad.
Mede om dergelijk gevallen in de toekomst te vermijden, blijft de FBD aandringen om
een schorsende werking te verlenen aan het bemiddelingsverzoek.
Voorbeeld 3: Bewijslast – Motivering van de taxatie
Het geschil had voor de aanslagjaren 2012 en 2013 betrekking op werkelijke
beroepskosten gedaan in het kader van een advocatenpraktijk. Er werden
bezwaarschriften ingediend tegen de voor die aanslagjaren gevestigde aanslagen.
Na verschillende besprekingen werd de tussenkomst van de FBD gevraagd.
In hoofdzaak bleef er een betwisting bestaan omtrent de kosten in verband met het
gebouw waarin de praktijk wordt uitgeoefend. Uitgevoerde werkzaamheden werden
door de belastingplichtigen over een termijn van 5 jaar afgeschreven. Een bezoek ter
plaatse vond plaats in aanwezigheid van de FBD, de geschilambtenaar en de
belastingplichtigen.
Eerder was ook de taxatieambtenaar ter plaatse geweest. Het beroepsgedeelte van
het gebouw waar aanpassingswerken werden uitgevoerd, werd evenwel niet door
hem bezocht, hoewel net deze werken het voorwerp van de betwisting uitmaakten.
De FBD was van mening dat een afschrijvingstermijn van 10 jaar gelet op de aard
van de uitgevoerde werkzaamheden als redelijk kon worden beschouwd. Zowel de
belastingplichtigen als de administratie konden zich daarin vinden. De reeds in de PB
ingediende aangiften voor de aanslagjaren 2014 en 2015 zouden in die zin spontaan
door belastingplichtigen worden aangepast.
Een laatste geschilpunt had betrekking op de belastingverhoging van 10% die de
taxatiedienst had opgelegd omwille van de onvolledige en onjuiste aangifte van
belastingplichtigen.
Ingevolge het onderzoek van het bezwaarschrift en tijdens de bemiddelingsfase is
komen vast te staan dat het totaalbedrag van de door de belastingadministratie
aanvaarde kosten in verhouding tot de door belastingplichtigen gevraagde kosten
verwaarloosbaar klein te waren. Dit toonde aan dat de belastingplichtigen zeker geen
misbruik hebben willen maken van de situatie. Meer nog, belastingplichtigen
handelden te goeder trouw en werkten tijdens de bemiddelingsfase mee om tot een
globaal akkoord te komen. De geschilambtenaar heeft dan ook de opgelegde
belastingverhoging ontheven.
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Voorbeeld 4
Een loontrekkende belastingplichtige bedong in zijn belastingaangifte de aftrek van
de werkelijke beroepskosten. Ingevolge een doorgevoerde controle, werden
bepaalde van deze kosten gewijzigd. De belastingplichtige kon niet akkoord gaan
met de gevestigde taxatie. Hij stelde dat kosten zonder enige verantwoording werden
verworpen, dat de berekening die de taxatiedienst had doorgevoerd niet te begrijpen
was omdat elke redelijke uitleg ontbrak, en dat maaltijdkosten werden verworpen
zonder dat de taxatiedienst voorafgaandelijk een vraag om inlichtingen had
verzonden.
De taxatiedienst verwees in de kennisgeving van beslissing tot taxatie naar
wetsartikelen die de doorgevoerde wijziging moesten verantwoorden en stelde dat
belastingplichtige geen nieuwe elementen had aangevoerd. De wijzigingen werden in
de gevestigde aanslag behouden.
Deze aanslag werd betwist omwille van gebrek aan motivering bij de opmaak van het
bericht van wijziging en van schending van de beginselen van behoorlijk bestuur.
Bovendien werd gesteld dat de aanslag onwettelijk was, aangezien de taxatie
willekeurig werd gevestigd. De raadsman van belastingplichtigen vroeg de
vernietiging van de aanslag.
De FBD analyseerde de in het dossier aanwezige documenten. Enkele opmerkingen
en vragen werden aan de geschilambtenaar voorgelegd. De FBD stelde vast dat de
taxatiedienst de aftrekbaarheid van de gsm-kosten had beperkt tot 50 % daar waar
belastingplichtige een aftrekbaarheidspercentage vroeg van 75%. De
belastingadministratie motiveerde deze beperking door te stellen dat de 50%
beperking reeds in het vorige aanslagjaar was toegepast.
De FBD vroeg na te gaan of deze redenering wel correct was en of het niet
aangewezen zou zijn om na te gaan of de beroepsactiviteit van de belastingplichtige
in het voorliggende aanslagjaar nog dezelfde was als in het vorige aanslagjaar? In
2012 had belastingplichtige geen bezoldigingen van werknemers verworven,
tegenover meer dan 35.000 EUR in 2013.
De taxatiedienst ging er ten onrechte van uit dat de omstandigheden van de
uitoefening van de beroepsactiviteit dezelfde gebleven waren terwijl na analyse
duidelijk bleek dat deze veranderd en zelfs niet vergelijkbaar waren. De vraag rees
dan ook of de gevestigde taxatie in deze omstandigheden nog wettig te
verantwoorden was.
Wat het informaticamateriaal betreft, werd een Macbook door belastingplichtige
afgeschreven over 4 jaar. De gsm, de iPad en het computerscherm werden volledig
in kosten genomen. Bij de taxatie werden deze laatste verworpen en werd eveneens
afschrijvingen over 4 jaar toegepast, rekening houdende met een bepaald gedeelte
aangewend voor privégebruik. Het bericht van wijziging bevat hierover geen enkele
motivering.
Met betrekking tot de maaltijdkosten, stelde de FBD vast dat het bericht van wijziging
vermelde dat deze kosten niet aftrekbaar waren bij gebrek aan mededeling van de
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data, de omstandigheden en de identiteit van de uitgenodigde personen. Niets wees
erop dat ter zake enig voorafgaan onderzoek werd gevoerd.
Volgens rechtspraak van het Hof van Cassatie heeft het bericht van wijziging tot doel
de belastingplichtige op gemotiveerde wijze te informeren over inkomsten en andere
elementen die de administratie van plan is in de plaats te stellen van de aangegeven
inkomsten en gegevens, en om belastingplichtige de kans te geven zijn opmerkingen
te formuleren of om met kennis van zaken akkoord te gaan met de beoogde
belasting.
De vraag kan worden gesteld of er in deze zaak sprake is van machtsafwending. Het
lijkt erop dat het bericht van wijziging werd gebruikt als een middel om inlichtingen te
bekomen die dan achteraf werden gebruikt om een taxatie te vestigen. Dit kan niet
de bedoeling zijn van het bericht van wijziging.
Om op het bericht van wijziging te kunnen antwoorden, is het ook belangrijk dat de
belastingplichtige in kennis wordt gesteld van de feitelijke elementen waarop de
taxatiedienst zich baseert om het afschrijvingspercentage of het privégebruik van de
kosten te verantwoorden. Dat bleek in deze niet gebeurd te zijn. Ondanks de door de
belastingplichtige geformuleerde opmerkingen als antwoord op het bericht van
wijziging, heeft de taxatiedienst in de taxatiebeslissing deze elementen niet
uiteengezet. Indien dit wel zou zijn gebeurd, quod non, rijst de vraag of de
kennisgeving van de feitelijke gegevens in dit stadium van de taxatieprocedure
sowieso al niet te laat zou zijn geweest.
De FBD stelde vast dat de taxatiedienst zich beperkte tot het opsommen van de
artikelen van het WIB 92. De taxatiedienst was van mening dat de belastingplichtige
geen enkel nieuw element had aangebracht, terwijl de belastingplichtige, als
antwoord op het bericht van wijziging, tegenargumenten had geformuleerd over de
motivering en het willekeurig karakter van de wijziging. Heeft de taxatiedienst door op
deze wijze te handelen wel haar motiveringsverplichtingen nagekomen?
Hoe gewettigd ook de wil van de taxatiedienst om de door de belastingplichtige
ingediende aangifte te wijzigen, dan nog is het aangewezen dat voorafgaandelijk,
door middel van het verzenden van een vraag om inlichtingen, de belastingplichtige
eerst zelf de mogelijkheid krijgt om de aard en het beroepsmatig karakter van de
ingebrachte kosten te verantwoorden en uit te leggen. In deze was het ontbreken van
een voorafgaande vraag om inlichtingen over de beroepskosten des te meer
eigenaardig omdat er voor hetzelfde aanslagjaar reeds een dergelijke vraag werd
verzonden met betrekking tot de toekenning van een belastingvermindering.
De FBD stelde dan ook voor om de grief tot vernietiging van de aanslag in te willigen.
Dit stelt de taxatiedienst in staat om, wanneer hij meent bepaalde kosten te moeten
wijzigen, dit te doen op een objectieve en duidelijk gemotiveerde manier, met
inachtneming van de wettelijke bepalingen en de beginselen van behoorlijk bestuur.
De geschillenambtenaar besloot tot vernietiging van de aanslag.
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Voorbeeld 5
Het geschil betrof de aftrekbaarheid van kosten gedaan door een protestants
predikant in het kader van doctoraatstudies die hij in Canada had gevolgd. Het betrof
meer in het bijzonder, kosten gedragen voor het behalen van een doctoraat in de
theologie aan de Université de Laval in Québec.
De taxatiedienst weigerde deze kosten als beroepskost te aanvaarden, “oordelende
dat deze kosten niet noodzakelijk waren voor de uitoefening van het beroep”.
In zijn bezwaar haalt belastingplichtige het rechtstreeks verband aan tussen zijn
uitgeoefende beroepsactiviteit en de gevolgde opleiding. Deze opleiding kon worden
beschouwd als een bijkomende vorming en vervolmaking in het kader van de
uitgeoefende beroepsactiviteit en had niets te maken met het beoefenen van een
toekomstige andere activiteit.
De doctoraatstudies liggen in het verlengde van de door belastingplichtige gevolgde
theologiestudies. Belastingplichtige oefent deze beroepsactiviteit uit sinds 2009.
Deze studies konden geenszins worden beschouwd als het verwerven van een
specialisatie die kon leiden tot een nieuwe toekomstige beroepsactiviteit.
De mandataris van belastingplichtige verwees naar een arrest van het Hof van
Beroep van Luik van 31 maart 2010.
Uit de voorgelegde stukken kon worden afgeleid dat de PUB enkel goed opgeleide
kandidaten aanwierf en een permanente opleiding aanmoedigde voor de bedienaars
van de eredienst.
Het doctoraat werd dus aangevat om de professionele bekwaamheid van de
belastingplichtige te vervolmaken, hetgeen de fiscale aftrekbaarheid mogelijk moest
maken. Ook al is hier zelfs geen sprake van het zoeken naar een promotie, zou dit
eventueel aangebrachte argument een onwerkbaar criterium vormen.
Er werd reeds geoordeeld dat “De kosten die door eiser, verpleegkundige, werden
gemaakt voor het behalen van een bijkomende opleiding biomedische
wetenschappen zijn als beroepskosten ex artikel 44 van het WIB aftrekbaar. Het hof
stelt hiermee de Administratie in het ongelijk die weigerde de betrokken kosten te
aanvaarden onder de motivering dat zij niet eigen zijn aan het beroep van
gebrevetteerd verpleegkundige. Immers, wanneer - zoals in casu - het verwerven van
kennis, het behalen van een diploma enz. rechtstreeks en noodzakelijk betrekking
heeft op het uitgeoefende beroep en ertoe strekt dat beroep met nog meer
bekwaamheid dan voordien uit te oefenen - al dan niet met het oog op promotie -,
dan vallen de daarop betrekking hebbende uitgaven onder de toepassing van artikel
44 van het WIB. Meer nog, een verpleegkundige heeft het recht en zelfs de plicht
zich bij te scholen om dat beroep behoorlijk te kunnen uitoefenen, te kunnen blijven
uitoefenen of om het nog beter uit te oefenen. Het feit dat de verpleegkundige uitzicht
of hoop op promotie had, heeft geen enkel belang vermits dergelijke intentie niet
verboden is”. (Antwerpen, 15 juni 1999, F.J.F., Nr. 99/247; fisconetplus).
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“Opdat een uitgave aftrekbaar zou zijn op grond van artikel 44, WIB, is niet vereist
dat de uitgave noodzakelijk is voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid,
maar volstaat een verband tussen de uitgave en de beroepswerkzaamheid in die zin
dat, indien de belastingplichtige de beroepswerkzaamheid niet had uitgeoefend, hij
die uitgave niet had moeten doen” (Brussel, 22 december 1994, Bull. nr. 773, p.
1463; fisconetplus). Na kennis genomen te hebben van deze verduidelijkingen,
willigde de geschilambtenaar het bezwaarschrift in.
1.1.11. Artikel 49, 53 en 78 tot 80 van het WIB 92 - Onredelijke beroepskosten –
Opnulzetting van het verlies omwille van het terugkerend karakter.
Voorbeeld 1
Reclamant betwist de taxatie en de toegepaste belastingverhoging bij de vestiging
van een aanslag waarbij de administratie de aangegeven beroepskosten/verliezen, in
het kader van een activiteit als zelfstandig verteller, had verworpen.
De administratie baseert haar standpunt hoofdzakelijk op het feit dat de tot de
terugkerende verliezen leidende activiteit, van bij aanvang steeds verlieslatend is
geweest, zonder uitzicht om in de toekomst rendabel te worden. Het aanhouden van
een dergelijke activiteit in die omstandigheden leidt ertoe dat de gedane kosten
overeenkomstig artikel 53, 10°, WIB 92 op onredelijke wijze de beroepsbehoeften
van de activiteit overtreffen.
Bovendien wordt een belastingverhoging van10% toegepast op grond van de loutere
vaststelling dat de oorspronkelijke aangifte niet klopte, wat blijkt uit de uitgevoerde
wijziging, en dit ongeacht het feit dat de belastingplichtige al dan niet de intentie had
om belastingen te ontduiken.
Reclamant betwist de gegrondheid van de gevestigde taxatie: hij formuleert een
proceduregrief waarvan hij naderhand zal afzien, hij wijst op de schending van artikel
53, 10°, WIB 92 en betwist de gegrondheid van de toegepaste belastingverhoging.
Reclamant legt uit dat de wetgever dit wetsartikel enkel heeft voorbehouden voor het
buitensporig en overdadig karakter van sommige uitgaven. In dat verband moet de
administratie het eventueel onredelijk karakter van de uitgaven voor elke ingebrachte
kost aantonen, en niet, zoals in dit geval is gebeurd, enkel het negatief resultaat in
zijn totaliteit verwerpen op grond van de loutere vaststelling “van een jaar na jaar
(terugkerende) disproportie” tussen de bruto-inkomsten en de uitgaven.
Reclamant bekritiseert ook het partijdig en ontoepasselijk karakter van de door de
administratie ingeroepen rechtspraak die niet erg “verhelderend is om de
buitensporige onredelijkheid van de beroepskosten van zijn activiteit als verteller en
voorlezer te begrijpen.”.
Er wordt ook verwezen naar nr. 53/181 Com.IB 92, waarin wordt benadrukt dat de
wetgever deze bepaling heeft ingevoerd om “het probleem op te lossen van de aftrek
van de kosten die veeleer ingegeven zijn door het verlangen of de zorg om een
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zekere standing uit te stralen, om een bepaalde levensstijl aan te houden, sociale of
mondaine contacten van een bepaald niveau te onderhouden, enz.”.
In het onderhavige geval hebben de betwiste uitgaven “… daar totaal niets mee te
maken …” (sic), en zijn ze geenszins onredelijk.
Tenslotte wil reclamant de nadruk leggen op het feit dat hij zijn activiteit als verteller
als een tweede activiteit uitoefende, naast een activiteit beoefend in de ebvba als
fiscalist, in tegenstelling tot de mening van de administratie die eerst vermelde
activiteit slechts als een bijberoep ziet.
In het kader van het onderzoek heeft de FBD als zodanig enkel kunnen vaststellen
dat de problematiek inzake terugkerende verliezen het voorwerp vormt van blijvende
discussie, met verdeelde rechtspraak over de geldende principes, zonder dat het Hof
van Cassatie reeds de gelegenheid heeft gehad om het geschil te beslechten.
Zelfs al volgt men de interpretatie die de administratie aan artikel 53, 10°, WIB 92
geeft (mogelijkheid om verliezen -louter op grond van het terugkerend karakter
ervan- globaal te verwerpen versus de verwerping ‘post per post’), dan nog blijft de
analyse van de feitelijke omstandigheden en, meer in het bijzonder, de
omstandigheden die eigen zijn aan de beoefening van het beroep, van het grootste
belang; het totaal negeren ervan om een verlies meteen onredelijk te verklaren op
grond van artikel 53, 10°, WIB 92, op basis van het loutere feit dat het verlies
terugkeert, lijkt op zijn minst willekeurig.
Uit het onderzoek van al de elementen en bijzondere omstandigheden vloeit voort
dat, ondanks de terugkerende verliezen, deze toch niet beschouwd kunnen worden
als onredelijk (het begrip "onredelijk verlies" komt overigens niet voor in het WIB 92),
in de mate dat deze verliezen kaderen in het uitbouwen van de activiteit en van de
erkenning ervan door de betrokken sectoren, wat bevestigd wordt door de
“erkenning” door de provincie Henegouwen.
Uiteindelijk besloot de bezwaarambtenaar om dit standpunt bij te treden en stemde
hij ermee in om de ingebrachte kosten afzonderlijk te onderzoeken, waarna hij in zijn
onderzoeksverslag tot de conclusie kwam dat ze voor beroepsdoeleinden gedaan
waren.
De uitgevoerde controle op de verplaatsingskosten, de aankoop van boeken, de
lokaalkosten en opleidingskosten, waarvan elke post volledig gedetailleerd was en
verantwoord werd door bescheiden, heeft geen enkele anomalie noch overdrijving
aan het licht gebracht die ertoe zou hebben geleid dat deze kosten moesten worden
verworpen. De bezwaarambtenaar heeft hieruit afgeleid dat de ingebrachte kosten
niet onredelijk waren en aanvaard konden worden.
Voorbeeld 2
De belastingplichtige is zelfstandig podoloog in hoofdberoep. Zij bereikt stilaan de
pensioenleeftijd en haar beroepsactiviteit is de laatste 7 jaar niet meer constant
geweest (nauwelijks iets meer dan een honderdtal dagen activiteit per jaar).
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Aangezien zij haar clientèle in een grote stad heeft uitgebouwd en daar op jaarbasis
een medische praktijk huurt, leiden de belangrijke vaste kosten jaar na jaar tot hoge
en relatief constante professionele verliezen. De beroepsactiviteit is van 2007 tot
2014 (de periode die door de administratie in acht wordt genomen om haar
vaststelling te doen) nooit winstgevend geweest en de belastingplichtige heeft
klaarblijkelijk de intentie om de activiteit nog af te bouwen, of zelfs in een nabije
toekomst helemaal stop te zetten. De mandataris wijst erop dat de activiteit in het
verleden wel winstgevend is geweest; wat ingaat tegen het uitgangspunt van de
administratie dat deze activiteit in de feiten structureel verlieslatend zou zijn.
Hoe dan ook, de mandataris heeft er voor gekozen, om voor de jaren die volgen op
de gecontroleerde jaren de verliezen niet nog zwaarder te maken door bepaalde,
nochtans reële en effectief gedane kosten niet in te brengen en enkel de meest
evidente kosten te behouden (hoofdzakelijk gekoppeld aan de medische praktijk en
aan de sociale bijdragen, ...). Rekening houdend met deze gedane toegeving gaf de
belastingplichtige naar aanleiding van de verwerping van haar verliezen ruimschoots
uiting aan haar onbegrip met betrekking tot de inmenging van de
belastingadministratie in wat zij beschouwt als haar vrijheid om te ondernemen
aangezien de administratie haar "louter de keuze om een duidelijk meer en meer
verlieslatende activiteit te blijven voortzetten...(sic) verwijt." Los van deze materiële
overwegingen, legt ze uit dat ze de intentie heeft en het als haar morele plicht
beschouwt om haar activiteit binnen de grenzen van haar eigen fysieke capaciteiten
voort te zetten; niet enkel uit respect voor haar trouwe patiënten, maar ook zeker om
actief te blijven en sociale contacten te behouden.
Aangezien zij het geluk heeft een echtgenoot te hebben die het evenwicht van het
gezin financieel verzekert, begrijpt zij niet hoe de administratie het recht heeft om
zich in die mate te mengen in haar beroepsleven en meer nog in hun keuze voor een
privéleven door zelfs te gaan beweren, om het behoud van de verworpen verliezen te
verantwoorden, dat het abnormaal lijkt dat enkel de inkomsten van haar echtgenoot
haar toelaten om haar activiteit voort te zetten. Dit argument lijkt totaal irrelevant.
De mandataris wijst erop dat de opnulstelling van de professionele verliezen (ook al
zijn die terugkerend) door alle (hoofdzakelijk vaste naar behoren verantwoorde)
beroepskosten (waarvan de administratie noch het bestaan, noch het beroepsmatig
karakter betwist) verhoudingsgewijs of lukraak te verminderen om deze af te stellen
op de door de cliënt aangegeven erelonen, een willekeurige aanpak is en geen
wettelijke basis heeft. De toepassing van artikel 53, 10° WIB 92 kan in geen geval
gebruikt worden om (in plaats van beroepsmatige kosten) beroepsmatige verliezen
als onredelijk aan te merken.
De mandataris is dan ook niet akkoord met de volgende bewering van de
taxatieambtenaar: "u blijft een activiteit uitoefenen die sinds 2007 meer en meer
verlieslatend is. Deze situatie ontneemt deze activiteit haar beroepsmatig karakter."
De mandataris betwist niet dat er veel rechtspraak bestaat over het onderwerp en dat
dit standpunt door bepaalde rechtspraak gedeeld lijkt te worden. Hij beroept zich
echter op een heel recent arrest van het Hof van Beroep ten voordele van een
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belastingplichtige die over dezelfde problematiek een geschil had, om te tonen in
welke mate de administratie hard van stapel loopt met haar motivatie in rechte.
Aangezien het dossier in bezwaar lijkt vast te zitten, beslist de mandataris om een
beroep te doen op de FBD, in de hoop om, op enkele maanden van het verstrijken
van de redelijke termijn voor het onderzoek, het onderzoek van het bezwaarschrift
vlot te trekken en te vermijden dat een beslissing bij hoogdringendheid wordt geveld
zonder dat er sereen over de tegengestelde standpunten van de partijen
gedebatteerd is kunnen worden.
Na een gedachtewisseling zowel met de onderzoekende ambtenaar als met de
mandataris treedt de FBD op de meeste punten het standpunt van de mandataris bij
in zijn motivering; aangezien het heel recente arrest de administratie ter zake in het
ongelijk stelt (waarbij deze hiermee instemt en geen cassatieberoep heeft
aangetekend) en bovendien een definitief punt lijkt te zetten achter de polemiek rond
de toepassing van artikel 53, 10° WIB 92 om als terugkerend beschouwde
professionele verliezen op nul te kunnen stellen.
Dit gezegd zijnde, dient de FBD zonder afdwingbevoegdheid over de partijen en
aangezien het gaat om een princieps-kwestie, bij het lezen van het betreffende
artikel, de mandataris erop te wijzen dat het dan ook moeilijk is om de standpunten
van de partijen met elkaar te verzoenen. De mandataris, die zich hier wel degelijk
van bewust is, zou gewoon willen dat, in het kader van een bemiddelingsverzoek en
op grond van de laatste tendensen in de rechtspraak, men het debat kan
opentrekken tot de feitensituatie die eigen is aan de bijzondere werkelijkheid van de
beroepsactiviteit van zijn cliënte; aangezien dit debat tot dan toe enkel gericht was op
de interpretatie die er moet gegeven worden aan de wettelijke bepaling. Hij zegt in dit
opzicht bereid te zijn om eventueel een akkoord te sluiten dat de ingebrachte
verliezen sterk zou inperken; aansluitend op zijn eigen proactieve benadering van de
laatste aangiften in de periode volgend op de gecontroleerde jaren.
Bij de gedachtewisseling met de onderzoekende ambtenaar vestigt de FBD de
aandacht op de weinig relevante argumenten voor de motivering die in de taxatiefase
worden verdedigd om de verwerping van de verliezen te rechtvaardigen en die lijken
te suggereren dat de beroepsactiviteit meer lijkt op de beoefening van een hobby of
dat het zou gaan om de uitoefening van een beroepsactiviteit door een amateur.
De FBD vindt deze aanpak ongeschikt:
- eerst en vooral met betrekking tot de beoogde activiteit zelf;
- vervolgens omdat de keuze voor artikel 53, 10° WIB 92 niet meer toelaat om het
beroepsmatige karakter van de activiteit te betwisten;
- en tenslotte omdat de administratie, naar haar aanvoelen, zich niet hoort uit te
spreken over de opportuniteit van een professionele uitgave. Dit lijkt nog meer te
gelden voor de persoonlijke keuze om een beroepsactiviteit, zij het een
verlieslatende, al dan niet voort te zetten.
De administratie zou zich zo de macht toe-eigenen om alleen te beslissen over de
leefbaarheid van de economische actoren door de aftrekbaarheid van de
professionele verliezen die ze lijden al dan niet te aanvaarden.
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De gesprekken waren constructief. De redelijke termijn was verstreken, maar de
mandataris had zich akkoord verklaard om de zaak niet aanhangig te maken voor de
rechtbank van eerste aanleg zolang het onderzoek van het bezwaarschrift niet
beëindigd was. De onderzoekende ambtenaar neemt evenwel zonder voorafgaand
overleg een beslissing waarbij het bezwaar wordt verworpen, waardoor de FBD van
zijn taak wordt ontheven en het bemiddelingsproces wordt stopgezet.
De mandataris stelt erg ontgoocheld te zijn over de gang van zaken bij het einde van
het onderzoek van het bezwaarschrift terwijl tot dan een dialoog nog mogelijk en
verwacht was, en betreurt de overhaaste manier waarmee de administratie een punt
heeft gezet achter de bemiddeling.
Voorbeeld 3
De belastingplichtige is zelfstandig tuinaanlegger in hoofdberoep. Eind 2012 en begin
2013, de twee jaren die gecontroleerd worden, heeft de belastingplichtige een zware
rugoperatie ondergaan en werd zijn beroepsactiviteit sterk afgebouwd. Daarnaast
verantwoordt hij de verliezen van de laatste aanslagjaren door grote investeringen
(hoofdzakelijk een bestelwagen) waardoor de resultaten door de loutere afschrijving
van deze kosten, dalen tot bijna 60 %.
De opnulstelling van de verliezen wordt als willekeurig beoordeeld en het inroepen
van artikel 53, 10°, WIB 92 wordt beoordeeld als niet van toepassing zijnde op de
professionele verliezen. Bovendien worden de argumenten aangevoerd om het
afdoend karakter in twijfel te trekken, van de vereenvoudigde boekhouding die ter
ondersteuning van de aangegeven cijfers werd voorgelegd, voor het merendeel door
de mandataris aan de hand van relevante informatie weerlegd. Daarenboven is het
door de administratie aangeklaagde "terugkerend karakter" erg relatief aangezien,
voor de taxatie van het jaar 2012, de administratie slechts teruggaat tot het jaar 2009
om het terugkerende karakter aan te tonen.
De verwerping van de "terugkerende" verliezen, op grond van artikel 53, 10°, WIB 92,
heeft al het voorwerp uitgemaakt van omvangrijke en soms tegenstrijdige
rechtspraak. Het is echter evident voor de onderzoekende ambtenaar en de FBD dat
voornoemd artikel niet van toepassing kan zijn op de beroepsverliezen en dat de
beperking van de algemene kosten tot het bedrag van de aangegeven omzet, een
aanpak is, gebaseerd op willekeur. Het lijkt niet mogelijk om de taxatie te behouden
op grond van de motivering in rechte en in feite die door de taxatieambtenaar werd
gevoerd.
Bovendien kan het inroepen door de administratie van onredelijke kosten bij een
hogere omzet, terwijl de hoogste kostenposten (kleine benodigdheden, brandstof)
op zich niet meer dan 2.000 EUR bedragen, eveneens "onredelijk" blijken.
De onderzoekende ambtenaar, die heeft kunnen vaststellen dat de kostenposten
individueel verantwoord waren door bewijsstukken en/of uitleg van de mandataris, en
dat geen enkele post objectief kon worden gekwalificeerd als onredelijk, wijzigt
niettemin, met instemming van de belastingplichtige, de aangegeven verliezen door
toepassing van enkele beperkingen van de ingebrachte kosten met betrekking tot
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privéuitgaven en van bepaalde wettelijke fiscale "vergeten" beperkingen bij de
bepaling van het fiscaal resultaat.
1.1.12. Artikel 90, 10°, en 93bis, WIB 92 - Belastbaarheid van een meerwaarde
uit de verkoop van een privéwoning
Meerwaarden die worden verwezenlijkt op privéwoningen kunnen belastbaar zijn.
Artikel 90, 10°, WIB 92 bepaalt ter zake het volgende:
“10° meerwaarden die naar aanleiding van een overdracht onder bezwarende titel
zijn verwezenlijkt op in België gelegen gebouwde onroerende goederen of op
zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen, met uitzondering van het
recht van erfpacht, het recht van opstal of een gelijkaardig onroerend recht,
ingeval :
a) die gebouwde onroerende goederen onder bezwarende titel zijn verkregen en
binnen vijf jaar na de datum van verkrijging zijn vervreemd ;
b) die gebouwde onroerende goederen zijn verkregen bij schenking onder
levenden en zijn vervreemd binnen drie jaar na de akte van schenking en
binnen vijf jaar na de datum van verkrijging onder bezwarende titel door de
schenker ;
c) de belastingplichtige een gebouw heeft opgetrokken op een ongebouwd
onroerend goed dat hij onder bezwarende titel of bij schenking onder levenden
heeft verkregen, voor zover de bouwwerken een aanvang hebben genomen
binnen de vijf jaar na de verkrijging van de grond onder bezwarende titel door
de belastingplichtige of door de schenker en het geheel binnen de vijf jaar na
de datum van de eerste ingebruikname of verhuring van het gebouw werd
vervreemd.
Onder datum van verkrijging of vervreemding moet worden verstaan :
- de datum van de authentieke akte van verkrijging of van vervreemding ;
- of, bij gebrek aan authentieke akte, de datum waarop enigerlei andere akte of
geschrift waarbij de verkrijging of de vervreemding is vastgesteld, aan de
registratieformaliteit is onderworpen.”.
In artikel 93bis, 1ste lid, 1°, WIB 92 wordt evenwel voorzien in een vrijstelling:
“In afwijking van artikel 90, eerste lid, 10°, zijn niet belastbaar, de meerwaarden
vastgesteld ter gelegenheid van :
1° een overdracht onder bezwarende titel van de woning die gedurende een
ononderbroken periode van ten minste 12 maanden die de maand van de
vervreemding voorafgaat, de eigen woning is geweest van de
belastingplichtige. Evenwel mag tussen de periode van ten minste 12
maanden en de maand van vervreemding nog een periode van maximaal 6
maanden liggen, gedurende dewelke de woning niet in gebruik mag zijn
genomen ;”.
Belastingplichtigen zijn niet altijd op de hoogte van deze bepalingen en zijn
naderhand onaangenaam verrast door de fiscale gevolgen van de verkoop van de
betrokken woning.
Toch is het zo dat de meerwaarde niet belastbaar is indien het gaat om een woning
waarvan het kadastraal inkomen gedurende een ononderbroken periode van ten
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minste 12 maanden die de maand van de vervreemding voorafgaat, werd vrijgesteld
als “eigen woning”. Tussen die periode van 12 maanden en de maand van
vervreemding mag dan nog maximaal een periode van 6 maanden liggen, gedurende
dewelke de woning niet in gebruik mag zijn genomen.
De heer X koopt samen met zijn partner, mevrouw Y, een woning met het opzet om
deze samen te betrekken. Volgens de gegevens van het Rijksregister heeft de heer
X zijn officiële woonplaats in die woning slechts een half jaar vóór de verkoop
gevestigd, terwijl mevrouw Y er al eerder haar intrek heeft genomen. De verkoop was
niet voorzien, maar was het gevolg van de plannen van de eigenaar van het
aangrenzende pand om appartementen op te richten, hetgeen het wooncomfort voor
de heer X sowieso zou aantasten. Die eigenaar deed de heer X een voorstel om zijn
woning over te kopen tegen gunstige voorwaarden. De meerwaarde die de heer X
verwezenlijkte, werd als diverse inkomsten aan belastingheffing onderworpen.
Bovendien werd een belastingverhoging toegepast wegens onjuiste aangifte. De
heer X had in zijn aangifte immers geen melding gemaakt van de verwezenlijkte
meerwaarde.
Met een bezwaarschrift betwist de heer X de belastbaarheid van de meerwaarde. Hij
verwijst naar sociale en familiale omstandigheden; hoewel de nieuwe woning reeds
langer zijn vaste stek zou zijn geweest, heeft hij zijn huurwoning nog een tijdlang
officieel bewoond om tijdens de weekends de kinderen uit zijn vroegere huwelijk te
kunnen ontvangen in het huis waar zij hun jeugd doorbrachten. Verder voert hij aan
dat bepaalde feitelijke gegevens erop wijzen dat hij in werkelijkheid wel minstens
gedurende 12 maanden de facto in de nieuwe woning woonde: hij verwijst naar
gegevens inzake tankbeurten en aankopen in de buurt.
De bemiddelingsambtenaar neemt contact op met de heer X. Hij licht het
belastingregime van meerwaarden op gebouwde onroerende goederen toe. Met het
oog op een nog te plannen hoorzitting raadt hij hem aan om diens stelling met zo
overtuigend mogelijke argumenten te staven. Vooral gegevens inzake het verbruik
van nutsvoorzieningen met betrekking tot de respectievelijke woningen kunnen nuttig
zijn.
Tijdens de hoorzitting geeft de geschil behandelende ambtenaar de heer X de kans
om zijn argumenten uiteen te zetten. De beoordeling van de betwiste taxatie moet
immers gebeuren aan de hand van een zorgvuldige weging van de feitelijke
gegevens. Hij stelt vast dat elk van de aangebrachte elementen, op zich beschouwd,
niet eenduidig en onbetwistbaar de stelling van de heer X bewijzen. Na een
zorgvuldige overweging van de globale situatie (de aangebrachte sociale en familiale
omstandigheden, de voorgelegde bescheiden inzake de daadwerkelijke bewoning
van het huis, de omstandigheid dat de heer X slechts eigenaar was van één woning het andere huis was gehuurd - die in het kader van de aangifte als eigen woning was
aangemerkt en als dusdanig in de belastingaanslag opgenomen), besluit hij echter
dat het geheel van de voorliggende gegevens voldoende houvast biedt om de
stelling van de heer X te kunnen onderschrijven.
Aldus kan ontheffing worden verleend van de meerwaardebelasting en uiteraard ook
van de belastingverhoging.
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1.1.13. Artikel 104 WIB 92 - Onderhoudsuitkering in natura - Staat van
behoeftigheid
Voorbeeld 1
Als gevolg van de beëindiging van hun wettelijk samenlevingscontract, heeft eiser de
woning waarvan hij eigenaar is, ter beschikking gesteld van zijn ex-partner en hun
gemeenschappelijke kinderen. De geschatte maandelijkse huurwaarde werd
vastgelegd op 950 EUR of 11.400 EUR per jaar.
Eiser beroept zich voor die ter beschikkingstelling op de verplichting opgenomen in
de artikelen 203, §1, en 1477, BW om het levensonderhoud en de huisvesting van
zijn kinderen en van zijn ex-partner te verzekeren. Dergelijke verplichting, zonder
tegenprestatie en gebaseerd op de bepalingen uit het BW, wordt overeenkomstig
artikel 104,1ste lid, 1°, WIB 92 beschouwd als een aftrekbare onderhoudsuitkering.
De onderzoekende ambtenaar ging principieel akkoord met de aftrekbaarheid van de
onderhoudsuitkering in natura, maar aanvaardde slechts 2/3den van de door de
expert geschatte huurwaarde. Het gedeelte dat ter beschikking werd gesteld van de
moeder (ex-partner), zijnde 1/3de, werd niet aanvaard omdat haar behoeftigheid niet
werd erkend.
De FBD ging akkoord met het standpunt van de onderzoekende ambtenaar. In
tegenstelling tot het WIB 92 maakt het BW wel een onderscheid tussen
“echtgenoten” en “wettelijk samenwonenden”.
Artikel 1477, §1, BW stelt: “De bepalingen van dit artikel die de rechten,
verplichtingen en bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden regelen, zijn van
toepassing door het enkele feit van de wettelijke samenwoning.”.
Door zich te beroepen op artikel 1477 BW gaat belastingplichtige ervan uit dat er een
onderhoudsplicht bestaat jegens de ex-partner. De onderhoudsplicht ten gunste van
de echtgenoten is gebaseerd op artikel 213 BW dat enkel van toepassing is op
gehuwden. Dit artikel stelt: "Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning
verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.".
Dergelijke bepaling vindt men echter niet terug in artikel 1477 BW, dat evenmin
verwijst naar artikel 213 BW.
Hieruit volgt dat, wanneer de samenleving stopt, er dus ook geen verplichtingen
tussen de samenwonenden meer zijn. De verplichtingen tot huisvesting, toezicht,
opvoeding, onderhoud enz. ten opzichte van de kinderen, vloeien voort uit andere
specifieke bepalingen uit het BW die losstaan van de rechten, verplichtingen en
bevoegdheden van de wettelijk samenwonenden.
Uit de vastgestelde feiten blijkt ook niet dat de ex-partner zou genoten hebben van
dringende en voorlopige maatregelen die door de rechtbank werden opgelegd
overeenkomstig artikel 1479 BW.
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De belastingplichtige ging bijgevolg akkoord met de voorgestelde oplossing.
Voorbeeld 2
Belastingplichtigen, de heer X en mevrouw Y, vragen de aftrek van de aan hun
dochter en schoonzoon betaalde onderhoudsuitkeringen ten belope van 7.200 EUR
en 13.000 EUR voor de respectievelijke aanslagjaren 2012 en 2013.
Zij motiveren hun vraag als volgt:
- De dochter van de heer X nam in 2011 loopbaanonderbreking om zich met de
opvoeding van de kinderen bezig te houden. Vóór enige betaling van de betwiste
onderhoudsuitkering bedraagt het maandelijks “netto-inkomen” van het koppel
461,25 EUR voor het jaar 2011 en 321,02 EUR voor het jaar 2012.
- Hun financiële situatie is in die mate precair dat ze niet meer in staat waren om
hun huisvestingskosten (water, elektriciteit, verwarming), voeding, kleding en
medische verzorging te betalen zonder de hulp van de onderhoudsplichtigen.
- Deze situatie is buiten hun wil om ontstaan. De heer Y moet reeds
onderhoudsuitkeringen betalen voor twee kinderen uit een vorige relatie. Het is
bovendien noodzakelijk om over een gepaste woning te beschikken teneinde vier
kinderen samen te kunnen opvangen, wat ook belangrijke uitgaven met zich
meebrengt.
- De onderhoudsgerechtigden hadden beiden een functie die nauw aanleunde bij
hun gevolgde opleiding en scholingsgraad. Hun enige kapitaal is de
gezinswoning.
De betaalde bedragen hebben niet als doel om het paar een veel hogere
levensstandaard te verschaffen, maar laten het koppel eenvoudigweg toe om
financieel te overleven.
Het bedrag van de betaalde onderhoudsuitkering is ook niet overdreven, en
beantwoordt aan een onvrijwillige staat van behoeftigheid. De onderhoudsplichtigen
hebben bovendien de financiële middelen om hun kinderen te helpen.
De administratie argumenteert dat het onvrijwillig karakter van de staat van
behoeftigheid niet is aangetoond, en dat een aftrekbare onderhoudsuitkering noch
rechtstreeks, noch onrechtstreeks dient om, zoals in dit geval, een spaarpot aan te
leggen. De onderhoudsgerechtigden hadden immers, met het oog op de verwerving
van een onroerend goed, twee hypothecaire leningen afgesloten voor een
totaalbedrag van 250.000 EUR.In dit geval wordt enkel betwist of de betaalde
onderhoudsuitkeringen, bij ontstentenis van een gerechtelijke uitspraak die de
verplichting oplegt, wel degelijk werden betaald ter uitvoering van een verplichting uit
het BW. Belastingplichtigen beroepen zich op de artikelen 205 tot 207 BW om hun
bezwaarschrift te motiveren. De onderhoudsverplichting, die gebaseerd is op deze
bepalingen, is "beperkend of subsidiair" aangezien ze steunt op de “staat van
behoeftigheid” en niets te maken heeft met de levensstandaard van de schuldenaar.
Hieruit volgt dat de onderhoudsplichtige genoodzaakt was om de staat van
behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigden te bewijzen, teneinde de
onderhoudsuitkeringen te kunnen aftrekken. De staat van behoeftigheid van de
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begunstigden van de onderhoudsuitkering is inderdaad een voorwaarde die vervuld
moet zijn. Zo niet gaat het om een vrijgevigheid die niet aftrekbaar is (Luik 14 juni
1996, J.D.F., 1996, p. 364; Antwerpen, 25 oktober 2002, T.F.R., p. 242).
De verplichting om op grond van artikel 205 BW in het levensonderhoud te voorzien
van een behoeftig kind, verschilt van de verplichting om dat kind de luxe te geven die
het gewoon was tijdens de periode waarin de ouders gehouden waren tot een
onderhoudsverplichting krachtens artikel 203 BW (Brussel 21 juni 2000, J.D.F., 2001,
p. 125).
Dit betekent echter niet dat de begunstigde van de onderhoudsuitkering zich in een
miserabele toestand moet bevinden om zijn rechten te kunnen laten gelden, noch dat
het voorwerp van zijn schuldvordering beperkt is tot het levensnoodzakelijke
minimum.
Het dekken van de behoeftigheid houdt in dat de begunstigde zich in een situatie
moet kunnen bevinden waarin hij een behoorlijk leven kan leiden in functie van de
huidige economische en sociale vereisten, en dat hij in zijn levensnoodzakelijke
behoeften kan voorzien: wonen, voeding, kleding, medische verzorging (N. Gallus
op.cit., n° 326, p. 285).
De staat van behoeftigheid
Uit de door belastingplichtigen weergegeven (en niet betwiste) cijfers blijkt dat het
maandelijkse netto inkomen, zonder de onderhoudsuitkering, 461,25 EUR bedraagt
voor het aanslagjaar 2012 en 321,02 EUR voor het aanslagjaar 2013, hetgeen
duidelijk ontoereikend is om te kunnen voorzien in het levensonderhoud van een
gezin dat bestaat uit twee volwassenen en vier kinderen, waarvan twee kinderen
deeltijds bij hen wonen.
Er wordt vastgesteld dat voor een gezin met kinderen het maandelijkse leefloon,
naargelang van de gezins- en financiële situatie (het vroegere bestaansminimum),
respectievelijk 1.026,91 EUR voor aanslagjaar 2012 en 1.047,98 EUR voor
aanslagjaar 2013 bedraagt (cf. www.armoedebestrijding.be).
De staat van behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigden lijkt dus niet voor
discussie vatbaar, daar ze met hun beperkte financiële middelen niet in staat zijn om
te kunnen voorzien in hun levensnoodzakelijke behoeften (Luik, 29 mei 1996, Fiscale
Koerier, 1996/14, p. 475-477).
Daarnaast wordt er zowel in de rechtsleer als in de rechtspraak op gewezen dat
“enkel de onvrijwillige staat van behoeftigheid - dit is de toestand die niet het
directe gevolg is van wangedrag, luiheid, schuld of spilzucht van de
onderhoudsgerechtigde op het ogenblik waarop hij hulp vraagt - als grondslag kan
dienen voor een recht op levensonderhoud." (N. Gallus, op.cit., nr. 327, p. 285 en
geciteerde rechtspraak).
In een arrest van het hof van beroep van Gent van 2 maart 1999 werd de aftrek
geweigerd van een onderhoudsuitkering die ouders betaalden aan hun dochter die
beslist had om met haar echtgenoot en zijn twee kinderen een wereldreis te maken
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op een zeilboot. Voor het hof leidt een dergelijke staat van behoeftigheid niet tot een
onderhoudsverplichting in de zin van het burgerlijk recht daar het een vrijwillige
behoeftigheid betrof. (Fiscale Koerier 1999/08, p. 314-316).
Met andere woorden, de staat van behoeftigheid die voortvloeit uit het doelbewust
niets doen, kan niet in aanmerking komen voor een aftrekbare onderhoudsuitkering.
In dit concreet geval wordt opgemerkt dat met de betaling van de
onderhoudsuitkering gestart was vanaf 2011 en dit samenviel met een substantiële
daling van de beroepsinkomsten van de dochter, nadat zij geopteerd had om zich
bezig te houden met de opvoeding van de jonge kinderen en daarvoor
loopbaanonderbreking te nemen.
Natuurlijk is deze beslissing het resultaat van een bewuste keuze. Toch wordt ze niet
ingegeven door spilzucht, maar door de noodzaak om in te staan voor de opvoeding
van kinderen jonger dan 5 jaar. De mogelijkheid om ze onder te brengen in een
kinderopvang of voorschoolse opvang verloopt volgens een uurrooster dat vaak
moeilijk te combineren valt met de beroepsactiviteit. Het lijkt onwaarschijnlijk om in
een door de wet georganiseerd stelsel zoals de loopbaanonderbreking -die aan de
basis ligt van het inkomstenverlies-, een vrijwillige staat van behoeftigheid te zien die
het voordeel van de aftrek zou uitsluiten.
Er bestaat geen wettelijke bepaling waaruit blijkt dat het feit dat de begunstigde
eigendom bezit, een belemmering zou vormen voor de toekenning van een
onderhoudsuitkering. Het hof van beroep van Gent vonnist dat de behoeftigheid een
relatief begrip is, en in het bijzonder afhangt van de normale levensomstandigheden,
de opvoeding, de sociale achtergrond van de begunstigde, en van de financiële
draagkracht van de schuldenaar van de onderhoudsuitkeringen. Het onderbrengen
van de onderhoudsgerechtigde in een woning waarvan hij zelf eigenaar is, schrapt
op zich zijn behoeftigheid niet, omdat hij sowieso ergens moet gehuisvest worden."
(Gent, 7 november 1989, Fiscale Koerier, 1990, p. 338).
Het beschikken over financiële middelen vormt ook geen hinderpaal voor de
vaststelling van de staat van behoeftigheid van de onderhoudsgerechtigde (in dit
geval een oude uurwerkmaker) en bijgevolg ook niet voor de aftrek van de
onderhoudsuitkering door zijn dochter. Het feit dat de onderhoudsgerechtigde
voorafbetalingen en pensioenspaarpremies betaalt, ziet de rechtbank van eerste
aanleg van Brussel als daden van goed beheer, noodzakelijk als zelfstandige
(Brussel (burg.), 7 december 2006, F.J.F., Nr. 2007/254).
Daarenboven moet ook rekening worden gehouden met het feit dat de verwerving
van de woning en de hieraan gekoppelde leningen dateren van 2008, hetzij in
tempore non suspecto. De echtgenoten beschikten in die tijd door de gezamenlijke
uitoefening van een beroepsactiviteit over voldoende financiële middelen. Er werd
hen op dat moment overigens geen onderhoudsuitkering betaald. Er is dus geen
sprake van de wil om een spaarpot aan te leggen of een onroerend goed te
verwerven. De uitkering heeft als enig doel het hoofd te bieden aan een staat van
behoeftigheid die veroorzaakt werd door het verlies van een beroepsinkomen als
gevolg van een verantwoorde loopbaanonderbreking. Bovendien heeft de
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administratie niet het recht om zich uit te spreken over de opportuniteit van deze
keuze.
Er wordt nog opgemerkt dat de aflossing van een lening kan vergeleken worden met
de betaling van een huurprijs. Men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat deze
laatste in principe geïndexeerd is, wat niet het geval is voor een lening met vaste
annuïteiten. De verwerving van een gebouw in tijden waarin de rente historisch laag
staat, is eerder een daad van een goede huisvader. De administratie kan de
erkenning van de behoeftigheid niet laten afhangen van de verkoop van de woning.
De uitkering was niet overdreven gelet op de middelen van de onderhoudsplichtigen,
enerzijds, en de onderhoudsgerechtigden, anderzijds. De uitkering was wel
voldoende hoog opdat deze laatsten zich zouden kunnen wapenen tegen de
behoeftigheid.
De bovenstaande overwegingen werden ter kennis gebracht van de onderzoekende
ambtenaar, die hiermee akkoord ging.
1.1.14. Artikel 126, §1, WIB 92 – gezamenlijke aanslag – Dura lex, sed lex
Inzake PB wordt een gemeenschappelijke aanslag op naam van de beide
echtgenoten gevestigd in geval van huwelijk of wettelijke samenwoning (artikel 126,
§1, WIB 92).
Dit is evenwel niet van toepassing voor het jaar van de ontbinding van het huwelijk of
van de scheiding van tafel en bed, of van de beëindiging van de wettelijke
samenwoning (artikel 126, §2, 3°, WIB 92). In dit geval worden er individuele
aanslagen gevestigd.
De heer X heeft in zijn bezwaarschrift de AAFisc verzocht om voor het aanslagjaar
2015 een gemeenschappelijke aanslag te vestigen, daar hij met zijn partner in het
jaar 2014 wettelijk heeft samengewoond van 1 januari 2014 tot 18 december 2014 en
hij gedurende die periode alle kosten voor het levensonderhoud van zijn
gehandicapte partner heeft betaald.
Vermits er niet kan afgeweken worden van de voormelde wettelijke bepaling, is het
voor de administratie niet mogelijk om een gehele of gedeeltelijke inwilliging (pro rata
van het aantal dagen van wettelijke samenwoning) van het bezwaarschrift toe te
staan.
De FBD heeft getracht aan de betrokkene het nodige inzicht te verschaffen in de
gestelde problematiek. Er kan evenwel niet afgeweken worden van de duidelijke
wettelijke bepalingen, waardoor een afwijzende beslissing over het bezwaarschrift
werd getroffen.
1.1.15. Artikel 132bis WIB 92 – Co-ouderschap
Overeenkomstig artikel 132bis WIB 92 worden:
de toeslagen bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, “verdeeld over twee
belastingplichtigen die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin maar die voldoen
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aan de onderhoudsplicht bepaald in artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek
van één of meer kinderen ten laste die recht geven op bovenvermelde toeslagen
en waarvan de huisvesting gelijkmatig is verdeeld over de beide
belastingplichtigen:
- hetzij op grond van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde
overeenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die
kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen en dat zij bereid
zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen ;
- hetzij op grond van een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld
dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide
belastingplichtigen.
In dat geval worden de toeslagen bedoeld in artikel 132, eerste lid, 1° tot 5°,
waarop die kinderen recht geven, en die worden vastgesteld ongeacht of er al dan
niet andere kinderen zijn in het gezin waarvan ze deel uitmaken, voor de helft
toegekend aan elk van de belastingplichtigen.
In het geval bedoeld in het eerste lid wordt de in artikel 132, eerste lid, 6°
bedoelde toeslag, voor de helft toegekend aan de belastingplichtige die geen
vermindering vraagt voor kinderoppas bedoeld in artikel 14535.
Een afschrift van de rechterlijke beslissing of de overeenkomst bedoeld in het
eerste lid, moet ter beschikking worden gehouden van de administratie zolang zij
voldoen aan de onderhoudsplicht bepaald in artikel 203, §1, van het Burgerlijk
Wetboek, voor minstens één van de kinderen en waarvan de huisvesting
gelijkmatig is verdeeld, recht geeft op de in dit artikel bedoelde toeslagen.”.
Volgende twee begrippen worden verduidelijkt:
• de door een rechter gehomologeerde overeenkomst is een vonnis waarbij de
rechtbank akte verleend aan de overeenkomst;
• de rechterlijke beslissing is een vonnis (of arrest) waarbij de rechtbank een
uitspraak doet.
In de volksmond wordt deze regeling ook als de co-ouderschapsregeling aangeduid.
De heer X en mevrouw Y zijn wettelijk samenwonend en hebben tezamen 2
kinderen.
De heer X was van 2001 tot 2009 wettelijk samenwonend met mevrouw Z. Zij
hebben 2 kinderen, A en B.
De heer X vraagt voor de kinderen A en B de verdeling van de toeslagen voor
kinderen ten laste. Daartoe legt hij een vonnis van de Jeugdrechtbank van 12 april
2011 voor.
Tijdens de
bespreking van het dossier met de heer X, mevrouw Y, de
onderzoekende ambtenaar en de medewerker van de FBD, wordt vastgesteld dat de
Jeugdrechtbank akte verleent aan de tussen de heer X en mevrouw Z afgesloten
familierechtelijke overeenkomst met betrekking tot hun gemeenschappelijke en
minderjarige kinderen A en B. In deze overeenkomst staat onder meer vermeld dat
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partijen ermee akkoord gaan het gezamenlijk ouderlijk gezag te behouden. Zij gaan
ermee akkoord dat beide kinderen hun hoofdverblijf bij de moeder hebben en aldaar
worden ingeschreven in het bevolkingsregister. De partijen streefden een zo
gelijkmatig mogelijk verdeelde huisvesting na die praktisch haalbaar was voor beide
partijen.
In voormelde overeenkomst staat echter nergens vermeld dat de partijen bereid zijn
de toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen. Artikel 132bis
WIB 92 kan in dit geval niet worden toegepast.
De algemene regel is bijgevolg van toepassing, namelijk de 2 kinderen zijn fiscaal ten
laste van mevrouw Z en niet van de heer X.
Aangezien de heer X deze kinderen fiscaal niet ten laste heeft en zij fiscaal geen
deel uitmaken van zijn gezin, vraagt de medewerker van de FBD of de circulaire nr.
Ci.RH.241/605.665 van 5 augustus 2010 kan worden toegepast. Deze circulaire
handelt over de aftrekbaarheid van onderhoudsuitkeringen en gaat dieper in op de
betaling van buitengewone kosten waarbij de ouders een maandelijkse bijdrage
storten op een zogenaamde “kindrekening”.
Nr. 15 van de circulaire nr. Ci.RH.241/605.665 van 5 augustus 2010 vermeldt het
volgende:
“Stortingen van onderhoudsbijdragen op een kindrekening (zie nr. 10) worden als
betalingen van onderhoudsbijdragen ten behoeve van het onderhoudsgerechtigde
kind beschouwd. Het gebruik van een kindrekening doet dus geen afbreuk aan de
belastbaarheid of aftrekbaarheid van deze onderhoudsbijdragen (art. 3, §4, laatste
lid, W 19.3.2010).”.
In voormelde familierechtelijke overeenkomst staat bij de financiële regeling vermeld
dat partijen een kindrekening openen waarmee de verblijfsoverschrijdende kosten
(zoals bepaalde schoolkosten, kosten voor hobby’s, dokterskosten, speciaal
voorgeschreven medicaties, enz. zullen worden betaald.
Deze kindrekening wordt geopend bij bank P onder de vorm van een gezamenlijke
zichtrekening. De ouders storten zelf maandelijks volgende bijdragen op deze
rekening door middel van een doorlopende opdracht:
Lager onderwijs

2 kinderen
1 kind

Middelbaar
onderwijs

1 kind
2 kinderen

Totaal
Maandelijkse
bijdrage
per jaarbasis
ouder
50 euro
1.200 euro
75 euro
1.800 euro
100 euro
2.400 euro

op

Iedereen kan er zich in vinden dat de bovenvermelde circulaire wordt toegepast. De
heer X en mevrouw Y zullen de nodige bewijsstukken met betrekking tot de
betalingen op de kindrekening bezorgen.
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1.1.16. Artikel 14521 WIB 92 – Belastingvermindering voor uitgaven voor
prestaties betaald met dienstencheques
Met ingang van 1 juli 2013 werd het maximumbedrag van de uitgaven gedaan in
2013 voor de aankoop van dienstencheques die in aanmerking komen voor de
belastingvermindering, verlaagd tot 1.380 EUR, bedrag na indexering. Voor de
uitgaven gedaan vóór 1 juli 2013 blijft het maximumbedrag van 2.720 EUR (na
indexering) van toepassing (artikelen 40 en 42 W 30 juli 2013 houdende diverse
bepalingen - BS 1 augustus 2013, tweede editie).
De belastingplichtige heeft van Sodexo, de maatschappij waar de dienstencheques
zijn aangekocht, een fiscaal attest ontvangen waarop een bedrag van 1.700 EUR
voor de aankoopperiode van 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 wordt vermeld en
1.020 EUR voor de aankoopperiode van 1 juli 2013 tot en met 31 december 2013. Hij
gaat hier evenwel niet mee akkoord en is ervan overtuigd dat al zijn aankopen plaats
vonden vóór 1 juli 2013.
Een document, geprint vanuit de pc-banking van de betrokkene, wordt als bewijsstuk
aan het bezwaarschrift toegevoegd. Hierop wordt vermeld: “Betaling verzonden op
29/06/2013” en “Betaling uitgevoerd op 29/06/2013” voor een bedrag van 1.020 EUR
en met als begunstigde “Dienstencheques Sodexo”. Op basis daarvan stelt de
belastingplichtige dat hij recht heeft op een belastingvermindering voor uitgaven
gedaan in de periode vóór 1 juli 2013 voor een totaal bedrag van 2.720 EUR en niet
beperkt tot 1.700 EUR zoals vermeld in code 1364 van het aanslagbiljet.
Na onderzoek bevestigt Sodexo dat de betaling van de betrokken gebruiker,
uitgevoerd via pc-banking op zaterdag 29 juni 2013, werd ontvangen op 1 juli 2013
en dat bijgevolg het bedrag niet is opgenomen in het fiscaal attest.
De FBD heeft de belastingplichtige gewezen op de relevantie van de volgende
argumenten, waarop de administratie zich baseert om het bezwaarschrift niet in te
willigen:
- artikel 11 KB van 5 maart 2006 tot wijziging van het KB van 12.12.2001
betreffende de dienstencheques, waarin is bepaald dat de datum van betaling
de datum is waarop de rekening van het uitgiftebedrijf gecrediteerd werd;
- de W 19 april 2014 inzake betalingsopdrachten en overgemaakte bedragen,
waarin is bepaald dat het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht het
tijdstip
is
waarop
de
gegeven
betalingsopdracht
door
de
betalingsdienstaanbieder van de betaler wordt ontvangen. Indien het tijdstip van
ontvangst niet op een werkdag valt, wordt de ontvangen betalingsopdracht
geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen (BS 28 mei 2014,
tweede editie, pagina 41706).
De belastingplichtige betwist deze argumentatie en verwijst hiervoor naar de wet van
30 juli 2013 en stelt dat hier geen enkele verwijzing wordt gemaakt naar artikel 11 KB
van 5 maart 2006 tot wijziging KB 12.12.2001 betreffende dienstencheques en dat er
zelfs geen verwijzing wordt gemaakt naar de term ‘betaling’. De belastingplichtige
stelt dat in de bedoelde wet uitdrukkelijk verwezen wordt naar de datum van
uitvoering van de betaling.
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Verder stelt de belastingplichtige dat een wet van 19 april 2014 niet met een
bijkomende terugwerkende kracht kan toegepast worden op situaties het jaar
voordien.
De FBD legt de problematiek voor aan de centrale diensten AAfisc. In hun advies
weerleggen de centrale diensten het standpunt van de belastingplichtige door te
wijzen op de bepalingen van artikel 14521 WIB 92 waarin wordt verwezen naar de
wet van 20 juli 2001:
“De niet fiscale aspecten die deel uitmaken van het stelsel van de
dienstencheques worden wel degelijk beheerst door de bedoelde wet en zijn
uitvoeringsbesluiten, meer bepaald het artikel 9 van het KB van 12 december
2001 ter uitvoering van de wet van 20 juli 2001 en gewijzigd bij artikel 11 van het
KB van 5 maart 2006, waarin ‘de datum van betaling’ gespecifieerd wordt als
zijnde ‘de datum waarop de rekening van het uitgiftebedrijf gecrediteerd werd’.
Bovendien wordt in de fiscale wet ook specifiek verwezen naar uitgaven die tijdens
het belastbaar tijdperk werkelijk betaald zijn. In tegenstelling tot wat de
belastingplichtige beweert, doen de wijzigingen aangebracht aan artikel 14521 WIB
92, ingevolge de wet van 30 juli 2013, geen afbreuk aan de hogervermelde van
kracht zijnde wetgeving.
De verwijzing door de administratie naar de wet van 19 april 2014 die zijn oorsprong
vindt in de bij dezelfde wet opgeheven wet van 10 december 2009 betreffende de
betalingsdiensten, doet ook hier geen afbreuk aan het feit dat de op het ogenblik van
de betaling bestaande bepalingen (artikel 40, §1, W 10 december 2009) reeds van
kracht waren.
Door de werking van de voorgaande bepalingen kan gesteld worden dat de betaling
in casu plaatsvond vanaf 1 juli 2013 wanneer de rekening van het uitgiftebedrijf
gecrediteerd werd vanaf 1 juli 2013.".
Daar de belastingplichtige blijvend niet akkoord gaat met het standpunt van de
AAFisc, kan de FBD enkel akte nemen van de uiteenlopende standpunten van de
partijen en wordt op deze wijze het bemiddelingsdossier afgesloten. De AAFisc heeft
een afwijzende beslissing over het bezwaarschrift getroffen.
1.1.17. Artikel 14538, §1, 2de lid, 1°, WIB 92 (Artikel 115, §1, WIB 92 (oud)) –
Woonbonus - discriminatie
Belastingplichtige dient voor aj. 2014 een verzoek tot bemiddeling in aangaande de
toepassing van de aftrek voor enige woning overeenkomstig artikel 115 WIB 92.
Artikel 115, §1, 2de lid, 1°, WIB 92 stelde het volgende:
“Om te bepalen of de woning van de belastingplichtige, op 31 december van het
jaar waarin het leningcontract is afgesloten, zijn enige woning is die hij zelf betrekt,
wordt geen rekening gehouden met:
1° andere woningen waarvan hij, ingevolge erfenis, mede-eigenaar, naakte
eigenaar of vruchtgebruiker is;”.
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Dit artikel werd opgeheven met ingang van aj. 2015. Voormelde aftrek werd immers
vervangen door een belastingvermindering. Een nagenoeg identieke bepaling is
terug te vinden onder artikel 14538, §1, 2de lid, 1°, WIB 92 waarin wordt gesteld:
“Voor de toepassing van het eerste lid, 1°, wordt om te bepalen of de woning van
de belastingplichtige op 31 december van het jaar waarin de leningsovereenkomst
is gesloten, zijn enige woning is die hij zelf betrekt, geen rekening gehouden met:
1° andere woningen waarvan hij, ingevolge erfenis, mede-eigenaar, naakte
eigenaar of vruchtgebruiker is;”.
Uit onderzoek van het dossier blijkt dat de problematiek draait rond het feit dat een
tweede woning bekomen ingevolge erfenis niet in aanmerking moet worden
genomen om na te gaan of de voorwaarden voor de toekenning van het
belastingvoordeel zijn vervuld, terwijl een tweede woning bekomen ingevolge
schenking dat wel moet, waardoor in dat laatste geval de woonbonus niet kan
worden verleend. In onderhavig geval ontvangt belastingplichtige een schenking (als
voorschot op zijn erfenis) vanwege zijn vader en wordt aldus voor 1/6de eigenaar van
een woning.
Enige tijd later sluit hij een hypothecaire lening af ter financiering van zijn eigen
woning. De administratie verwerpt in hoofde van de belastingplichtige de toepassing
van de aftrek voor enige woning, overeenkomstig voormeld artikel 115, §1 WIB 92.
Om recht te hebben op deze aftrek moeten de bestedingen zijn gedaan voor de
woning die op 31 december van het jaar waarin het leningscontract is gesloten, de
enige woning van de belastingplichtige is. Om te bepalen of de woning van de
belastingplichtige, op 31 december van het jaar waarin het leningscontract is
afgesloten, zijn enige woning is die hij zelf betrekt, wordt geen rekening gehouden
met andere woningen waarvan hij, ingevolge erfenis, mede-eigenaar, naakte
eigenaar of vruchtgebruiker is.
Vermits de belastingplichtige ingevolge schenking mede-eigenaar is geworden van
een andere woning, wordt hem de toepassing van de aftrek voor enige woning
ontzegd.
De belastingplichtige voelt zich het slachtoffer van discriminatie in die zin dat de
administratie de aftrek voor enige woning volgens hem niet weigert aan
belastingplichtigen met een eigendom in onverdeeldheid ingevolge testamentaire
schenking, maar wel weigert aan belastingplichtigen met een eigendom in
onverdeeldheid ingevolge een schenking onder levenden. Hij wenst een gemotiveerd
antwoord te krijgen voor wat betreft de door hem aangehaalde discriminatie.
Het gelijkheidsbeginsel, waarnaar belastingplichtige verwijst, vindt steun in de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het Grondwettelijk Hof geeft haar eigen definitie
aan het gelijkheidsbeginsel, dat luidt als volgt:
”De grondwettelijke regels van gelijkheid en non-discriminatie sluiten niet uit dat
een verschillende behandeling tussen de categorieën van personen ingesteld
wordt voor zover ze berust op een objectief criterium en ze op redelijke wijze
gerechtvaardigd is. Dezelfde regels verzetten zich overigens tegen een identieke
behandeling, zonder enige redelijke rechtvaardiging, van categorieën van
personen die zich in situaties bevinden die inzake de maatregel in kwestie
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essentieel verschillend zijn. Het bestaan van een dergelijke rechtvaardiging dient
te worden beoordeeld rekening houdend met het doel en de effecten van de
bekritiseerde maatregel alsook met de aard van de principes in kwestie; het
gelijkheidsbeginsel wordt geschonden wanneer vastgesteld wordt dat er geen
redelijke en evenredige verhouding bestaat tussen de aangewende middelen en
het beoogde doel.”.
Het Grondwettelijk Hof waakt over de inachtneming van de Grondwet door de
wetgevers in België.
De belastingplichtige betwist niet de toepassing van artikel 115, §1, WIB 92,
waardoor hij ingevolge de schenking geen recht heeft op de aftrek voor enige
woning. Zijn grief handelt over de discriminatie die volgens hem bestaat tussen de
begunstigden van testamentaire schenkingen (die kunnen genieten van de aftrek
enige woning) en de begunstigden van schenkingen (die uitgesloten worden van de
aftrek enige woning).
In het onderhoud met de betrokken partijen wordt benadrukt dat de FBD niet
bevoegd is om standpunten in te nemen inzake aangehaalde discriminaties in fiscale
zaken. Het is in het bemiddelingsproces de bedoeling al het mogelijke te doen om
maximaal feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen te
verzamelen om zodoende uit te maken wat partijen willen bereiken en waar ze bereid
zijn tot concessies.
Vermits het fiscale recht van openbare orde is, kon de bevoegde geschilambtenaar
niet anders dat de gevestigde aanslag bevestigen. Het bezwaarschrift wordt
verworpen en de aftrek voor enige woning wordt ten name van de belastingplichtige
niet toegestaan.
1.1.18. Artikel 14538, §1, 2de lid, 3°, a, WIB 92 - Aftrek voor enige en eigen
woning - gewestelijke woonbonus Waals Gewest – sociale redenen
Overeenkomstig artikel 14538, §1, 2de lid, 3°, a, WIB 92 (Waals Gewest) wordt voor
de toepassing van het eerste lid, 1°, van hetzelfde artikel, om te bepalen of de
woning van de belastingplichtige op 31 december van het jaar waarin de
leningsovereenkomst is gesloten, zijn enige woning is die hij zelf betrekt, geen
rekening gehouden met het feit dat de belastingplichtige de woning niet zelf betrekt
omwille van beroepsredenen of redenen van sociale aard.
De administratie weigert aan een belastingplichtige, mevrouw X, de aftrek voor de
enige en eigen woning, omwille van het feit dat ze de woning niet zelf betrok. De
administratie is van oordeel “dat deze situatie haar goed uitkwam”. De
taxatieambtenaar motiveert zijn weigering door te stellen: “(…) dat deze regeling
misschien tot doel heeft om een ‘voordeel’, 347,22 EUR per maand, te compenseren
dat eiseres zou halen uit het betrekken van deze woning gedurende een periode van
3 jaar, ten opzichte van mijnheer.”.
Eiseres betwist deze weigering en stelt dat in het kader van de regeling voorafgaand
aan de echtscheiding met onderlinge toestemming, het volgende werd vastgelegd in
de notariële akte van 8 juni 2012 :
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1. de toekenning in haar voordeel van de volledige eigendom van de
gemeenschappelijke woning;
2. de betaling van 12.500 EUR indien zij de woning zou betrekken vóór 9 juli 2015,
teneinde de ex-echtgenoot tijd te gunnen om te wennen aan het idee dat een
andere man zijn oude woning zou betrekken.
Voor de belastingplichtige is het duidelijk dat het betrekken van de woning vóór 9 juli
2015 verbonden is aan de betaling van een ‘boete’ van 12.500 EUR (contractuele
voorwaarde). Mevrouw X verkeerde dus, buiten haar wil om, in de onmogelijkheid om
de woning te betrekken vóór 9 juli 2015.
Hieruit volgt dat de redenering van de administratie arbitrair is en gebaseerd is op
een vermoeden. Volgens mevrouw X bevat deze contractuele clausule, die zeker niet
als een compensatie kan geïnterpreteerd worden, maar integendeel als een
bindende clausule, met als gevolg dat het feit dat zij het gebouw niet kon betrekken
tijdens die omstreden periode, wel degelijk als een sociale reden moet worden
beschouwd.
De moeilijkheid zit hierin dat het WIB 92 niet definieert wat moet worden verstaan
onder “de woning niet zelf betrekt omwille van beroepsredenen of redenen van
sociale aard” in de zin van artikel 14538, §1, 2de lid, 3°, a, WIB 92 (Waals Gewest).
Dat artikel vindt zijn oorsprong in artikel 16 WIB 92, zoals het bestond alvorens te zijn
opgeheven door de PW van 27 december 2004.
De administratieve commentaar op dat artikel 16 WIB 92 geeft wel een aantal
voorbeelden :
Nummer 16/18 Com.IB 92
Dit is o.m. het geval met de belastingplichtige die, na zich een woning te hebben
aangeschaft (door bouw, aankoop, erfenis enz.) die woning wegens
beroepsnoodwendigheden of wegens omstandigheden van sociale aard (grote
afstand tussen de woonplaats en de plaats waar de kinderen studeren of de vrouw
werkt, behoeften van huisvesting van de gezinsleden, ouderdom, ziekte enz.)
heeft moeten verlaten of ze zelfs nooit heeft kunnen betrekken.
Hetzelfde geldt voor de belastingplichtige die persoonlijk geen enkel van de
woningen waarvan hij eigenaar is betrekt, omdat ze niet beantwoorden aan de
belangrijkheid en de standing die de uitoefening van zijn beroep vereisen of
wanneer het onderhoud van één van die woningen, gelet op de samenstelling van
zijn gezin, te kostelijk uitvalt (Brussel, 27.6.1975, Soin Roger, Bull. 550, blz. 823).
Nummer 16/20 Com.IB 92
In twijfelachtige gevallen, moet de belastingplichtige aantonen dat hij werkelijk om
beroepsredenen of redenen van sociale aard niet persoonlijk zijn woning (of één
van zijn woningen) betrekt. Gelet op de eerder ruime draagwijdte van de
uitdrukking "om beroepsredenen of redenen van sociale aard", behoort het bij de
beoordeling van de aangevoerde redenen een ruim standpunt in te nemen.”.
Dit ruime standpunt, ingenomen door de administratie, heeft navolging gekregen in
de rechtspraak. In de volgende gevallen werden ook als beroepsredenen en redenen
van sociale aard aanvaard :
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- het feit dat gehuwden, beiden eigenaar van twee onroerende goederen,
beslissen om één van hun twee woningen te verlaten, teneinde aan hun
gehandicapte zoon de kans te geven om aldaar zelfstandig te leven (T.
Afschrift-M-Daube, Personenbelasting, Overzicht van de rechtspraak 20002008, Larcier, 1e editie, 2009);
- het feit dat een appartement niet wordt betrokken omdat het, enerzijds, niet
toegankelijk is voor de oudste zoon die zwaar gehandicapt is en zich in een
rolstoel moet verplaatsen en, anderzijds, het appartement te klein is om de twee
zonen van de belastingplichtige te huisvesten (Brussel, 22 december 2010,
fiscalnet.be);
- het feit dat de eigenares beslist heeft om haar woning te verlaten wegens
onenigheid met haar echtgenoot waardoor samenwonen onmogelijk geworden
was. Zo kon deze laatste de woning blijven betrekken, zijn adres in de
gemeente behouden en zijn publiek mandaat aldaar uitoefenen (Burg., Namen,
27 maart 2002, F.J.F., Nr. 2002/96).
Deze verschillende gevallen tonen duidelijk aan dat de vrijstelling wegens
beroepsredenen en redenen van sociale aard, ruim geïnterpreteerd wordt. Deze
omvatten niet enkel humanitaire motieven, zoals ziekte, ouderdom, enz., maar
kunnen eveneens slaan op financiële motieven, zoals het aanhouden van een zekere
levensstandaard, en de hoge onderhoudskosten van een woning.
Het is duidelijk dat de wetgever de belastingplichtige die recht zou gehad hebben op
de vrijstelling van het kadastraal inkomen van zijn eigen woning, maar die hij finaal
toch niet betrekt omwille van gewettigde (ruime) sociale en professionele redenen,
niet heeft willen straffen.
De taxatieambtenaar die in de overeenkomst misschien een compensatie ziet van
het voordeel dat mevrouw X zou gehaald hebben indien ze effectief gedurende die
periode van drie jaar de woning had kunnen betrekken, wat trouwens een niet
toegelaten opportuniteitsbeoordeling is die de behandelende agent hier maakt,
verliest hier bovendien uit het oog dat, door de betekening van het vonnis van 23
november 2012, mevrouw X volledig eigenaar wordt van een goed dat ze zelf
betaald heeft.
Verre van het verkrijgen van een compensatie zou ze extra benadeeld worden
omwille van het feit een bewoningsvergoeding te moeten betalen voor een woning
die haar toebehoort. Dit nadeel ondervindt zij niet wanneer ze de woning ter
beschikking stelt van een derde, haar ex-echtgenoot.
Bovendien benadrukt mevrouw X dat, zoals ze heeft verklaard aan de
taxatieambtenaren, haar ex-echtgenoot tijd nodig had om te wennen aan het idee dat
een andere man zijn oude woning zou betrekken. Er mag niet in twijfel getrokken
worden dat dit feit heeft bijgedragen tot de beslissing van mevrouw X om de woning
niet te betrekken, en dit met het oog op het respecteren van de gevoeligheden van
haar ex-echtgenoot.
In het woordenboek wordt de term ‘sociaal’ als volgt gedefinieerd: “wat verband
houdt met de samenleving / wat te maken heeft met hoe mensen met elkaar
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omgaan”; de hiervoor aangehaalde motieven die hebben geleid tot het niet bewonen,
maken daar deel van uit.
Voormelde overwegingen werden onderzocht door de behandelende dienst die zich
akkoord verklaarde over de grond van de zaak.
1.1.19. Artikel 171 WIB 92 – Afzonderlijk belastbare inkomsten - referentiejaar
Het voorbije jaar werd een aantal keren beroep gedaan op de tussenkomst van de
FBD in geschillen die betrekking hadden op de taxatie in de PB van afzonderlijk
belastbare inkomsten.
Artikel 171, 5°, a, WIB 92 bepaalt het volgende:
“In afwijking van de artikelen 130 tot 145 en 146 tot 156, zijn afzonderlijk
belastbaar, behalve wanneer de aldus berekende belasting, vermeerderd met de
belasting Staat op de andere inkomsten, meer bedraagt dan de overeenkomstig
de voormelde artikelen bepaalde belasting op de in de artikelen 17, §1, 1° tot 3°
en 90, eerste lid, 6° en 9°, vermelde inkomsten en op de meerwaarden op
roerende waarden en titels die op grond van artikel 90, eerste lid, 1°, belastbaar
zijn, vermeerderd met de belasting Staat met betrekking tot het geheel van de
andere belastbare inkomsten :
5° tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de
belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige
een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad die wordt bepaald op basis
van de belasting die verschuldigd is bij toepassing van de artikelen 130 tot 145
en 146 tot 154, verminderd met de in de artikelen 1451 tot 14516, 14524, 14626,
14528, 14532 tot 14535 en 154bis vermelde belastingverminderingen :
a) vergoedingen die al of niet contractueel betaald zijn ten gevolge van
stopzetting van arbeid of beëindiging van een arbeidsovereenkomst;”.
De wettelijke bepalingen worden toegelicht in de nrs. 171/323 en 324, Com.IB 92:
“E. GEMIDDELDE AANSLAGVOET
1. Algemeen
Nummer 171/323
Volgens de bewoordingen van de wet, zijn de in 171/267 tot 277, 171/298 tot 300
en 171/321 en 322, bedoelde opzeggingsvergoedingen, achterstallige
bezoldigingen van werknemers en pensioenen en winst of baten van een vorige
beroepswerkzaamheid, belastbaar tegen de gemiddelde aanslagvoet
overeenstemmend met het geheel van de belastbare inkomsten van het laatste
vorige
jaar
tijdens
hetwelk
de
belastingplichtige
een
normale
beroepswerkzaamheid heeft gehad.
2. Laatste vorige jaar van normale beroepswerkzaamheid of referentiejaar
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Nummer 171/324
Onder "het laatste vorige jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige een normale
beroepswerkzaamheid gehad heeft" (hierna "referentiejaar" genoemd) verstaat
men het meest recente vorige jaar waarin de betrokkene in België of in het
buitenland gedurende twaalf maanden belastbare beroepsinkomsten - welke ook
hun aard is - heeft behaald, die in de PB tegen de progressieve aanslagvoet
werden belast of zouden belast geweest zijn indien de betrokkene aan die
belasting was onderworpen geweest.
Het feit dat die beroepsinkomsten ook belastbare vervangingsinkomsten
omvatten, doet geen afbreuk aan de in het vorige lid uiteengezette regel.”.
Strikt genomen, was het dus niet zozeer het feit dat de betrokkene gedurende twaalf
maanden en op ononderbroken wijze een beroepswerkzaamheid had uitgeoefend,
dat doorslaggevend was, doch veeleer het feit dat hij gedurende diezelfde periode
belastbare beroepsinkomsten had verkregen. Er was met andere woorden niet
vereist dat een beroepswerkzaamheid werd uitgeoefend van 1 januari tot 31
december, maar wel dat de belastingplichtige gedurende elk van de twaalf maanden
van het beschouwde jaar belastbare beroepsinkomsten had verkregen (met inbegrip
van vervangingsinkomsten of pensioenen, renten enz.) (PV nr. 505, 29.9.1993, Sen.
de Donnéa, Bull. 735, blz. 380).
In zijn arrest van 14 maart 2013 heeft het Hof van Cassatie gevonnist dat het begrip
‘normale beroepswerkzaamheid’ letterlijk moet worden geïnterpreteerd. Het jaar
waarin de belastingplichtige gedurende drie maanden een beroepswerkzaamheid
heeft uitgeoefend en de overige negen maanden geen beroepswerkzaamheid heeft
uitgeoefend, maar vervangings-inkomsten heeft verkregen, kan volgens het Hof van
Cassatie, in tegenstelling tot hetgeen is bepaald in de voormelde nummers 171/324
en 171/325 Com.IB 92, niet worden aangemerkt als een geldig referentiejaar voor
het bepalen van de gemiddelde aanslagvoet.
In haar circulaire nr. Ci.RH.241/629.863 (AAFisc Nr. 46/2013) van 13 november 2013
past de administratie haar standpunt aan het voormelde cassatiearrest aan. Concreet
betekent dit dat enkel nog het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een
normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, als een geldig referentiejaar kan
worden
aangemerkt.
Of
een
beroepswerkzaamheid
een
normale
beroepswerkzaamheid is, moet worden beoordeeld aan de hand van de feitelijke
omstandigheden eigen aan ieder geval afzonderlijk.
Voorbeeld 1
Aan mevrouw V wordt in 2014 een opzeggingsvergoeding toegekend.
In toepassing van artikel 171, 5°, a, WIB 92, wordt een dergelijke vergoeding belast
“(…) tegen de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de
belastbare inkomsten van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een
normale beroepswerkzaamheid heeft gehad (…).”. Voor de vaststelling van de toe te
passen aanslagvoet (29,8%) grijpt de administratie terug naar de voor het
aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) gevestigde aanslag.
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In haar bezwaarschrift betwist mevrouw V de correctheid van deze keuze; zij merkt
op dat de gemiddelde aanslagvoet van toepassing voor het aanslagjaar 2014 (8,8%)
moest worden weerhouden.
In 2013 heeft mevrouw V werkloosheidsuitkeringen ontvangen (incl. achterstallen). In
2012 heeft reclamante werkloosheidsuitkeringen en ziektevergoedingen ontvangen.
Overeenkomstig de voormelde administratieve richtlijnen, heeft de taxatieambtenaar
de afzonderlijk belastbare inkomsten van reclamant tegen de gemiddelde
aanslagvoet van het aanslagjaar 2012 belast; in 2011 heeft reclamante uitsluitend
belastbare bezoldigingen ontvangen.
De bemiddelingsambtenaar neemt telefonisch contact op met reclamant en licht het
standpunt toe. Hij bezorgt haar tevens een afschrift van de desbetreffende
administratieve richtlijnen en de voormelde rechtspraak. In haar antwoord formuleert
zij volgende opmerkingen:
• Het standpunt van het Hof van Cassatie kan niet worden bijgetreden: in ons land
geldt nog altijd een strikte scheiding van machten en het is nog altijd de wetgever
die een duidelijke fiscale wetgeving moet opstellen die niet voor interpretatie
vatbaar is.
• Het is niet aan de rechterlijke macht om te bepalen of de administratieve
richtlijnen, die enkel maar ontstaan zijn omdat de wet voor interpretatie vatbaar
was, niet meer van toepassing zijn.
• Reclamante verzet zich tegen de uitvoering van de circulaire van 13 november
2013 om zowel de administratie als de wetgever duidelijk te maken dat de
belastingplichtige niet het slachtoffer mag zijn van onduidelijke wetgeving en dat
ambtenaren in geval van twijfel altijd in het voordeel van de belastingplichtige
moeten beslissen.
• De wetgever moet de nodige initiatieven nemen om de huidige fiscale wetgeving
aan te passen zodat deze niet meer voor interpretatie vatbaar is.
• Reclamante is vanaf 31 maart 2012 “actief op zoek gegaan” naar een nieuwe
betrekking met een onderbreking voor zwangerschapsverlof: het kan toch niet de
bedoeling van de wetgever zijn om vrouwen te discrimineren, omdat zij tijdens
het zwangerschapsverlof een vervangingsinkomen krijgen.
• Mevrouw V vraagt dat het aanslagjaar 2014 als referentiejaar wordt gebruikt. Het
is immers niet logisch dat de administratie voor het aanslagjaar 2015 de
gemiddelde aanslagvoet van het aanslagjaar 2012 hanteert, terwijl voor het
aanslagjaar 2014 de gemiddelde aanslagvoet van het aanslagjaar 2013 werd
toegepast.
• Een bijkomend verschil met het aangehaalde cassatiearrest is dat eiser enkel de
drie maanden had gewerkt, terwijl reclamante actief op zoek was gegaan naar
werk en reeds op 26 april 2013 de eerste positieve contacten had met haar latere
werkgever; hieruit is een eerste gesprek gevolgd op 29 april 2013 en een tweede
positief gesprek op 4 mei 2013, met een contractondertekening op 20 juni 2013.
De werkgever vond het niet opportuun om het contract vroeger te laten ingaan
om niet te moeten opdraaien voor de resulterende bonus en verlofdagen.
• Uiteindelijk heeft reclamante in 2013 vijf volledige maanden belastbare
beroepsinkomsten verkregen.
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Voor mevrouw V is het dan ook duidelijk dat het aanslagjaar 2014 als
referentiejaar dient genomen te worden voor de belastingheffing over de in 2014
toegekende opzeggingsvergoeding.

De bemiddelaar deelt de opmerkingen van reclamante mee aan de
bezwaarambtenaar. De argumenten kunnen de bezwaarambtenaar niet overtuigen,
de taxatie blijft behouden.
De bemiddelingsambtenaar neemt akte van de blijvende divergerende standpunten.
Voorbeeld 2
De heer X is tewerkgesteld als ambtenaar bij een overheidsdienst. In 2009 werd hij
bij ministerieel besluit afgedankt met in achtneming van een opzeggingstermijn van
drie maanden. De Raad van State heeft dit ministerieel besluit echter in 2011
vernietigd. Ten gevolge daarvan wordt in 2012 de achterstallige wedde met
betrekking tot de periode 2009 tot 2011 uitbetaald. De heer X vermeldt deze
achterstallige wedde in zijn aangifte in de PB voor het aanslagjaar 2013. Het
aanslagbiljet wordt op basis van de gegevens van de aangifte in de PB begin 2014
verzonden. De achterstallige bezoldigingen worden tegen een afzonderlijke
aanslagvoet van 1,9% (zijnde de gemiddelde aanslagvoet van toepassing voor het
aanslagjaar 2012) belast.
In 2015 voert de taxatiedienst een wijziging door waarbij het bedrag van de
terugbetaalde kosten woon-werkverkeer, opgenomen onder de code 1250 van de
aangifte in de PB, wordt overgebracht naar de code 1254. Tezelfdertijd wordt de
afzonderlijke aanslagvoet in aanmerking genomen van 31,1% (zijnde de gemiddelde
aanslagvoet van toepassing voor het aanslagjaar 2009).
Als verantwoording wordt vermeld dat de terugbetaalde kosten woon-werkverkeer bij
de code 1254 van de aangifte i.p.v. bij de code 1250 van de aangifte moeten
aangegeven worden.
De heer X dient een bezwaar in omwille van volgende redenen:
•
•
•

de buitengewone aanslagtermijn van 3 jaar wordt onwettig toegepast;
het bus- en treinabonnement moet als een VAA beschouwd worden, zijnde een
voordeel dat zijn werkgever gratis of tegen lage vergoeding aan hem toekent;
voor de aanslagvoet van toepassing op de achterstallige bezoldigingen wordt
het gezag van gewijsde van de vernietigingsarresten van de Raad van State
miskend.

Ter voorbereiding van de bemiddeling richt de FBD een vraag om advies aan de
Centrale Rechtskundige Dienst van de FOD Financiën. Deze vraag om advies heeft
betrekking op de artikelen 353, en 354, eerste lid, WIB92 (gewone en buitengewone
aanslagtermijn van 3 jaar) alsook op de toepassing artikel 171, 5°, b, WIB92
(afzonderlijke taxatie, inzonderheid bepaling van het referentiejaar).
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Volgende vragen werden daarbij gesteld:
1. Vraag om advies met betrekking tot de toepassing van artikel 354, 1ste lid, WIB 92
Artikel 354 WIB 92 bepaalt dat bij niet-aangifte, bij laattijdige overlegging van
aangifte, of wanneer de verschuldigde belasting hoger is dan de belasting met
betrekking tot de belastbare inkomsten en de andere gegevens vermeld in de
daartoe bestemde rubrieken van een aangifteformulier dat voldoet aan de vorm- en
termijnvereisten, gesteld bij de artikelen 307 tot 311 van hetzelfde wetboek, de
belasting of de aanvullende belasting, in afwijking van artikel 359 WIB92, mag
worden gevestigd gedurende drie jaar vanaf 1 januari van het jaar waarnaar het
aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd (…).”.
De vraag rijst of in voorliggend geval de driejarige termijn van artikel 354, eerste lid,
WIB 92 kan worden toegepast gelet op het feit dat de eerste wijziging noch een
verhoging van het belastbaar inkomen, noch een verhoging van de te betalen
belasting tot gevolg heeft en de tweede wijziging betrekking heeft op een gegeven
dat de belastingplichtige niet zelf in zijn aangifte in de PB kan vermelden.
Daarbij wordt opgemerkt dat de belastingplichtige in de bijlage van de aangifte PB
wel heeft vermeld welke gemiddelde aanslagvoet naar zijn mening van toepassing is.
De administratie heeft in de oorspronkelijke aanslag deze gemiddelde aanslagvoet
weerhouden en toegepast.
Kan in voorliggend geval en op basis van voormelde gegevens, rechtsgeldig worden
afgeweken van de gewone aanslagtermijn vermeld in artikel 359 WIB 92 (in casu 30
juni 2013) en overeenkomstig artikel 354, eerste lid, WIB 92 in 2015 een geldige
supplementaire aanslag voor het aanslagjaar 2013 worden gevestigd?
2. Vraag om advies met betrekking tot de toepassing van artikel 171, 5°, WIB 92
De problematiek handelt over de vaststelling van het referentiejaar, namelijk “het
laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid
heeft gehad”.
Is het correct dat de vernietiging door de Raad van State van voormeld ministerieel
besluit met betrekking tot de afdanking van de ambtenaar tot gevolg heeft dat zijn
tewerkstelling nooit werd beëindigd? In bevestigend geval, heeft dit tot gevolg dat
moet aanvaard worden dat de belastingplichtige in 2011 (aanslagjaar 2012) een
normale beroepswerkzaamheid heeft gehad, ook al heeft hij in dat jaar nagenoeg
geen belastbare inkomsten ontvangen? Met andere woorden, kan in onderhavig
geval de gemiddelde aanslagvoet met betrekking tot het aanslagjaar 2012
(inkomsten 2011) geldig worden toegepast voor de berekening van de belasting op
de achterstallige bezoldigingen toegekend voor aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012)?
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De Centrale Rechtskundige Dienst verstrekt het volgende antwoord:
1. De toepassing van de artikelen 353 en 354, eerste lid van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992
In de vraagstelling suggereert U dat in het voorliggende geval de driejarige
termijn voorzien in artikel 354, eerste lid van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, niet kan toegepast worden. Om de door U vermelde
redenen moet dit standpunt bijgetreden worden.
2. De toepassing van artikel
inkomstenbelastingen 1992

171,

5°,

b,

van

het

Wetboek

van

de

Krachtens een algemeen beginsel van administratief recht hebben de arresten
van de Raad van State die een administratieve rechtshandeling nietig verklaren,
volstrekt gezag van gewijsde. Dit betekent dat zij in de regel uitwerking hebben
tegenover iedereen.
De vernietiging werkt niet enkel voor de toekomst, maar ook voor het verleden en
wel tot op de dag waarop de beslissing is genomen, tenzij de Raad van State in
het arrest daar uitdrukkelijk anders over oordeelt. De onwettigheid werd immers
begaan op het ogenblik waarop de vernietigde rechtshandeling werd verricht,
zodat deze onwettigheid moet weggenomen worden op dat ogenblik. Het
afdankingsbesluit wordt met andere woorden geacht nooit bestaan te hebben,
zodat de betrokkene wordt geacht zich in de toestand te bevinden alsof de
vernietigde beslissing nooit zou zijn tussengekomen.
De betrokkene wordt dus verondersteld steeds ambtenaar in actieve dienst te zijn
gebleven, met alle directe gevolgen die daaraan verbonden zijn. Dat hij zijn ambt
niet op een normale manier heeft kunnen uitoefenen, heeft daarop geen invloed
daar dit enkel toe te schrijven is aan een onregelmatige handeling van de
overheid.
Ook de vaststelling dat de betrokkene tijdens de periode die verlopen is tussen de
datum waarop de aangevochten beslissing werd genomen en de datum van het
annulatie-arrest, geen of bijna geen belastbaar inkomen genoot, doet daar geen
afbreuk aan. Door de vernietiging is het immers duidelijk geworden dat de
werkgever aan de betrokkene zijn wedde had moeten uitbetalen en dat dit dus ten
onrechte niet gebeurd is.
Artikel 171, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zal derhalve op
het voorliggende van toepassing zijn (voor zover de taxatietermijn wordt
gerespecteerd).
Naar aanleiding van het advies van de Centrale Rechtskundige Dienst wordt het
bezwaarschrift ingewilligd.
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Voorbeeld 3
Belastingplichtige was loontrekkende tot 2006. Zij onderbreekt haar loopbaan
gedurende 6 jaar, en start een zelfstandige commerciële activiteit. In 2012 wordt
haar arbeidscontract als loontrekkende stopgezet en ontvangt ze van haar exwerkgever opzeggings- en inschakelingsvergoedingen. Deze vergoedingen zijn
belastbaar, krachtens artikel 171, 5°, a, WIB 92, tegen de gemiddelde aanslagvoet
van het laatste vorige jaar waarin een normale beroepswerkzaamheid werd
uitgeoefend.
Volgens de belastingplichtige en haar mandataris werd de zelfstandige
beroepsactiviteit gedurende het volledige jaar 2011 uitgeoefend, en is het dus de
gemiddelde aanslagvoet van dat jaar die in aanmerking moet genomen worden (ook
al bedraagt deze aanslagvoet 0%).
Voor de taxatieambtenaar is een referentiejaar dat verbonden is aan een
zelfstandige beroepsactiviteit “niet geloofwaardig”. Het is passender om terug te gaan
naar het vorige volledige jaar waarin een normale beroepswerkzaamheid als
loontrekkende werd uitgeoefend; een jaar waarin de gemiddelde aanslagvoet 33,5%
bedroeg.
Ondanks hun tegenargumentatie, slagen de belastingplichtige en haar mandataris er
niet in de taxatieambtenaar te overtuigen. Zij dienen bezwaar in tegen de aanslag en
doen beroep op de FBD.
De FBD, die de beoordelingsbevoegdheid overlaat aan de behandelende agent,
meent dat het standpunt van de taxatieambtenaar, wanneer hij beslist dat, het jaar
waarin een zelfstandige beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend, niet als
betrouwbaar en representatief kan beschouwd worden om de gemiddelde
aanslagvoet te bepalen, arbitrair is. Omwille van de tijdens het jaar sterk
schommelende belastbare inkomsten, eigen aan zo’n activiteit, kan dat jaar niet als
referentiejaar gebruikt worden voor de vaststelling van de aanslagvoet van
toepassing op de opzeggings- en inschakelingsvergoedingen, verbonden aan een
vroegere activiteit als loontrekkende.
Volgens de taxatieambtenaar kan een volledig jaar waarin een normale
beroepswerkzaamheid werd uitgeoefend, enkel een jaar zijn met beroepsinkomsten
als loontrekkende (deze zienswijze werd nochtans al door hoven van beroep
tegengesproken). Naar zijn mening hadden de vergoedingen moeten betaald worden
het jaar volgend op het einde van de activiteit als loontrekkende. De vraag welk jaar
als referentiejaar had moeten genomen worden voor het bepalen van de gemiddelde
aanslagvoet, had zich dan ook niet gesteld. Nochtans is het duidelijk dat
belastingplichtige niet verantwoordelijk kan zijn voor het feit dat de vergoedingen pas
in 2012 werden betaald, noch dat de gemiddelde aanslagvoet voor 2011 toevallig 0%
bedraagt.
Dankzij opbouwende en open onderhandelingen met de FBD, heeft de
behandelende agent de analyse van de FBD op alle vlakken gevolgd, en de grief van
de belastingplichtige ingewilligd.
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1.2. Vennootschapsbelasting
1.2.1. Artikelen 26, 79, en 207, WIB 92 – Abnormale of goedgunstige voordelen
– Elementen waarop de aftrekbeperking inzake VenB slaat
Het geschil heeft betrekking op de taxatie voor de aanslagjaren 2012 en 2013 van
abnormale of goedgunstige voordelen en de verwerping van uitgaven, betaald door
een Belgische vennootschap aan een Franse vennootschap.
Het controlecentrum heeft voor beide aanslagjaren berichten van wijziging verstuurd.
In antwoord hierop heeft de gevolmachtigde van de vennootschap zijn akkoord
gegeven met betrekking tot een aantal gewijzigde elementen, maar heeft zich met
andere punten niet akkoord verklaard. De taxatiedienst heeft zijn beslissing van
taxatie medegedeeld, waarbij melding werd gemaakt van de akkoorden en bepaalde
punten werden aangepast, en waarbij het standpunt met betrekking tot de punten
waarmee de belastingplichtige niet akkoord kon gaan, werd behouden.
De VenB-aanslagen werden gevestigd op basis van de belastbare grondslagen die
werden meegedeeld in de beslissing van taxatie. De raadsman van de
belastingplichtige heeft een bezwaarschrift ingediend tegen elk van beide aanslagen.
De opgeworpen grieven hebben betrekking op de abnormale of goedgunstige
voordelen en de verwerping van de uitgaven, betaald aan een Franse vennootschap.
Tegelijkertijd heeft de raadsman van de belastingplichtige een bemiddelingsaanvraag
ingediend.
De verschillende vertegenwoordigers van reclamante verstrekten uitleg over het
functioneren van de vennootschap en het systeem van doorfactureren van kosten
aan de Franse vennootschap. De zaakvoerder van reclamante is eveneens
aandeelhouder van de Franse vennootschap, waarvan hij de leiding aan een derde
heeft overgedragen. Deze derde persoon beschikte, gelet op de relatief beperkte
activiteit van de Franse vennootschap, over de nodige tijd om vanuit Frankrijk voor
de zaakvoerder van reclamante enkele taken, inherent aan de Belgische
vennootschap, uit te voeren. Deze prestaties worden vergoed en ten laste genomen
door de Belgische vennootschap.
De stukken in het dossier leveren onvoldoende bewijs van de door de Franse
vennootschap – middels haar zaakvoerder – uitgeoefende activiteit voor rekening
van de Belgische vennootschap. De voorgelegde stukken behoeven dan ook verdere
uitleg.
Er worden bijkomende documenten voorgelegd om de effectief geleverde en
gefactureerde prestaties te rechtvaardigen, samen met een beschrijvende nota.
Hiermee beoogde de belastingplichtige het bewijs te leveren van de voor haar door
de Franse vennootschap geleverde prestaties.
De FBD werd door de bezwaardienst op de hoogte gesteld van het feit dat de
voorgelegde stukken en de verstrekte uitleg niet toelieten de tussenkomst van de
zaakvoerster van de Franse vennootschap voor rekening van reclamante aan te
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tonen, en dat het bewijs van de geleverde prestaties niet werd geleverd. Bijgevolg
werd een verwerping van dit specifieke punt van het bezwaarschrift in overweging
genomen.
Op voorstel van de FBD kreeg de zaakvoerder alsnog de gelegenheid om uitleg te
verstrekken over het functioneren van zijn vennootschap, en de tussenkomsten van
de Franse vennootschap met behulp van een functioneel organogram. De geleverde
prestaties konden door middel van telefoonfacturen worden gestaafd. De consultatie
daarvan wees op talrijke oproepen (op regelmatige en dagelijkse basis) van de
zaakvoerder van reclamante naar de laptop van de zaakvoerster van de Franse
vennootschap.
Op basis van de voorgelegde stukken, de verstrekte uitleg en de geleverde
bewijsstukken, besloot het hoofd van de bezwaardienst de aftrek van de door de
Franse vennootschap gefactureerde kosten te aanvaarden.
1.2.2. Artikel 36, en 183, WIB 92 – Voordeel van alle aard – Vruchtgebruik –
grove herstellingen
De heer X, zaakvoerder van een bvba, en zijn echtgenote hebben voor het
aanslagjaar 2013 een tijdige aangifte ingediend in de PB. Naar aanleiding van een
actie vruchtgebruik werd de bvba aan een fiscale controle onderworpen.
Volgens de notariële akte heeft de bvba het vruchtgebruik van een commercieel
pand gekocht voor een bedrag van 169.784 EUR. De naakte eigendom werd gekocht
door de heer X voor een bedrag van 42.446 EUR.
Naar aanleiding van een fiscale controle werd een bericht van wijziging aangetekend
aan de heer X en zijn echtgenote verstuurd waarin werd meegedeeld dat de
aangegeven bezoldiging van de heer X diende te worden verhoogd met een VAA. In
het bericht werden volgende vaststellingen van herstelling aan het in vruchtgebruik
gegeven onroerend goed opgenomen:
- herstelling en vernieuwing van gemeenschappelijke muren;
- installatie of vernieuwing van centrale verwarming;
- installatie of vernieuwing van elektriciteit.
Volgens de administratie heeft de vennootschap-vruchtgebruiker werken ten laste
genomen die de naakte eigenaar-natuurlijke persoon ten laste had moeten nemen.
Hierdoor heeft de vennootschap-vruchtgebruiker een voordeel verstrekt aan de
naakte eigenaar. De naakte eigenaar heeft tijdens de periode waarin het voordeel
werd verworven de hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschapvruchtgebruiker. Overeenkomstig artikel 32, 2de lid, 2°, WIB 92 dient dit VAA te
worden geherkwalificeerd als bezoldiging bedrijfsleider.
Tevens werd een belastingverhoging van 10% aangekondigd wegens een onjuiste
aangifte zonder het opzet de belastingen te ontduiken, 1ste overtreding.
Een antwoord met een ‘niet-akkoord’ werd door de belastingplichtigen aan de
administratie overgemaakt. In dit antwoord wordt uitdrukkelijk gesteld dat bij de
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voorgestelde taxatie geen rekening wordt gehouden met de bepalingen in de
authentieke akte. Tevens wordt de berekeningswijze van de waarde vruchtgebruik,
zoals die door de partijen werd weerhouden, nogmaals uitvoerig toegelicht.
In een kennisgeving van beslissing tot taxatie werd meegedeeld dat de
vooropgestelde taxatie toch behouden blijft. Overeenkomstig het artikel 605 BW
vallen, aldus de taxatie-agent, de ‘herstellingen tot onderhoud’ ten laste van de
vruchtgebruiker en de ‘grove herstellingen’ ten laste van de naakte eigenaar. Een
aanvullende aanslag werd gevestigd.
Tegen deze aanslag werd door de mandataris van de belastingplichtigen een
bezwaarschrift ingediend en werd tevens om de tussenkomst van de FBD gevraagd.
Volgens de administratie zouden de partijen niet hebben voorzien in een
overeenkomst waarin de vruchtgebruiker op eigen kosten, en dus ter ontlasting van
de naakte eigenaar, de noodzakelijk geachte grove herstellingen mag uitvoeren. Dit
is echter niet correct. De partijen hebben hierin wel uitdrukkelijk voorzien. Uit de
contactuele bepalingen blijkt dat het de bedoeling was van de partijen om alle
aanpassings-, verbeterings- of nieuwbouwwerken, alsook de grove herstellingen,
door de vruchtgebruiker ten laste te laten nemen.
Het is bijgevolg niet mogelijk om een VAA te belasten in hoofde van de
belastingplichtige en zijn echtgenote, aangezien de bijhorende kosten van deze
grove herstellingen vooraf werden begroot en werden geboekt bij de vennootschapvruchtgebruiker. De grove herstellingen werden volledig uitgevoerd zoals destijds
door de partijen werd beschreven en overeengekomen. De taxatie-ambtenaar heeft
gebruik gemaakt van een standaard bericht van wijziging zonder rekening te houden
met de feitelijke situatie van de vennootschap-vruchtgebruiker.
Gelet op het gegeven dat het in het bemiddelingsproces de bedoeling is al het
mogelijke te doen om feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de
partijen te verzamelen om zodoende uit te maken wat partijen willen bereiken en
waar ze bereid zijn tot concessies, heeft de FBD telefonisch en per e-mail contact
opgenomen met de bezwaarambtenaar en de mandataris van de belastingplichtigen.
Overeenkomstig het artikel 605 BW vallen immers de ‘herstellingen tot onderhoud’
ten laste van de vruchtgebruiker en de ‘grove herstellingen’ ten laste van de naakte
eigenaar. Dit artikel valt echter onder het aanvullend recht. Dit impliceert dat partijen
er in hun overeenkomst mogen van afwijken en een andere verdelingslast kunnen
uitwerken, wat in voorliggend dossier het geval is.
Volgens de administratie moet er geen VAA worden belast op het moment van het
aangaan van het vruchtgebruik, wanneer in het basiscontract vermeld wordt dat de
vruchtgebruiker bepaalde grove herstellingen zal uitvoeren die normaal ten laste zijn
van de naakte eigenaar.
Een VAA kan mogelijk belast worden op het einde van het vruchtgebruik, als blijkt dat
de uitgevoerde werken een blijvende meerwaarde hebben voor het gebouw.
Bijgevolg is de doorgevoerde taxatie onterecht.
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Er wordt door de bezwaarambtenaar echter opgemerkt dat er tijdens de fiscale
controle geen wijzigingen werden doorgevoerd aan de berekeningswijze en waarde
van het vruchtgebruik zelf. Uit het bericht van wijziging blijkt dat de administratie de
verdeling tussen waarde vruchtgebruik en waarde naakte eigendom, zoals die door
de belastingplichtigen werd bepaald, heeft behouden.
Alvorens een beslissing te nemen wenst de bezwaarambtenaar toch nog de waarde
van het vruchtgebruik te berekenen zoals voorgeschreven en deze vervolgens nog te
toetsen aan de waarde zoals die tussen de partijen is overeengekomen.
Niettegenstaande de waarde van het vruchtgebruik door de administratie niet werd
gewijzigd en bijgevolg geen voorwerp uitmaakt van het bezwaaronderzoek, gaat de
mandataris akkoord met de door de bezwaarambtenaar voorgestelde benaderingsen berekeningswijze. Er wordt door de mandataris vooraf wel duidelijk gesteld dat de
waardering van het vruchtgebruik volgens de methode Ruysseveldt nadien niet ter
discussie zou staan en dat ook de parameters ‘huur’, ‘indexatiecoëfficiënt,
‘actualisatievoet’ en de jaarlijkse onderhoudskost, zoals die door de
belastingplichtigen bij de berekening van hun waarde ‘vruchtgebruik’ werden
toegepast (en tevens nogmaals uitvoerig werden toegelicht in het bezwaarschrift),
door de administratie als correct worden beschouwd.
Teneinde de bezwaarambtenaar in de mogelijkheid te stellen deze berekening te
kunnen maken werden nog bijkomende verantwoordingsstukken door de
belastingplichtigen aangereikt. Aan de hand van deze verantwoordingsstukken en de
reeds gekende en juist bevonden parameters, werd door de bezwaarambtenaar de
waarde van het vruchtgebruik berekend overeenkomstig de methode Ruysseveldt.
Het door de bezwaarambtenaar bekomen resultaat lag inderdaad in dezelfde lijn als
de waardebepaling van de belastingplichtigen overeenkomstig de opbrengsttheorie.
Gelet op al het voorgaande wordt het bezwaarschrift bijgevolg ingewilligd. De
betwiste aanslag wordt volledig ontheven. De tussenkomst van de FBD heeft het
mogelijk gemaakt dat niet alleen de bezwaarindiener en zijn mandataris, maar ook de
bezwaarambtenaar met tevredenheid kan terugblikken op de manier waarop dit
bezwaarschrift werd onderzocht en afgehandeld.
1.2.3. Artikel 49, 52, en 61, WIB 92 – Afschrijving kosten van oprichting,
inrichting en verbouwing van een in huur gegeven onroerend goed
Overeenkomstig artikel 52, 6°, WIB 92 worden, onder voorbehoud van het bepaalde
in de artikelen 53 tot 66bis van hetzelfde wetboek, inzonderheid als beroepskosten
aangemerkt :
“6° afschrijvingen die betrekking hebben op oprichtingskosten en op immateriële
en materiële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is;”.
Overeenkomstig artikel 61, eerste lid, WIB 92 worden afschrijvingen
“als beroepskosten aangemerkt naar de mate dat ze gegrond zijn op de
aanschaffings- of beleggingswaarde en voor zover ze noodzakelijk zijn en
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samengaan met een waardevermindering die zich in het belastbare tijdperk
werkelijk heeft voorgedaan.”.
De betwisting heeft betrekking op het afschrijvingsritme van de kosten van oprichting,
inrichting en verbouwing van het onroerend goed dat door de vennootschap wordt
gehuurd en waarin de vennootschap haar activiteit uitoefent.
De belastingplichtige is een notarisvennootschap, bvba X, dewelke erkend is door de
Nationale Kamer van Notarissen.
Mevrouw I, notaris en de enige zaakvoerder van de vennootschap, en haar
echtgenoot, de heer K, zijn eigenaar van een onroerend goed. Naast de
gezinswoning van het echtpaar, bevindt zich op het perceel tevens de
maatschappelijke zetel van de vennootschap. Op 2 januari 2007 werd een
huurovereenkomst afgesloten tussen het echtpaar I-K en de vennootschap.
Met het oog op de vernieuwing van het gebouw waarin bvba X haar activiteiten
uitoefent, werd door het echtpaar I-K op 1 september 2011 de toelating gegeven aan
de belastingplichtige om het onroerend goed te verbouwen.
Gelet op de wens van mevrouw I om haar activiteit en deze van de vennootschap in
2027 te beëindigen, werd op 26 december 2012 een nieuwe huurovereenkomst
afgesloten met een duurtijd van 15 jaar.
Gezien de noodzakelijk beperkte duurtijd van de huurovereenkomst heeft de
vennootschap de kosten van de verbouwingswerken afgeschreven op 15 jaar. De
kosten met betrekking tot de inrichting van de maatschappelijke zetel werden
afgeschreven op 5 jaar (behalve de kosten van airco en ventilatie, dewelke werden
afgeschreven op 10 jaar).
Ondanks de verstrekte argumentatie van de raadsman van mevrouw I leek de
bevoegde expertisedienst niet geneigd de toepassing van een afschrijvingstermijn te
aanvaarden die minder zou bedragen dan 33 jaar voor de verbouwingswerken aan
het onroerend goed en 10 jaar voor de inrichting van het onroerend goed.
Teneinde tot een aanvaardbare oplossing te komen in dit dossier, doet de
vennootschap een beroep op de FBD.
Tijdens de bespreking lichten de raadsheren hun standpunt uitvoerig toe en herhalen
de intentie van hun klant om tot een akkoord te komen.
De FBD merkt op dat de principiële standpunten ver uit elkaar (blijven) liggen, daar
waar nochtans zowel de administratieve commentaar op het afschrijvingsritme voor
kosten van oprichting, inrichting of verbouwingen van onroerende goederen gedaan
door de exploitant-huurder (nummers 61/265 en 268, Com.IB 92), als de rechtspraak
met betrekking tot het afschrijvingsritme van gebouwen in opstal (zie enerzijds,
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 5/05/2004 en, anderzijds het Hof
van Beroep van Brussel van 5/12/2003) geen eenduidig standpunt kunnen
weergeven.
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De FBD vraagt de bezwaarambtenaar of er nog andere, onderliggende redenen zijn
om de taxatie te behouden. De bezwaarambtenaar merkt op dat de aard van de
verbouwingswerken, de grootte van de werken, het totaal bedrag van de investering,
de opmaak van een nieuw huurcontract met beperkte looptijd dat verlengd kan
worden, het niet voorzien van een clausule in het huurcontract die de natrekking
vastlegt, het niet verlagen van de huurprijs naar aanleiding van de verbouwingen, de
keuze voor de degressieve afschrijving, … doet uitschijnen dat het geheel van de
verrichtingen er vooral in bestaat de vennootschap zo snel als mogelijk te bezwaren
met kosten die vooral de zaakvoerder en haar echtgenoot op belastingvriendelijke
wijze ten goede zullen komen.
De FBD vraagt de raadsheren hierop te willen reageren en, in het geval de
opmerking van de bezwaarambtenaar onvoldoende kan weerlegd worden, of hun
klant hieraan wil/kan tegemoet komen. Er vindt een constructief gesprek plaats
tussen de raadsheren en de bezwaarambtenaar om tot een oplossing te komen. Er
kan
worden
weerlegd
dat
de
vermeende
constructie
niet fiscaal
geïnspireerd/geoptimaliseerd is, zoals op het eerste zicht zou kunnen lijken.
Volgende afspraken worden gemaakt:
- de afschrijvingstermijn wat de bouwwerken betreft, wordt vastgesteld op 25 jaar;
- de afschrijvingstermijn wat de vloer- en schilderwerken betreft, blijft 5 jaar;
- de belastingverhoging van 10 % wordt toegepast.
1.2.4. Artikelen 49 en 66, WIB 92 - Autokosten
De werknemers van bvba N maken gebruik van bestelwagens (die eigendom zijn van
de werkgever) om zich van en naar de bouwwerven te begeven. Voor deze
verplaatsingen wordt een mobiliteitsvergoeding toegekend die, in uitvoering van de
richtlijnen opgenomen in de circulaire AAFisc Nr. 28/2016 (nr. Ci.RH.421/630.175)
van 19/09/2016, voor de helft is vrijgesteld ten name van de genieter en voor de helft
als een belastbare bezoldiging wordt beschouwd.
De administratie beperkt de aftrek als beroepskost van het vrijgestelde gedeelte tot
75%
Eerste grief
Reclamante betwist de hiervoor vermelde aftrekbeperking, omdat de verplaatsingen
van en naar de werven met bestelwagens worden gedaan; deze voertuigen vallen
niet onder de in artikel 66, §1, WIB 92 voorziene aftrekbeperking.
Tweede grief
Met betrekking tot de taxatieprocedure, werpt reclamante op dat de kennisgevingen
van beslissing tot taxatie enkel een verwijzing bevatten naar de voordien verstuurde
berichten van wijziging en als zodanig geen uitleg verschaffen over de redenen
waarom met de argumenten van reclamante geen rekening werd gehouden; een
dergelijk gebrek aan motivatie schendt de bepalingen van artikel 346, 5de lid, WIB 92.
De eigenlijke bemiddeling beperkt zich tot de eerste grief.
Alvorens de bemiddeling op te starten, neemt de bemiddelaar kennis van de
argumenten van de geschilambtenaar en de gevolmachtigde van reclamante.
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De geschilambtenaar formuleert (samengevat) de volgende opmerkingen:
• De mobiliteitsvergoeding die bij CAO werd ingevoerd, wordt in principe
toegekend om lange verplaatsingen tussen de woonplaats en de plaats van
tewerkstelling (buiten de gewone arbeidsuren) te vergoeden, en dit ongeacht het
gebruikte vervoermiddel. De mobiliteitsvergoeding is dus eigenlijk geen
vergoeding voor autokosten, maar een vergoeding voor de duur van de
verplaatsing naar de plaats van tewerkstelling, die in principe volledig belastbaar
is in hoofde van de werknemer. Het betreft immers geen “eigen kosten van de
werkgever”.
• In overleg met de Nationale Confederatie van de bouwnijverheid werd echter een
fiscale gunstmaatregel ingevoerd. De mobiliteitsvergoeding wordt geacht ten
belope van 50% een terugbetaling van de werkelijke verplaatsingskosten van de
werknemer te vertegenwoordigen, en ten belope van 50% een premie voor de
verplaatsingsduur naar de verschillende werven (zie Parl. Vr. nr. 600 van dhr.
Van Aperen, van 20/2/2001).
Deze premie is volledig aftrekbaar ten name van de werkgever, maar ook
volledig belastbaar ten name van de werknemer. De niet-belastbaarheid van de
terugbetaling van verplaatsingskosten (i.e. autokosten eigen aan de werkgever)
heeft echter ook tot gevolg dat deze kosten slechts beperkt aftrekbaar zijn. De
werkgever kan evenwel aantonen dat ze eigen kosten van de werknemers
betreffen. Dit impliceert echter dat ze dan ook volledig belastbaar worden ten
name van de werknemers. Bij gebrek aan vermelding op de fiches 281.10
kunnen dergelijke kosten ook verworpen worden in hoofde van de werkgever,
tenzij de betrokken werknemers uitdrukkelijk akkoord gaan met de belasting in
hun hoofde.
• Het addendum van 20 oktober 2016 aan de voormelde circulaire van 19
september 2016 verduidelijkt het administratief standpunt betreffende de
mobiliteitsvergoedingen. Uit de tekst ervan blijkt duidelijk dat vergoedingen voor
zogenaamde verplaatsingen met voertuigen van de werkgever fiscaal niet als
volledig aftrekbare kosten kunnen worden beschouwd. Deze verplaatsingen
gebeurden immers niet op kosten van de werknemers. De eigenlijke kosten van
deze verplaatsingen (met bestelwagens) werden door de werkgever al volledig in
aftrek genomen. De mobiliteitsvergoedingen die in die omstandigheden aan de
werknemers worden betaald, kunnen dan ook geen betrekking hebben op de
verplaatsingen die met de voertuigen van de werkgever worden uitgevoerd, en
zijn dan ook geen eigen kosten van de werkgever. Indien de werkgever de
volledige aftrek wenst van dergelijke vergoedingen, dient hij ze ook volledig als
belastbare bezoldigingen op de loonfiche te vermelden.
De opmerkingen van de gevolmachtigde van reclamant luiden als volgt:
• De fiscus stelt dat de helft van de mobiliteitsvergoedingen betrekking heeft op
verplaatsingen gedaan met personenwagens, wagens voor dubbel gebruik of
minibussen en bijgevolg slechts beperkt aftrekbaar zou zijn bij de werkgever,
maar legt weinig of geen documenten voor waaruit zou blijken dat dit vermoeden
zou kloppen.
• De administratie spreekt van een fictie waaruit zou (moeten) blijken dat
mobiliteitsvergoedingen beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever
aangaande verplaatsingen gedaan met personenwagens, wagens voor dubbel
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gebruik of minibussen. Deze fictie vindt men nergens terug,
noch in
naslagwerken, noch online, noch in fiscale databanken en al zeker niet in de wet
zelf; de administratie legt zelf geen enkel document voor dat deze zienswijze
onderbouwt.
Het enige waaruit deze fictie enigszins blijkt, is een antwoord van de minister op
een parlementaire vraag die dateert van 15 jaar geleden, een antwoord dat geen
wetgevend karakter heeft en niet afdwingbaar is ten opzichte van een
belastingplichtige.
Anderzijds is het perfect denkbaar dat de mobiliteitsvergoedingen voor de helft
beschouwd worden als kost eigen aan de werkgever met betrekking tot
bestelwagens. Dat zou dan echter impliceren dat de betreffende helft niet
belastbaar is bij de werknemer en toch integraal aftrekbaar is bij de werkgever.
Randnummer 6 van de circulaire van 19 september 2016 luidt als volgt:
“Ter zake vormen de eigen kosten van de werkgever, die geacht worden
overeen te stemmen met werkelijke verplaatsingskosten, beroepskosten die in
de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn onder de voorwaarden die zijn
opgenomen in het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid in de
artikelen 49, 65, 66 §1 en 198 bis. Bijgevolg zullen bepaalde autokosten, in
voorkomend geval, slechts gedeeltelijk aftrekbaar zijn.”. In dit verband moet
worden opgemerkt dat (a) men in randnummers 5 en 6 benadrukt dat de helft
van de mobiliteitsvergoedingen die niet belast worden bij de werkgever,
beschouwd worden als kosten eigen aan de werkgever en (b) men er
vervolgens in voorwaardelijke wijs op duidt dat slechts bepaalde autokosten in
voorkomend geval beperkt aftrekbaar zijn. Bijgevolg is het duidelijk dat het niet
de bedoeling is om de helft van de mobiliteitsvergoedingen die niet belastbaar
is bij de werknemer een andere kwalificatie te geven dan ‘kosten eigen aan de
werkgever’.”.
Uit de circulaire blijkt heel duidelijk dat de helft van de vergoeding die belastbaar
is bij de werknemer, steeds als eigen kost van de werkgever wordt beschouwd.
Het lijkt dan ook niet langer plausibel dat de helft van deze vergoeding
beschouwd zou worden als belastbare bezoldiging, indien de werkgever de
beperking van de kostenaftrek zoals in casu opgelegd, niet zou aanvaarden.
Daarenboven stelt de circulaire zelf dat het in bepaalde gevallen mogelijk is dat
deze helft integraal aftrekbaar is bij de vennootschap, door te stipuleren dat de
aftrekbeperking slechts toepasselijk zou zijn bij bepaalde autokosten en slechts
in voorkomende gevallen.
Het is dan ook niet correct te stellen dat, indien een werkgever niet akkoord is
met de door de fiscus toegepaste aftrekbeperking op de helft van de
mobiliteitsvergoeding, hij daardoor intrinsiek zou verzaken aan het akkoord
tussen de fiscus en de Confederatie Bouw en daarmee te kennen zou geven dat
hij dat deel van de mobiliteitsvergoedingen beschouwt als bezoldigingen en niet
als kosten eigen aan de werkgever.
Door de voorwaardelijke formulering van die laatste paragraaf lijkt het perfect
mogelijk dat in bepaalde gevallen de helft van de mobiliteitsvergoedingen wél
integraal aftrekbaar is en in andere gevallen dan weer niet.
In die optiek is het dan ook perfect denkbaar dat daaromtrent discussie ontstaat
en dat de werkgever dus niet akkoord gaat met de toegepaste aftrekbeperking.
Uit niets (en al zeker niet uit de circulaire) blijkt dat hij daardoor zou zeggen dat
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die desbetreffende helft een bezoldiging is en niet langer een eigen kost van de
werkgever.
• Als we verder bouwen op de redenering van de circulaire, moeten we
concluderen dat verplaatsingen die worden uitgevoerd met bestelwagens die
eigendom zijn van de werkgever, in ieder geval beschouwd worden als eigen
kosten van de werkgever. Deze eigen kosten van de werkgever hebben
logischerwijs betrekking op verplaatsingen met bestelwagens en bijgevolg
moeten ze als dusdanig behandeld worden. Gezien kosten van bestelwagens
niet het onderwerp vormen van de aftrekbeperkingen van artikel 65, 66 of 198bis,
WIB 92, is het in deze dan ook niet mogelijk deze aftrekbeperkingen toe te
passen in de voorliggende casus.
Op 20 oktober 2016 verschijnt een addendum bij de voormelde circulaire van 19
september 2016. De tekst van randnummer 4 luidt als volgt:
“Slechts indien de werknemer de verplaatsingen op eigen kosten doet met een
ander vervoermiddel dan een in artikel 66, §1, WIB 92, bedoeld voertuig, mag de
werkgever het gedeelte van de vergoeding dat met de terugbetaling van die
kosten overeenstemt, volledig als beroepskost in mindering brengen.”.
Het standpunt van de geschilambtenaar wordt hierdoor dus bevestigd.
1.2.5. Artikel 198, §1, 7°, WIB 92 – Verworpen uitgaven – Minderwaarde op
aandelen
De bezwaar indienende vennootschap heeft een laattijdige aangifte in de VenB
ingediend voor het aanslagjaar 2013 (jaarrekening op 30 juni 2013) en de
taxatiedienst heeft haar een kennisgeving van aanslag van ambtswege toegezonden
om de belastbare grondslag aan te passen met betrekking tot aangegeven
minderwaarden van xxx EUR op aandelen die zij aanhoudt in een andere
vennootschap X.
In haar kennisgeving van aanslag van ambtswege merkt de administratie op dat de
bewuste minderwaarde, die als uitzonderlijke kost werd geboekt, overeenkomstig
artikel 198, §1, 7°, WIB 92, in de VU moet worden opgenomen. Luidens dit
wetsartikel zijn minderwaarden op aandelen slechts aftrekbaar indien zij zijn geleden
naar aanleiding van de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van een
vennootschap. Welnu, volgens de administratie heeft het faillissement van de
vennootschap X zich pas op 29 juli 2013 voorgedaan, terwijl de minderwaarde op de
aandelen in de jaarrekening van de vennootschap werd opgenomen op 30 juni 2013.
De administratie leidt hieruit af dat het verlies op de aandelen nog geen definitief
karakter had, aangezien het faillissement nog niet was uitgesproken op 30 juni 2013.
In zijn antwoord had de gevolmachtigde van de vennootschap zijn niet-akkoord op dit
punt gemotiveerd door te stellen dat het faillissement van de vennootschap op 28
juni 2013 werd aangevraagd. Een proces-verbaal, opgemaakt op 28 juni 2013, toont
aan dat deze vennootschap over geen enkel actief meer beschikte om zijn schulden
te betalen en om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders, en dat het
gestorte kapitaal definitief verloren was. Bovendien maakte de bestuurder van
reclamante op dat ogenblik eveneens deel uit van de raad van bestuur van de
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vennootschap X, waardoor er 100% zekerheid bestond nopens het definitief karakter
van het verlies van het gestort kapitaal.
De taxatiedienst zou de geplande taxatie behouden. Daarbij werd als voornaamste
reden het feit aangehaald dat er op 30 juni 2013 geen beslissing kon worden
getroffen over de gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van de
vennootschap X.
In het bezwaarschrift tegen deze aanslag werd aangevoerd dat de neerlegging van
het faillissement van de vennootschap op 28 juni 2013 had plaatsgevonden, d.i. vóór
de afsluiting van de jaarrekening van reclamante. Er werd een aanvraag om fiscale
bemiddeling ingediend.
Voorliggende problematiek kon worden herleid tot de vraag of het maatschappelijk
kapitaal van de vennootschap X definitief verloren was op 30 juni 2013, d.i. op het
ogenblik waarop reclamante haar jaarrekening had opgemaakt en waarbij zij een
‘minderwaarde’ had geboekt op de aandelen die zij aanhield. De bezwaarambtenaar
merkte op dat de datum van neerlegging van de faillietverklaring op de griffie van de
Rechtbank van koophandel geen probleem vormde, wetende dat de rekeningen van
reclamante op 30 juni 2013 werden afgesloten en dat de datum van het faillissement
nakend was.
Wetende dat de taxatiedienst de discussie uitsluitend had gevoerd op het niveau van
artikel 198, §1, 7°, WIB 92, bracht de bezwaarambtenaar het administratief standpunt
over de verdeling van het maatschappelijk vermogen in herinnering; er is
inzonderheid slechts sprake van verdeling wanneer de sluitingsverrichtingen van de
vereffening worden uitgevoerd.
De FBD wijst erop dat het administratief standpunt over de toepassing van artikel
198, §1, 7°, WIB 92 voortvloeit uit het antwoord dat op een aantal parlementaire
vragen werd verstrekt, en waarbij werd gesteld dat een verlies op aandelen slechts
effectief en definitief is op het ogenblik waarop de rechtspersoon ophoudt te bestaan.
De FBD vermeldde eveneens de desbetreffende rechtspraak:
- het arrest van 14 maart 2006 waarin het Hof van beroep te Gent eraan herinnerde
dat de aftrekbaarheid van minderwaarden op aandelen, voorzien in artikel 198, §1,
7°, WIB 92 een uitzondering vormde en op restrictieve wijze moest worden
geïnterpreteerd;
- het arrest van 6 januari 2010 van het Hof van beroep te Luik, waarin de rechter
oordeelde dat de minderwaarden aftrekbaar waren in 2001, d.i. het jaar waarin de
vennootschap failliet werd verklaard en waarin de aandeelhouders hadden
vernomen dat ze geen enkel dividend zouden verkrijgen in het kader van de
gehele verdeling van de massa van het faillissement;
- het arrest van 22 mei 2012 van het Hof van Beroep te Gent dat in dezelfde zin had
gesteld dat de minderwaarden aftrekbaar waren in 1994, d.i. het jaar waarin de
vennootschap failliet werd verklaard en waarin de aandeelhouders hadden
vernomen dat ze geen enkel dividend zouden verkrijgen in het kader van de
gehele verdeling van de massa van het faillissement.
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Uit de bestaande rechtspraak blijkt dus dat, naast het faillissement van de
vennootschap, de aandeelhouders ervan op de hoogte moeten zijn gebracht dat zij
geen enkel dividend zullen krijgen.
De FBD heeft daarnaast ook melding gemaakt van een beslissing van de Dienst voor
Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (DVB) die in een analoge problematiek
werd getroffen. De DVB neemt aan dat de aftrekbaarheid van de minderwaarde op
een deelneming gerechtvaardigd is, van zodra het verlies definitief is en er niets
meer te verdelen valt, zonder dat de vereffening noodzakelijkerwijze formeel moet
worden afgesloten (beslissing nr. 900.025 van 16 juni 2009). Volgens de DVB moet
de vennootschap genoegzaam kunnen aantonen dat er niets meer te verdelen valt.
De DVB heeft zijn standpunt onderbouwd met de antwoorden die door de minister op
de hiervoor vermelde parlementaire vragen werden verstrekt.
De FBD heeft, rekening houdend met de draagwijdte van de beslissing van de DVB,
de bezwaarambtenaar gevraagd om na te gaan in hoeverre zij kan worden toegepast
op het voorliggende geschil, rekening houdend met de feitelijke elementen die hem
worden voorgelegd.
Wetende dat de bezwaarambtenaar in het dossier van reclamante, op basis van een
summiere analyse van de jaarrekening van de vennootschap X, tot de conclusie was
gekomen dat de uitkering van een dividend aan de aandeelhouders weinig
waarschijnlijk was, en wetende dat de bezwaarambtenaar had benadrukt dat de data
waarop het faillissement werd ingediend en dat de nv in juli 2013 failliet werd
verklaard, van ondergeschikt belang waren, aangezien de rekeningen van
reclamante op 30 juni 2013 werden afgesloten, heeft de FBD gevraagd of het niet
opportuun was reclamante een door de curator van vennootschap X opgesteld
document te laten voorleggen waarin deze de toestand zou bevestigen.
Hierop werd door de bezwaarambtenaar bevestigend geantwoord.
Na voorlegging van het attest van de curator en na analyse van de rechtspraak en
het standpunt van de DVB, heeft de bezwaarambtenaar een schrijven gericht aan de
gevolmachtigde van de vennootschap en aan de FBD om hen in kennis te stellen
van de inwilliging van het bezwaarschrift en van het feit dat de minderwaarde van xxx
EUR als beroepskost werd aanvaard.
1.3. Belasting van niet-inwoners
1.3.1. Artikel 228 van het WIB 92 – “183 dagen – regel” – DBV met Frankrijk
De heer X, inwoner van Frankrijk, begeeft zich in de loop van het jaar 2014 naar
België om er een activiteit als loontrekker uit te oefenen voor rekening van een
werkgever, die in Frankrijk is gevestigd. Hij stelt in België aanwezig te zijn geweest
en er te hebben gewerkt van 1 januari tot 30 juni 2014, zijnde minder dan 183 dagen.
Hij deelt mee zijn inkomsten per vergissing in België te hebben aangegeven terwijl hij
die inkomsten ook al in Frankrijk had aangegeven en de verschuldigde belasting
erop had betaald. Hij vraagt bijgevolg de ontheffing van de aanslag die in België
werd gevestigd op de inkomsten die werden verkregen met betrekking tot de
betreffende periode.
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In overleg met de geschilambtenaar stelt de FBD vast dat de heer X in feite de
toepassing van de “183 dagen – regel” vraagt, opgenomen in artikel 11, 2, a, van het
Belgisch-Franse DBV, hoewel die regel hem niet bekend was.
Punt 1 van artikel 11 van dat DBV voorziet dat de salarissen en lonen belastbaar zijn
in de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan de activiteit, die de bron
van deze inkomsten is, wordt uitgeoefend. Punt 2, a, van hetzelfde artikel bevat een
afwijking op die regel: onder voorbehoud van naleving van drie voorwaarden, zijn de
salarissen en lonen belastbaar in de Staat waarvan de loontrekker verblijfhouder is.
Het is bijgevolg aangewezen om na te gaan of deze drie voorwaarden in casu waren
vervuld.
De eerste voorwaarde is dat de aanvrager in België heeft verbleven voor één of meer
tijdvakken welke gedurende het kalenderjaar 183 dagen niet te boven gaan. Die
notie van “kalenderjaar” wijkt af van hetgeen gebruikelijk is in de recent afgesloten
dubbelbelastingverdragen (“gedurende enig tijdvak van 12 maanden”). Gelet op die
formulering, moet het aantal dagen worden geteld dat de heer X in België heeft
verbleven tijdens het kalenderjaar 2014. Uit het attest dat door zijn werkgever werd
verstrekt, blijkt dat de heer X naar België werd uitgezonden van april 2013 tot juni
2014, hetgeen neerkomt op een maximum van 181 dagen in België gedurende het
jaar 2014. De eerste voorwaarde werd dus gerespecteerd.
De tweede voorwaarde is dat de betreffende bezoldiging door een in Frankrijk
gevestigde werkgever ten laste genomen werd. Dit blijkt duidelijk uit de loonfiches,
voorgelegd door de heer X. Die voorwaarde werd dus ook gerespecteerd.
Tenslotte bestaat de derde voorwaarde erin dat de aanvrager zijn activiteit niet
uitoefende ten laste van een in België gelegen vaste inrichting (of vaste installatie)
van de werkgever. Uit geen enkel element van het dossier blijkt dat dit het geval zou
zijn geweest. De derde voorwaarde werd dus eveneens gerespecteerd.
De FBD en de geschilambtenaar besluiten hieruit dat de heer X voldoet aan de
voorwaarden vermeld in artikel 11, 2, a, van het Belgisch-Franse DBV en dat de
betreffende bezoldigingen bijgevolg belastbaar zijn in Frankrijk en niet in België.
1.3.2. Art. 228 van het WIB 92 – Fysieke aanwezigheid in het Groothertogdom
Luxemburg
Voorbeeld 1
De heer X is één van de oprichters van vennootschap Y, gevestigd in het
Groothertogdom Luxemburg en actief in de immobiliënsector. Sinds het begin is hij
zaakvoerder van de vennootschap en heeft hij als dusdanig inkomsten verkregen. In
2010-2011 werd beslist om de activiteiten van de vennootschap stop te zetten en
geen nieuwe projecten meer aan te vatten vanaf 2011. Er restte enkel nog de aan de
gang zijnde projecten te voltooien en de vennootschap te vereffenen. De arbeidstijd
van de heer X was dus verminderd. De ontbindingsakte van de vennootschap werd
bij een notaris getekend einde 2012.
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De heer X was aldus de enige vennoot van de vennootschap, die op dat ogenblik
geen activiteit meer had.
De heer X heeft steeds zijn Luxemburgse inkomsten in België in de PB aangegeven
als inkomsten, vrijgesteld op basis van het Belgisch-Luxemburgse DBV. Hij werd in
België nooit daadwerkelijk belast op die inkomsten en ontving nooit een vraag om
inlichtingen daaromtrent, behalve voor het betreffende aanslagjaar, waarna de
belastingadministratie de gevraagde vrijstelling verwierp. De heer X heeft bijgevolg
een bezwaarschrift ingediend waarmee hij zich beriep op de uitoefening van zijn
activiteit op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg gedurende het jaar
2012 om de vrijstelling in België van de inkomsten te vragen, zoals voor de andere
jaren.
Voor de bedrijfsleiders die zich in de situatie van de heer X bevinden, verwijst artikel
16, §2, van het Belgisch-Luxemburgse DBV naar artikel 15 van dit DBV. Dit laatste
artikel behandelt de bezoldigingen van niet zelfstandige beroepen. Uit §1 van dat
artikel volgt dat de bezoldigingen van een loontrekker belastbaar zijn in de woonstaat
van de betrokkene, tenzij de dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende
Staat wordt uitgeoefend. In dat geval zijn de bezoldigingen in die andere Staat
belastbaar. Een uitzondering op dat principe wordt voorzien in §2, maar is in casu
niet van toepassing.
Het is dus vooral aangewezen om uit te maken waar de activiteit, die aan de
betreffende inkomsten ten grondslag lag, werd uitgeoefend. Wat dat betreft, wees de
FBD de partijen op het feit dat de problematiek van de bewijsvoering van fysieke
aanwezigheid van een belastingplichtige op het grondgebied van een Staat
recentelijk werd aangesneden in een vademecum bijgevoegd bij de Regeling in
Onderling Overleg van 16 maart 2015 betreffende de toepassing van artikel 15 van
het Belgisch-Luxemburgse DBV.
Dat vademecum stipt met name aan dat de belastingplichtige de bewijslast draagt
wanneer hij een vrijstelling op grond van de overeenkomst claimt, maar dat niet kan
worden geëist dat voor elke gepresteerde dag het bewijs van fysieke aanwezigheid
op het grondgebied van de andere Staat wordt geleverd. Er moet overigens een
zekere gradatie in de bewijslast worden voorzien in functie van de particulariteiten
van de door de belastingplichtige uitgeoefende activiteit. Het vademecum wijst er
bovendien op dat de werknemers die een activiteit uitoefenen, die kan worden
uitgevoerd op een vaste plaats en op verplaatsing, jaarlijks een bewijs moeten
leveren van hun fysieke aanwezigheid in het buitenland (een arbeidscontract en/of
attest van de werkgever is niet voldoende).
Volgens de FBD kan het geval van de heer X op het eerste gezicht vanuit die
categorie worden benaderd, gelet op de uitgeoefende activiteit. Tegelijkertijd, zoals
hiervoor werd vermeld, waren de activiteit van de vennootschap en de arbeidstijd van
de heer X drastisch afgenomen vanaf 2011. De FBD stelde de geschilambtenaar
voor om, ondanks de omstandigheid dat de Regeling waaraan het vademecum was
bijgevoegd, slechts van toepassing was op inkomsten verkregen vanaf 1 januari
2015, rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarin de heer X zijn
activiteit uitoefende tijdens het jaar 2012 (het vademecum heeft volgens de FBD
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inderdaad een “algemene” draagwijdte). Die omstandigheden – en met name het feit
dat de vennootschap op weg was naar de vereffening – kunnen redelijkerwijze
verklaren dat de heer X zijn beroepsmatige activiteit maar gedurende een beperkt
aantal dagen in 2012 heeft uitgeoefend. De omstandigheid dat dat aantal dagen
inderdaad zeer beperkt was en dat een dienovereenkomstige – gelet op het aantal
gepresteerde dagen – bezoldiging werd toegekend, doet op zich geen afbreuk aan
de principes die van toepassing zijn inzake de vrijstelling van bezoldigingen van
buitenlandse oorsprong en de bewijsvoering van fysieke aanwezigheid van de
belastingplichtige in het buitenland. Die omstandigheid ontslaat de heer X ook niet
van de verplichting om de betreffende bewijzen aan te reiken.
Gelet op voormelde overwegingen, aanvaardde de geschilambtenaar om de
bewijskrachtige elementen, die door de heer X werden aangereikt om zijn aanvraag
tot vrijstelling te ondersteunen, in overweging te nemen. Die elementen laten toe om
14 dagen aanwezigheid van de heer X in het Groothertogdom Luxemburg te
weerhouden. Buiten die 14 dagen, wordt de aanwezigheid van de heer X in de
aangereikte documenten eveneens aangetoond voor een aantal andere, niet nader
bepaalde dagen.
Op basis van die vaststellingen, is de FBD van mening dat de heer X een redelijk
bewijs kon aanvoeren van het feit dat zijn activiteit – in essentie de opvolging van de
aan de gang zijnde projecten en de vereffening van de vennootschap – hoofdzakelijk
op het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg werd uitgeoefend. Hoewel
de voorgelegde verantwoordingsstukken, strikt genomen, weinig talrijk kunnen
worden genoemd, mag nochtans niet uit het oog worden verloren dat “niet elke dag
van fysieke aanwezigheid op het grondgebied van de andere Staat moet worden
aangetoond.”.
Aansluitend op een laatste reeks contacten met de heer X en de medewerker van de
FBD, stelde de geschilambtenaar een globaal akkoord voor, waarin de aanwezigheid
van de heer X in het Groothertogdom Luxemburg op 80 % van de arbeidstijd werd
vastgesteld. Hij maakte zich inderdaad de bedenking dat de mogelijkheid dat
bepaalde prestaties door de aanvrager buiten het grondgebied van het
Groothertogdom Luxemburg waren geleverd, niet kon worden uitgesloten en dat de
verschillende voorgelegde elementen geen 100 % aanwezigheid in het
Groothertogdom Luxemburg konden aantonen.
Nadat de heer X het voorgestelde akkoord had ondertekend, kon het bezwaarschrift
worden afgesloten.
Voorbeeld 2
Reeds vele jaren is de heer X inwoner van België en oefent hij een activiteit als
loontrekker uit in een grootwarenhuis gesitueerd in het Groothertogdom Luxemburg.
De inkomsten die uit die werkzaamheid werden verkregen werden nooit
daadwerkelijk belast in België. Enkel de inkomsten van het in het geding zijnde jaar
werden belast in de PB, hoewel de situatie van de heer X niet afweek van die van
andere jaren.
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De heer X dient een verzoek tot ambtshalve ontheffing in op grond van artikel 376,
§1, WIB 92. Hij beroept zich op de omstandigheid dat de in de aangevochten
aanslag opgenomen beroepsinkomsten belastbaar zijn in het Groothertogdom
Luxemburg, plaats van uitoefening van de activiteit, overeenkomstig het BelgischLuxemburgse DBV, en bijgevolg in België moeten worden vrijgesteld, zoals voor de
voorgaande jaren (op grond van het Verdrag en van artikel 155 WIB 92
(belastingvermindering voor inkomsten uit het buitenland)).
De FBD en de geschilambtenaar zijn het erover eens dat, aan de hand van het
Belgisch-Luxemburgse DBV, moet worden nagegaan of de aanvrager recht heeft op
de vrijstelling in België van zijn beroepsinkomsten.
Bezoldigingen van werknemers worden behandeld in artikel 15 van het verdrag.
Uit §1 van dat artikel vloeit voort dat de door de heer X verkregen bezoldigingen
belastbaar zijn in het Groothertogdom Luxemburg, de Staat waar de beroepsactiviteit
wordt uitgeoefend. De geschilambtenaar betwist inderdaad niet dat de activiteit,
omwille van de aard ervan, wordt uitgeoefend op het grondgebied van die Staat. De
uitzondering op voormeld principe, vermeld in §2 van artikel 15, is in het voorliggende
geval niet van toepassing.
De verkregen inkomsten moeten dus wel degelijk in de PB worden vrijgesteld op
grond van artikel 15, §1 van het Belgisch-Luxemburgse DBV en van artikel 155 WIB
92.
Alvorens de gevraagde ontheffing in het kader van de ingediende aanvraag te
verlenen, moest echter nog een praktisch probleem worden geregeld. Voorafgaand
aan zijn verzoek tot ambtshalve ontheffing, had de heer X bij de bevoegde dienst een
bezwaarschrift ingediend, gesteund op dezelfde grieven. Dit bezwaarschrift was
afgewezen omwille van verjaring (overschrijding van de termijn van 6 maanden,
vermeld in artikel 371 van het WIB 92).
Gelet op het bestaan van die beslissing en van een dubbele belasting op de
betreffende inkomsten, was de geschilambtenaar in eerste instantie van mening dat
de door de heer X gevraagde ontheffing moest worden verleend in het kader van de
“procedure van onderling overleg” voorzien in artikel 25 van het BelgischLuxemburgse DBV. Na overleg met de geschilambtenaar en dankzij diens
medewerking, kon de gevraagde ontheffing aan de heer X worden verleend in het
kader van het ingediende verzoek tot ambtshalve ontheffing.
Op die manier kon worden vermeden dat beroep moest worden gedaan op de
“procedure van onderling overleg”, die vaak maanden of jaren in beslag neemt, en
kon de moeilijke financiële situatie van de heer X veel sneller worden geregeld.
Dankzij de constructieve wisselwerking tussen de verschillende partijen, kon de
snelste en meest efficiënte wettelijke oplossing voor de belastingplichtige worden
weerhouden.
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1.4. Rechtspersonenbelasting
1.4.1. Artikelen 179, en 220, WIB 92 - Kwalificatie RPB/VenB - tijdige aangifte
RPB – geen Aangifte VenB – aanslag van ambtswege - minimumwinst.
Voorbeeld 1
De vzw X, de belastingplichtige, houdt zich bezig met het promoten en behartigen
van sportactiviteiten en meer in het bijzonder van zaalvoetbal.
Zij is een erkende vereniging en neemt met haar zaalvoetbalploeg deel aan
competitiewedstrijden. Zij is aangesloten bij de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond. De
stad stelt tegen een vergoeding een lokaal ter beschikking van de belastingplichtige
voor de uren waarop de trainingen en wedstrijden plaatsvinden. Een
beschikkingsovereenkomst wordt jaarlijks opgesteld.
De belastingplichtige baat tijdens het betwiste jaar ook nog een theehuis uit in een
gehuurd lokaal ten gunste van haar leden en supporters. De gehanteerde prijzen zijn
lager dan in een gewone drankgelegenheid. De omzet van dit theehuis wordt door de
belastingplichtige opgenomen in haar eenvoudige jaarrekening en door haar als een
‘nevenactiviteit’ beschouwd. Een nevenactiviteit die geleidelijk is ontstaan en
gegroeid uit haar hoofdactiviteit, die nog steeds bestaat in het promoten en spelen
van zaalvoetbal. De uitbating van het theehuis is ondertussen gestopt.
De belastingplichtige heeft voor het aanslagjaar 2014, naar jaarlijkse gewoonte, een
tijdige aangifte in de RPB ingediend.
Een administratieve boete van 1.250 EUR werd door de administratie gevestigd,
omdat geen gevolg was gegeven aan het verzoek om een aangifte in de VenB in te
dienen.
Overeenkomstig artikel 342, §3, WIB 92 en 182, §2, KB/WIB 92 wordt de
belastingplichtige aan een minimumwinst van 19.000 EUR onderworpen.
Niettegenstaande uit de ingediende btw-aangiften van de belastingplichtige een veel
lagere omzet blijkt, mag volgens bovenvermelde artikels de belastbare winst in geen
geval lager zijn dan 19.000 EUR.
Krachtens artikel 215, tweede lid, WIB 92 is de ‘vennootschap’ eveneens uitgesloten
van het verminderd tarief. Er werd geen bezoldiging van minstens 19.000 EUR aan
een bedrijfsleider toegekend.
Tevens wordt overeenkomstig artikel 444 WIB 92 nog een belastingverhoging
aangekondigd van 10% met als motivering: “niet aangifte zonder het opzet de
belasting te ontduiken, eerste overtreding ter kwader trouw (schalen van verhoging
vastgesteld volgens art. 225 KB WIB92)”.
In een kennisgeving van beslissing tot taxatie deelt de administratie vervolgens mee
waarom geen rekening kan houden met de door de belastingplichtige geformuleerde
opmerkingen. Zo zou de administratie reeds voor het aanslagjaar 2012 en 2013 een
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bericht van wijziging aan de belastingplichtige hebben verstuurd, waarin werd
meegedeeld waarom de vzw aan de VenB dient onderworpen te worden. Volgens de
administratie heeft de belastingplichtige nagelaten hierop te antwoorden.
De administratie blijft erbij dat de belastingplichtige voor het aanslagjaar 2014 een
aangifte in de VenB had moeten indienen, hetgeen niet is gebeurd. Bijgevolg werd
ten name van de vzw X voor het aanslagjaar 2014 in de VenB een aanslag van
ambtswege gevestigd. De belastbare grondslag bedroeg 19.000 EUR en een
belastingverhoging van 10% werd weerhouden.
De mandataris van de belastingplichtige heeft een bezwaarschrift ingediend en heeft
eveneens om de tussenkomst van de FBD gevraagd.
Bij het bezwaarschrift wordt zowel een ontvangstbewijs van de aangifte in de RPB
als de jaarrekening van het jaar 2013 toegevoegd. Uit deze jaarrekening blijkt een
boekhoudkundig verlies van 10.436,83 EUR.
De belastingplichtige is van oordeel dat zij nog steeds onder de RPB valt en dat de
administratie ten onrechte een aanslag van ambtswege in de VenB heeft gevestigd.
Zij betwist ook de minimumwinst die de administratie overeenkomstig het artikel 342,
§3, WIB 92 en 182, §2, KB/WIB 92 heeft weerhouden.
Het indienen van een tijdige aangifte in de RPB kan aldus niet worden gelijkgesteld
met de kwalificatie van een ‘niet-aangifte’. De belastingplichtige verzoekt tevens om
de kwijtschelding van 10% belastingverhoging.
De belastingplichtige betwist eveneens in een afzonderlijk bezwaarschrift de
administratieve boete van 1.250 EUR voor het niet indienen van een aangifte VenB
voor het aanslagjaar 2014. De belastingplichtige verzoekt om de boete kwijt te
schelden omdat de vzw niet belastingplichtig is in de VenB en door haar een tijdige
aangifte in de RPB werd ingediend.
Gezien het verlies kan er bovendien ook geen sprake zijn van ‘de bedoeling de
belasting te ontduiken’.
De FBD probeert om, zonder enig dwangmiddel en met inachtneming van de wet, de
partijen te verzoenen en hun vrijwillige zoektocht naar een oplossing te
vergemakkelijken, te structureren of te coördineren en ervoor te zorgen dat er een
duurzame oplossing uit de bus komt, waarin partijen vrijwillig hebben toegestemd,
omdat ze met de wederzijdse belangen en standpunten rekening houdt.
Teneinde de feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen te
verzamelen om zodoende uit te maken wat partijen willen bereiken en waar ze bereid
zijn tot concessies, heeft de FBD contact opgenomen met de twee
bezwaarambtenaren, alsook met de gevolmachtigde van de belastingplichtige.
De FBD benadrukt dat een belastingplichtige, die wegens gebrek aan aangifte
ambtshalve wordt belast op basis van de forfaitaire minimumwinst, het recht heeft om
het willekeurig karakter van de aanslag aan te tonen (Grondwettelijk Hof, arrest van
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24 maart 2016, nr. 47/2016), maar hij dient dan het bewijs te leveren van het juiste
bedrag van de belastbare inkomsten.
Het ‘bericht van wijziging’ (dus geen ‘aanslag van ambtswege’) voor het aanslagjaar
2012 en 2013 waarin werd meegedeeld dat de vzw onderworpen diende te worden
aan de VenB en waarin gevraagd werd om nog aangiftes in de VenB in te dienen,
zou door de belastingplichtige nooit ontvangen zijn geweest. Volgens de
belastingplichtige was het theehuis in die periode tijdelijk verzegeld wegens
omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.
De bezwaarambtenaar VenB geeft een overzicht van zijn vaststellingen en geeft
opmerkingen over verschillende balans- en kostenrubrieken die als bijlage bij de
aangifte in de RPB werd ingediend. Zowel de registratie van de ‘ontvangsten’ en de
verrichtingen op de rekening ‘diverse vorderingen’ komen hierbij aan bod.
De mandataris benadrukt dat de vzw, die overtuigd is aan de RPB onderworpen te
zijn, slechts een eenvoudige boekhouding voert zoals zovele dorpsverenigingen
zonder winstoogmerk. Hij benadrukt dat de procedure van aanslag van ambtswege
volgens hem niet kan toegepast worden, omdat er een geldige en tijdige aangifte is
ingediend via de RPB (cf. arrest Hof van Beroep te Antwerpen van 3/3/2015) en dat
dit niet kan gelijkgesteld worden met de kwalificatie van een ‘niet-aangifte’.
De FBD heeft nog enkele vonnissen en arresten aan beide partijen toegestuurd,
teneinde hun zoektocht naar een oplossing te vergemakkelijken.
• Zo heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Leuven in haar vonnis van 4 januari
2013 geoordeeld dat wanneer een belastingplichtige een aangifte in de RPB
heeft ingediend, maar de fiscale administratie vindt dit het een aangifte in de
VenB had moeten zijn, dit geen reden is om een ambtshalve aanslag wegens
niet-aangifte op te leggen. De fiscale administratie heeft ten onrechte toepassing
gemaakt van artikel 351 WIB 92 en ten onrechte een ambtshalve aanslag
gevestigd.
• Het Hof van beroep te Brussel heeft in haar arrest van 16 juni 2011 gesteld dat
wanneer de administratie van oordeel is dat de belastingplichtige verkeerdelijk
een aangifte in de RPB i.p.v. in de VenB heeft ingediend, zij de
wijzigingsprocedure moet toepassen en niet zomaar moet overgaan tot het
ambtshalve aanslaan van de belastingplichtige.
• Het Hof van beroep te Luik verwijst in haar arrest van 11 september 2015 naar
de bepalingen van artikel 351 WIB 92 en merkt op dat de belastingplichtige die
een aangifte van zijn inkomsten in één van de inkomstenbelastingen waarnaar
wordt verwezen in artikel 305 van hetzelfde wetboek, aan de Belgische
belastingadministratie heeft bezorgd, niet kan worden belast volgens de
procedure van aanslag van ambtswege, tenzij een andere oorzaak die wordt
opgesomd in voorgemeld artikel 351 daartoe werd ingeroepen.
• De rechtbank van eerste aanleg te Leuven heeft op 14 december 2012 gevonnist
dat wanneer de belastingplichtige onderworpen is aan de VenB, maar een
aangifte in de RPB heeft ingediend, hieruit niet kan worden afgeleid dat deze
aangifte niet gedaan werd in de vormen en binnen de termijnen omschreven in
artikel 307 tot 311 WIB 92.
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Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel tot akkoord vanwege
geschilambtenaar dat uiteindelijk door de belastingplichtige werd aanvaard.

de

Voor aanslagjaar 2014 werd weliswaar een aanslag in de VenB weerhouden, maar
niet langer op basis van artikel artikel 342, §3, WIB 92 en 182, §2, KB/WIB 92. Als
uitgangspunt werd de jaarrekening en balans van de vzw genomen waarbij enkele
fiscale correcties werden doorgevoerd. Ook de belastingverhoging van 10% werd
niet langer weerhouden.
Inmiddels werd het bezwaar met betrekking tot de administratieve boete afgewezen.
De aandacht gevestigd op het feit dat met betrekking tot de belastingverhogingen en
boeten die niet werden ontheven, in het kader van het Regentsbesluit van 18 maart
1831, een verzoek om kwijtschelding of vermindering kan gericht worden aan de
Minister van Financiën, Wetstraat 12, 1000 Brussel, waarbij redenen van financiële,
humanitaire en sociale aard motiverend kunnen zijn.
Voorbeeld 2
Een vzw wordt voor twee aanslagjaren van ambtswege aangeslagen in de VenB,
terwijl zij daar normaal gezien niet aan onderworpen is.
Het maatschappelijk doel van de vzw bestaat in het “begunstigen van de deelname
van de jeugd aan de planning en de verwezenlijking van socio-culturele animatieactiviteiten die tegemoet komen aan de noden van de vestigingsplaatsen. Zij kan alle
bijkomende handelingen stellen die verband houden met haar maatschappelijk
doel.”.
Zij verwezenlijkt haar maatschappelijk doel door de organisatie van activiteiten die
het plaatselijke voetbal ondersteunen en van kleinschalige activiteiten op het vlak
van niet-winstgevende buurtontmoetingen in haar lokaal (debatten over het
buurtleven, kickertoernooien, wedstrijden in Mens-erger-je-niet, avondbijeenkomsten,
steunverlening aan lokale sportevenementen, …). Deze activiteiten moeten een
socio-cultureel canvas creëren in de buurt waar de vzw is gevestigd.
In bijkomende orde, en nog steeds met het doel om haar maatschappelijk doel te
realiseren en zich van haar quasi enige financieringsbron te verzekeren – zonder
evenwel enigerlei winst na te streven – verkoopt de vzw (tegen verminderde prijzen)
snacks, koffie en thee tegen 1,00 EUR en frisdranken tegen 1,20 EUR.
De vzw, wiens ontbinding nakend is, heeft haar lokaal gesloten en oefent geen
enkele activiteit meer uit sedert 1 maart van het jaar volgend op de rechtgezette
jaren. Zij kan echter niet overgaan tot ontbinding, omdat zij haar fiscale verplichtingen
niet kan afsluiten ingevolge de lopende geschillen.
Het onderwerpen van de vzw aan de VenB is het gevolg van een bezoek van de
administratie aan de maatschappelijke exploitatiezetel van de vzw en de opmaak van
een proces-verbaal van vaststellingen. Volgens de taxatieambtenaar bestaat de
enige uitgeoefende activiteit uit de uitbating van een café. Volgens hem gaat het om
een commerciële activiteit die, gelet op de ruime openingsuren (van dinsdag tot
zondag van 10h00 tot 22h00, c.q. 23h00 tijdens het weekend op voetbalavonden), en
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op de klaarblijkelijke toegankelijkheid voor het publiek (leden of niet-leden van de
vzw), niet als alleenstaand of uitzonderlijk kan worden beschouwd.
Deze benadering lijkt op z’n minst summier en onvoldoende onderbouwd om, enkel
op basis daarvan, tot een belastbaarheid in de VenB te besluiten. De onderzoekende
ambtenaar wenst over bijkomende elementen te beschikken alvorens zich uit te
spreken, en stuurt een vraag om inlichtingen naar de gevolmachtigde.
Middels een exhaustief schriftelijk antwoord, gestaafd met verdere mondelinge uitleg,
vervolledigt de gevolmachtigde de fragmentarische vaststellingen van de
taxatieagent met de volgende elementen: de vzw heeft nooit enige publiciteit
gemaakt, zoals een onderzoek van de resultatenrekening uitwijst. Zoals aangegeven
in het bezwaarschrift, werden de dranken verkocht tegen ‘kostprijs’. De
gevolmachtigde neemt de gelegenheid te baat om op te merken dat de vzw nooit
over enige andere financieringsmogelijkheid beschikte om haar maatschappelijk doel
te verwezenlijken, dan door de verkoop van dranken en snacks (de leden betalen
geen lidmaatschapsbijdrage).
In tegenstelling tot wat door de taxatieagent werd beweerd, was het lokaal in
hoofdzaak voorbehouden aan de eigenlijke leden van de vzw, zelfs indien, binnen
het kader van het maatschappelijk doel, toegang werd verschaft aan begeleiders of
gasten van leden van de vzw. Het bestaan van een lidkaart onderscheidde wel
degelijk de “klanten” van de vzw van het anonieme cliënteel van een “commercieel”
café dat voor iedereen toegankelijk is. De jaarrekeningen tonen bovendien aan dat
de uitbating van het “café” hoogstens volstond om de algemene onkosten te dekken
en hierbij een minimale winst te verwezenlijken.
De stichters hebben daarenboven persoonlijke belangeloze inbrengen verricht om
het opstarten en het functioneren van de vzw mogelijk te maken; de vzw doet
derhalve geen beroep op externe financieringen.
Bovendien heeft de vzw nooit bezoldigd personeel tewerkgesteld. De aanwezigheid
achter de toonbank werd verzekerd door twee welwillende bestuurders.
Gelet op het geheel van elementen en rekening houdend met het feit dat zich, binnen
het canvas dat door de administratie verkeerdelijk als een commerciële
drankgelegenheid werd geherkwalificeerd, eveneens een aantal activiteiten afspelen
die geheel vreemd zijn aan de normale uitbating van een café in het kader van een
commerciële activiteit, stelt de gevolmachtigde uitdrukkelijk dat de wijze waarop de
activiteit van de vzw wordt uitgeoefend, in geen geval met normale commerciële
methodes kan worden gelijkgesteld. Dit standpunt wordt zowel door de
bezwaarambtenaar, als door de FBD gedeeld.
Gelet op het feit dat aan de in artikel 182, 1e lid, 3°, WIB 92 gestelde voorwaarden is
voldaan, meent de bezwaarambtenaar, hierin bijgetreden door de FBD, dat de VenBaanslag volledig moet worden ontheven. In het verlengde van de logica van deze
beslissing moet ook de betwiste administratieve boete het voorwerp uitmaken van
een ontheffing. Op die manier wordt vastgelegd dat de vzw tot haar nakende
ontbinding wel degelijk onderworpen zal blijven aan de RPB.
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1.5. Onroerende voorheffing
1.5.1.

Artikel 257 WIB 92 - OV (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) Improductiviteit en niet-gebruik - Ordonnantie van 23 juli 1992
betreffende de OV (art. 2bis) - Bestemming voor huisvesting

De verzoekende vennootschap is recent eigenaar geworden van een (tamelijk oud)
kantoorgebouw. Door de vorige eigenaar werd een stedenbouwkundige vergunning
aangevraagd voor het renoveren van het gebouw en om het een nieuwe bestemming
te geven. Het gebouw moet worden verbouwd tot 120 woningen met, op de
gelijkvloerse verdieping, twee handelszaken en twee kantoorzones.
De bezwaarindiener vraagt om de kwijtschelding van de OV voor de jaren 2014 en
2015. Volgens haar is het gebouw sinds minstens 1 januari 2014 niet in gebruik
genomen en brengt het geen inkomsten op.
Ze meent dus te voldoen aan de voorwaarden van artikel 2bis van de Ordonnantie
van 23 juli 1992 betreffende de OV. Volgens dat artikel, dat afwijkt van artikel 257,
4°, WIB 92, is de kwijtschelding slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor
woongebouwen.
Zo vereist artikel 2bis, 4°, van voormelde ordonnantie dat de belastingplichtige,
bedoeld in artikel 251 WIB 92, een bewoning van het gebouw bewijst gedurende een
ononderbroken periode van negen jaar. De onderbrekingen van maximaal negentig
dagen worden beschouwd als ononderbroken bewoning.
Na ontvangst van het bemiddelingsverzoek neemt de FBD per e-mail contact op met
de onderzoekende ambtenaar. In overeenstemming met de wens van de
bezwaarindiener stelt de dienst een vergadering voor om het dossier te bespreken.
De discussie gaat over de bestemming van het gebouw.
Volgens de bezwaarindiener moet de kwijtschelding van de voorheffing mogelijk zijn
voor goederen die in woningen worden omgezet, zelfs als het gebouw niet volledig
tot woningen wordt omgebouwd, maar voor zover de verschillende delen
(woningen/kantoren) door het kadaster kunnen worden geïdentificeerd (schifting) en
er afzonderlijke ingangen zijn.
De onderzoekende ambtenaar van zijn kant merkt op dat:
- het gebouw niet tot “woning” in de zin van “huisvesting” wordt omgebouwd maar
wel in kantoren en een hotel (handelsgoed);
- er in het dossier geen melding wordt gemaakt van woningen op de verdiepingen;
- de belastingplichtige een ononderbroken gebruik van negen jaar moet kunnen
aantonen om de kwijtschelding van de voorheffing te kunnen genieten; indien het
onroerend goed gedurende meer dan één jaar improductief blijft (zoals in dit
geval) voldoet de tweede periode van improductiviteit niet meer aan die
voorwaarde (nvdr: omdat er een jaar zonder gebruik is); het is dan nodig om een
nieuwe periode van 9 jaar gebruik af te wachten.
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De bezwaarindiener bezorgt aan de onderzoekende ambtenaar bijkomende
informatie. Ze verstrekt een schifting van het belastbaar KI voor het betrokken
gebouw.
Op basis van die gegevens en naar aanleiding van de ontvangen kadastrale
schifting, aanvaardt de onderzoekende ambtenaar om voor 2014 een ontheffing van
de voorheffing toe te kennen voor de verdiepingen die in woning zullen worden
omgezet.
De aanslag voor het jaar 2015 kan niet ongedaan worden gemaakt omdat de
voorwaarde van de 9 jaar niet wordt nageleefd.
De bezwaarindiener geeft aan dat het om een passende oplossing gaat waarmee ze
akkoord kan gaan.
1.5.2.

Artikel 494 WIB 92 – OV – Datum van inwerkingtreding van het
herschatte KI

De bezwaarindiener betwist drie aanslagen in de OV (voor de jaren 2013 tot 2015).
Op 15 december 2015 worden hem voor die drie jaren navorderingen gestuurd
(toepassing van art. 354 WIB 92).
De administratie heeft als belastbare grondslag het nieuw geschatte KI – hetzij 2.307
EUR - in aanmerking genomen. Dat KI wordt geacht te bestaan op 1 augustus 1996
(NB op dat ogenblik was de bezwaarindiener nog geen eigenaar van het goed). Op
het tijdstip van de verzending van de navorderingen was tegen het KI van 2.307 EUR
een bezwaar in behandeling. Vóór de herschatting bedroeg het KI 565 EUR.
Overeenkomstig de bezwaarprocedure tegen het KI werden onderhandelingen
gevoerd met de Administratie Opmetingen & Waarderingen en werd een voorstel van
akkoord gedaan. Het voorstel maakt melding van een KI van 2.100 EUR en bevat de
volgende vermelding: “Het vermeld kadastraal inkomen zal worden gebruikt als basis
voor de vestiging van de OV vanaf 1.1.2015.”. De bezwaarindiener is met dit voorstel
akkoord gegaan.
Volgens de bezwaarindiener zijn de aanslagbiljetten gebaseerd op een onjuist en
onwettelijk KI. Hij is van oordeel dat de aanpassing van de voorheffingen slechts
mocht gebeuren vanaf 1 januari volgend op de verbetering van het KI in de loop van
2015, dit is 1 januari 2016.
De FBD merkt op dat er in dit geval geen “verbetering” van het KI in de zin van artikel
494, §1, 5°, WIB 92 is gebeurd, maar een “herschatting”, teneinde rekening te
houden met een (oude) aanzienlijke wijziging. Bijgevolg moet er niet worden
verwezen naar artikel 494, §5, 2e lid, WIB 92 voor het vaststellen van de datum van
inwerkingtreding van het KI. De datum van 1 januari 2016 kan dus niet in aanmerking
worden genomen.
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De bezwaarindiener wijst op het feit dat het afgesloten akkoord over het KI verwijst
naar 1 januari 2015 wat betreft de datum van uitwerking voor de vaststelling van de
OV. Hij betwist niet meer dat voor het jaar 2015 het nieuwe KI (2.100 EUR) in
aanmerking moet worden genomen, maar hij aanvaardt niet dat dit ook zo is voor de
jaren 2013 en 2014. Volgens hem moet voor die jaren het oude KI (565 EUR) als
basis worden gebruikt.
De FBD brengt de onderzoekende ambtenaar ter kennis dat naar zijn mening de
door de bezwaarindiener gevraagde ontheffingen moeten worden toegekend. Na
raadpleging van de Administratie Opmetingen & Waarderingen aanvaardt de
onderzoekende ambtenaar dit voorstel.

1.6. Bedrijfsvoorheffing
1.6.1. Artikel 2753 WIB 92 – Vrijstelling van storting van BV in het kader van
wetenschappelijk onderzoek
Het stelsel van de gedeeltelijke vrijstelling van storting van BV bestaat erin dat een
deel van de BV, die ingehouden wordt op de bezoldigingen toegekend aan
werknemers tewerkgesteld in het kader van onderzoek en ontwikkeling, niet aan de
Schatkist moet worden gestort. Dit systeem stelt diverse ondernemingen in staat om
meteen over financiële middelen te beschikken wanneer zij werknemers
tewerkstellen in onderzoek & ontwikkeling.
De vrijstelling was aanvankelijk bedoeld voor universiteiten, hoge scholen en
bepaalde instellingen en bedraagt momenteel 80% van de ingehouden BV. De
maatregel werd systematisch uitgebreid onder andere naar vennootschappen die
onder de definitie van "Young Innovative Company” vallen en aan bepaalde
voorwaarden voldoen, en naar privéondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of
toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks-,
ontwikkelingsprojecten of -programma’s en die een in specifiek diploma hebben.
Het zijn vooral deze twee categorieën, vermeld in artikel 2753, §1, 2de lid, 2° en 3°,
WIB 92, waar de FBD mee geconfronteerd wordt. De hier toe te passen
vrijstellingspercentages werden regelmatig aangepast. Vanaf 1 juli 2013 bedraagt de
vrijstelling 80% van de ingehouden BV.
Voorheen bedroegen de percentages:
25% vanaf 1 januari 2006
65% vanaf 1 juli 2008
75% vanaf 1 januari 2009.
Young Innovative Company
Overeenkomstig artikel 2753, §1, 3de lid, 2°, WIB 92 worden vennootschappen die
onder de definitie van "Young Innovative Company" vallen en die bezoldigingen
uitbetalen of toekennen aan wetenschappelijk personeel dat als werknemer door
deze vennootschap wordt tewerkgesteld, vrijgesteld van het storten aan de Schatkist,
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van 80% (vanaf 1 juli 2013) van de BV ingehouden op de bezoldigingen toegekend
aan dat personeel. “Onder Young Innovative Company wordt verstaan een
vennootschap die onderzoeksprojecten uitvoert en, aan het einde van het belastbare
tijdperk, aan de volgende voorwaarden voldoet:
a) het gaat om een kleine vennootschap, zoals bedoeld in artikel 15 van het
Wetboek van de vennootschappen (vanaf 8 juli 2013) en artikel 15, §1, van het
Wetboek van de vennootschappen (tot 7 juli 2013);
b) ze bestaat sinds minder dan 10 jaar vóór 1 januari van het jaar waarin de
vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing wordt toegekend;
c) ze is niet opgericht in het kader van een concentratie, een herstructurering, een
uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke
activiteiten;
d) ze heeft uitgaven gedaan op het vlak van onderzoek en ontwikkeling die
minstens 15 pct van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk
vertegenwoordigen.
Overeenkomstig artikel 2753, §1, 5de lid, WIB 92 bestaat voormeld wetenschappelijk
personeel uit de onderzoekers, de onderzoekstechnici en de projectbeheerders
inzake onderzoek en ontwikkeling, met uitsluiting van het administratief en
commercieel personeel.
Vennootschap X dient voor de inkomstenjaren 2011 tot 2013 een bezwaarschrift in.
De vennootschap vraagt de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van BV
ingehouden op de bezoldigingen van wetenschappelijk personeel tewerkgesteld in
vennootschappen die onder de definitie van “Young Innovative Company” vallen.
Na verschillende besprekingen met de onderzoekende ambtenaar van het
bezwaarschrift vraagt vennootschap X de tussenkomst van de FBD.
Tijdens een bespreking van het dossier met de vertegenwoordiger van vennootschap
X, de onderzoekende ambtenaar van het bezwaarschrift en de fiscaal bemiddelaar
worden de voorwaarden voor de gedeeltelijke vrijstelling overlopen. Per voorwaarde
wordt vastgesteld of de voorwaarde wel of niet is vervuld en, indien niet, welke
bewijsstukken er nog moeten worden voorgelegd.
De volgende voorwaarden worden afgetoetst:
1. de vennootschap diende voor de inkomstenjaren 2011 tot 2013
onderzoeksprojecten uit te voeren;
2. de werknemers waarvoor via dit bezwaarschrift vrijstelling van doorstorting van
BV wordt gevraagd, dienden effectief aan betreffende onderzoeksprojecten te
werken. De via dit bezwaarschrift gevraagde vrijstelling van doorstorting van BV
gebeurt in verhouding tot de door betreffende werknemers effectief aan
betreffende onderzoeksprojecten bestede tijd;
3. de werknemers in hoofde van wie de vrijstelling van doorstorting van BV wordt
gevraagd, werden effectief tewerkgesteld als wetenschappelijk personeel in een
Young Innovative Company;
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4. de vennootschap moet een kleine vennootschap zijn zoals bedoeld in artikel 15
van het Wetboek van de vennootschappen (vanaf 8 juli 2013) en artikel 15, §1,
van het Wetboek van de vennootschappen (tot 7 juli 2013);
5. de vennootschap bestaat sinds minder dan 10 jaar voor 1 januari van het jaar
waarin de vrijstelling van storting van de BV wordt toegekend;
6. de vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een concentratie, een
herstructurering, een uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname
van dergelijke activiteiten;
7. de vennootschap moet uitgaven hebben gedaan op het vlak van onderzoek en
ontwikkeling die minstens 15% van de totale kosten van het voorafgaande
belastbaar tijdperk vertegenwoordigen.
De vierde en vijfde voorwaarde zijn vervuld.
Voor de eerste tot de derde voorwaarde, alsook voor de zevende voorwaarde,
dienen er door vennootschap nog bijkomende bewijsstukken te worden voorgelegd.
Bij de zesde voorwaarde wordt er vastgesteld dat vennootschap X niet, zoals
aangegeven in het bezwaarschrift, door 3 natuurlijke personen werd opgericht, maar
wel door de vennootschappen A, B en C. Het maatschappelijk doel van deze
vennootschappen worden vergeleken met het doel van de vennootschap X.
Aangezien er met betrekking tot deze voorwaarde geen administratieve richtlijnen
zijn, stelt de fiscaal bemiddelaar voor om contact op te nemen met de centrale
diensten van de AAFisc
Met betrekking tot de voorwaarde dat de vennootschap niet mag zijn opgericht in het
kader van een concentratie, een herstructurering, een uitbreiding van een vroegere
activiteit of een overname van dergelijke activiteiten, werden reeds volgende
standpunten ingenomen:
• enkel “nieuw” opgerichte vennootschappen worden bedoeld;
• er is sprake van een uitbreiding van een vroegere activiteit wanneer de activiteit
van de pas opgerichte vennootschap in het verlengde ligt van de activiteit van
een reeds bestaande vennootschap en er een band van wederzijdse
afhankelijkheid bestaat tussen de nieuw opgerichte vennootschap en de
bestaande vennootschap. Deze band van wederzijdse afhankelijkheid kan
rechtstreeks of onrechtstreeks zijn en voortvloeien uit bijvoorbeeld financiële of
commerciële banden of uit een doorslaggevende tussenkomst van de bestaande
vennootschap in de kapitaalvorming van de nieuwe vennootschap of uit een
gemeenschappelijk aandeelhouderschap;
• er is sprake van een overname van een vroegere activiteit wanneer de door de
nieuwe vennootschap uitgeoefende activiteit identiek is aan de activiteit van de
bestaande vennootschap en ofwel de nieuwe vennootschap in rechte of in feite
de exploitatiemiddelen overneemt van de bestaande vennootschap ofwel, bij
gebrek aan overname van exploitatiemiddelen, er banden van wederzijdse
afhankelijkheid, een gemeenschappelijk belang, bestaan tussen de nieuw
opgerichte vennootschap en de bestaande vennootschap. Deze band van
wederzijdse afhankelijkheid kan blijken uit belangrijke economische banden
tussen vennootschappen (gemeenschappelijke bevoorrading, abnormale
financiële relaties zoals een renteloze lening, …);
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• zo zal bijvoorbeeld een vennootschap die ontstaan is uit de splitsing van een
oorspronkelijke Young Innovative Company, niet als een Young Innovative
Company aangemerkt kunnen worden, evenmin zal de oprichting van een
Belgische dochteronderneming van een buitenlandse vennootschap met als doel
om de activiteiten van de vennootschap uit te oefenen op het Belgische
grondgebied als een Young Innovative Company beschouwd kunnen worden.
Aangezien het maatschappelijk doel van de vennootschap X nauw aansluit bij het
maatschappelijk doel van de 3 oprichtende vennootschappen A, B en C, kan hier
geen sprake zijn van een “nieuw” opgerichte vennootschap. De zesde voorwaarde is
derhalve niet vervuld. Het bezwaarschrift wordt afgewezen.
Privéondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan
onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten
of -programma’s en die een in specifiek diploma hebben
Overeenkomstig artikel 2753, §1, 3de lid, 3°, WIB 92 wordt aan ondernemingen die
bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in
onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's en die een specifiek diploma
hebben, een vrijstelling van doorstorting van BV (percentage van vrijstelling
afhankelijk van het jaar waarin de BV wordt ingehouden) verleend.
Om deze vrijstelling van doorstorting van de BV te verkrijgen, moet de werkgever tot
staving van zijn aangifte in de BV het bewijs leveren dat de werknemers in hoofde
van wie de vrijstelling wordt gevraagd, gedurende de periode waarop die aangifte in
de BV betrekking heeft, effectief werden tewerkgesteld als onderzoekers voor de
verwezenlijking van de beoogde onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –
programma’s (art. 2753, 6de lid, 4de streepje).
Artikel 2753, §2, WIB 92 stelt dat volgende diploma’s in aanmerking komen voor de
vrijstelling van doorstorting van BV:
1° ofwel, een diploma van doctor in de toegepaste wetenschappen, in de exacte
wetenschappen, in de geneeskunde, in de diergeneeskunde of in de
farmaceutische wetenschappen, of van burgerlijk ingenieur;
2° ofwel, een diploma van master of een gelijkwaardig diploma in de
studiegebieden of combinaties van studiegebieden van:
a) voor de Vlaamse Gemeenschap:
wetenschappen;
toegepaste wetenschappen;
toegepaste biologische wetenschappen;
geneeskunde;
diergeneeskunde;
farmaceutische wetenschappen;
biomedische wetenschappen;
industriële wetenschappen, technologie en nautische wetenschappen;
biotechniek;
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architectuur;
productontwikkeling;
b) voor de Franstalige Gemeenschap:
wetenschappen;
ingenieur;
landbouwkunde en biologisch ingenieur;
geneeskunde;
dierengeneeskunde;
biomedische en farmaceutische wetenschappen;
architectuur en urbanisme;
industriële wetenschappen;
industriële landbouwwetenschappen.”.
Overeenkomstig artikel 2753, §3, 1ste lid, WIB 92 worden onder onderzoeks- of
ontwikkelingsprojecten of –programma’s verstaan “de projecten of programma’s die
tot doel hebben:
a) fundamenteel onderzoek
experimentele of theoretische activiteiten die voornamelijk worden verricht om
nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen
en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse praktische
toepassing of gebruik wordt beoogd;
b) industrieel onderzoek
planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis
en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten,
procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten
aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de vervaardiging van onderdelen van
complexe systemen, die noodzakelijk is voor industrieel onderzoek, met name
voor de validering van generale technologieën, met uitzondering van
prototypes;
c) experimentele ontwikkeling
het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande
wetenschappelijke, technische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden
voor plannen, schema’s of ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde
producten, procedés of diensten. Hieronder kan tevens de conceptuele
formulering en het ontwerp van alternatieve producten, procedés of diensten
worden verstaan en het vastleggen van informatie daarover. Deze activiteiten
kunnen tevens het maken van ontwerpen, tekeningen, plannen en andere
documentatie omvatten, mits zij niet voor commercieel gebruik zijn bestemd.”.
Artikel 2753, §3, 4de lid, WIB 92 stelt dat de projecten of programma’s enkel in
aanmerking komen
“wanneer ze zijn aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst
Wetenschapsbeleid.”.
“De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing kan aan de Programmatorische
Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid vragen of de voorgelegde
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onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of –programma’s vallen binnen het
toepassingsgebied. De Overheidsdienst geeft een bindend advies op deze vraag.”
(art. 2753, §3, 5de lid, WIB 92).
“De Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid geeft op
vraag van de Federale Overheidsdienst Financiën een bindend advies over de
aanvragen betreffende de bovenvermelde voorwaarden en zendt een kopie van dit
advies naar de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing.” (art. 2753, §3, laatste lid,
WIB 92).
Voorbeeld 1 - diplomavereiste
Vennootschap X meent op grond van artikel 2753 WIB 92 in aanmerking te komen
voor de vermindering van BV met betrekking tot haar werknemers die over een
kwalificerend diploma beschikken en die effectief betrokken zijn bij activiteiten van
onderzoek en ontwikkeling. Aangezien deze vermindering in 2010 tot en met 2013
niet werd verwerkt in de aangiften in de BV, meent zij in het betreffende jaar ten
onrechte veel BV betaald te hebben en vordert zij deze betaling terug.
Uit de bemiddelingsaanvraag leidt de medewerker van de FBD af dat bijna alle
voorwaarden voor de vrijstelling van doorstorting van BV zijn vervuld.
Er bestaat slechts nog één discussiepunt, namelijk de maatregel kan niet worden
toegepast voor het diploma van werknemer A, omdat het diploma licentiaat
lichamelijke opvoeding niet in aanmerking zou komen.
Vennootschap X is het daar niet mee eens. Zij had de vraag of het voormelde
diploma kwalificerend is voor het toepassen van de vrijstelling van storting van BV in
het kader van de activiteiten van onderzoek en ontwikkeling voorgelegd aan de
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid, hierna
Belspo. Belspo heeft hierop geantwoord dat het diploma kwalificeert.
De onderzoekende ambtenaar is het hier niet mee eens. De FBD vraagt advies aan
de bevoegde dienst bij de AAFisc Volgende vragen worden gesteld:
1. Wordt een diploma licentiaat of master lichamelijke opvoeding beoogd voor de
toepassing van artikel 2753, §3, WIB 92?
2. Kan het antwoord dat door Belspo werd verstrekt, en waarin wordt gesteld dat
het diploma ter zake kwalificeert, als een bindend advies voor de FOD Financiën
worden aangemerkt. Zo neen, waarom wordt dit antwoord genegeerd?
De FBD ontvangt volgend antwoord (samengevat):
1. Het diploma licentiaat of master lichamelijke opvoeding komt niet voor voormelde
vrijstelling in aanmerking omdat de studie “Lichamelijke opvoeding” onder het
studiegebied “Bewegings- en revalidatiewetenschappen” valt en dit studiegebied
niet is opgenomen in de lijst van artikel 2753, §2, WIB 92.
2. De onderzoekende ambtenaar is niet gebonden door het antwoord van Belspo.
Volgens de letterlijke lezing van de wettelijke bepaling over de vraag om advies
over de diplomavereiste aan de POD Wetenschapsbeleid is het advies van de
POD, voor wat betreft de vraag of een bepaald diploma voldoet aan de
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voorwaarden opgesomd in artikel 2753, §2, WIB 92, bindend wanneer de FOD
Financiën de vraag stelt.
Aangezien de vraag uitgaat van de schuldenaar van de BV is het advies van de POD
niet bindend, noch voor de vennootschap X, noch voor de FOD Financiën. Bijgevolg
is de ambtenaar die naar aanleiding van zijn onderzoek vaststelt dat het voorgelegde
diploma niet voldoet, niet gebonden door het latere, andersluidende advies
uitgebracht door de POD Wetenschapsbeleid op vraag van de schuldenaar van de
BV.
De vennootschap X blijft bij zijn standpunt, maar is tevreden dat zij nu over de nodige
info beschikt om verder te gaan in dit dossier.
De FBD stelt zich evenwel vragen bij het onderzoek door Belspo bij het verlenen van
adviezen over de diplomavereiste vermeld in artikel 2753, §2, WIB 92.
Voorbeeld 2 – kwalificatie als onderzoek en ontwikkeling - aanmelding en attest
POD Wetenschapsbeleid
Voormelde definities van onderzoek en ontwikkeling werden in het WIB 92 ingelast
door de W 17 juni 2013 houdende fiscale en financiële bepalingen betreffende de
duurzame ontwikkeling (BS 28 juni 2013).
Uit de memorie van toelichting bij deze wet (Kamer, DOC 53 2756/001 en 2757/001,
blz. 6 en 7) blijkt dat artikel 2753 WIB 92 werd aangevuld
“met een paragraaf waarin, teneinde te komen tot een eenduidige toepassing van
de maatregel, een definitie wordt gegeven van onderzoek of ontwikkeling. De
ingevoegde definities zijn gehaald uit verordening (EG) nr. 800/2008 van de
Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt
verenigbaar worden verklaard ("de algemene groepsvrijstellingsverordening”),
waarbij de software niet expliciet is uitgesloten.
Niettegenstaande onder experimentele ontwikkeling niet wordt verstaan
routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen,
fabricageprocessen, diensten en andere courante werkzaamheden, zelfs indien
deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden, kan de ontwikkeling evenwel
toch periodiek plaatsvinden voor zover het nieuwe kennis en vaardigheden
aanbrengt aan de ontwikkelde producten, procedés of diensten.
Zo kan, bijvoorbeeld, voor de periodieke bijwerking van de interne software van
een onderneming, het ontwerp van een bijwerkingsmodule (die overigens
eventueel ook door andere ondernemingen kan worden gebruikt die hetzelfde
basissysteem gebruiken) effectief afhangen van de experimentele ontwikkeling in
die zin dat een product wordt gemaakt (de softwaremodule) dat toelaat een
basisproduct te verbeteren. Maar de invoering van diezelfde module in het
informaticasysteem van de onderneming vertoont dan meer gelijkenis met een
wijziging van de productielijn, het
commerciële oogmerk van het
informaticaprogramma, en houdt de facto geen experimentele ontwikkeling meer
in. Er moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de creatie van een
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informaticamodule, zowel extern als intern, en de invoering van die module in de
werking van het bestaand systeem.”.
De geschillendiensten zien zich geconfronteerd met een materie die op zich weinig of
niets te maken heeft met fiscaliteit. Het is uiteraard zeer moeilijk de relevante fiscale
expertise te combineren met diepgaande kennis in het technologisch domein van elk
Belgisch bedrijf dat van deze maatregel wenst gebruik te maken.
Het probleem stelde zich des te scherper in dossiers met betrekking tot softwareontwikkelaars. In één van de aanvragen kwam daar de zogenaamde “AGIL/SCRUM”
methode ter sprake, hetgeen betekende dat de problemen, de specificaties en de
bijhorende oplossingen in deze sector niet statisch maar dynamisch worden
aangepakt door kleine, onafhankelijke teams op basis van continue inbreng van
eindgebruikers. De via deze methode ontwikkelde software heeft een betere kwaliteit,
de ontwikkeling heeft minder tijd nodig en kan dus flexibeler inspelen op de
dynamische noden van de eindgebruiker. Het bedrijf stelde dat de
belastingadministratie niet in staat was zich een dergelijke werkwijze voor te stellen.
De ondernemingen stelden zelfs voor om dergelijke dossiers voor
technisch/wetenschappelijke analyse toe te vertrouwen aan Belspo, VLAIO, FWO of
de provinciale innovatiecentra. Dergelijke instellingen konden in hun ogen worden
beschouwd als “derde”/ onafhankelijke partijen met relevante technologische kennis
die in staat zijn te oordelen over het innovatieve karakter van de
programma’s/projecten.
Zoals hieronder zal blijken, stelt het probleem zich juist omdat de fiscale administratie
geen technische/wetenschappelijke analyse kan bekomen van Belspo die op dit
moment moet instaan voor het verschaffen van advies over de toepassing van artikel
2753 WIB 92. Zoals hiervoor gesteld, kan zelfs het advies over de diplomavereiste
niet altijd worden gevolgd.
De geschillendiensten stellen alles in het werk om hun volle medewerking te verlenen
aan de ondernemingen in de hun voorgelegde dossiers. De FBD stelt vast dat de
geschilambtenaren hun kennis trachten aan te scherpen door zelfstudie van de
“OESO Frascati-manual, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research
and Experimental Development” en door inzicht trachten te verkrijgen in de betrokken
onderzoek- en ontwikkelingsprojecten en –programma’s door bezoeken ter plaatse
bij de aanvragende ondernemingen.
Toch kan er niet aan getwijfeld worden dat een pragmatische aanpassing van de
wetgeving ter zake, zowel bij de betrokken ondernemingen als bij de administratie
onnodige tijdrovende frustraties weg kan werken.
Aanmelding en advies Belspo
Om te kunnen genieten van de maatregel, moeten nieuwe projecten en programma’s
sinds 1 januari 2014 vooraf worden aangemeld bij Belspo. Bestaande projecten en
programma’s genoten van een overgangsregeling. Zij moesten worden aangemeld
vóór 1 januari 2015.
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Deze aanmelding is een wezenlijke voorwaarde die vervuld moet zijn op het ogenblik
dat de vrijstelling van doorstorting van de BV voor onderzoek en ontwikkeling wordt
toegepast. De vrijstelling kan dus slechts ten vroegste van toepassing zijn vanaf de
datum van aanmelding van het project of het programma bij Belspo.
De aanmelding bij Belspo moet overeenkomstig artikel 2753, §3, 4de lid, WIB 92
volgende gegevens bevatten:
1° de identificatie van de schuldenaar van de BV;
2° de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot
doel heeft;
3° de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project
of programma.
De FBD werd in diverse dossiers geconfronteerd met een door Belspo op een niet
officieel document verstrekt “advies”. Daarop stond vermeld:
“De O&O-activiteiten, uitgevoerd door de NV Y…werden … voorgesteld aan
Federaal Wetenschapsbeleid. “De heer X heeft de activiteiten van voormelde
vennootschap aanvaard als recurrente en/of structurele R&D activiteiten.”.
De FBD is van mening dat dergelijke attesten, die vaak zeer vage en onnauwkeurige
formuleringen bevatten, niet zonder meer door de belastingadministratie beschouwd
kunnen worden als een bindend advies in de zin van artikel 2753, §3, 5de lid, WIB 92.
Belspo is een Programmatorische Federale Overheidsdienst en derhalve gebonden
aan de verplichtingen inzake de actieve openbaarheid van bestuur opgelegd door de
wet van 11 april 1994. Toch zijn de afgeleverde attesten niet gedateerd, opgesteld op
niet officieel briefpapier en ondertekend door een medewerker van Belspo zonder
enige vermelding van functie of andere contactgegevens.
Soms wordt vastgesteld dat de projecten/programma’s zelfs niet duidelijk afgelijnd
zijn in de tijd en zouden ze dus, op basis van het attest, quasi tijdloos als onderzoek
en ontwikkeling moeten worden aangemerkt.
De door Belspo gegeven adviezen zouden daarentegen betrekking moeten hebben
op een zeer specifiek, goed geïdentificeerd en in de tijd beperkte projecten of
programma’s. Het advies moet zich uitspreken over het feit dat het project of het
programma het fundamenteel onderzoek, het industrieel onderzoek of de
experimentele ontwikkeling als doel heeft, niet algemeen dat activiteiten van
vennootschap X of Y aanvaard worden als recurrente en/of structurele R&D
activiteiten.
Het huidige attest verklaart alleen dat het project of programma onder de aandacht
van Belspo is gebracht. Dit attest is dus onvoldoende om te beoordelen of de
vrijstellingsvoorwaarden van doorstorting van bedrijfsvoorheffing werden vervuld. Het
doet geen uitspraak over het in concreto voldoen van elk voorgelegd programma of
project.
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De FBD had vernomen dat er evenwel adviezen zouden bestaan die een analyse en
bespreking bevatten van de diplomavereisten en/of de aangemelde onderzoeks- en
of
ontwikkelingsprojecten
of
–programma’s
experimentele
ontwikkeling,
fundamenteel of industrieel onderzoek tot doel hebben.
Deze adviezen worden echter niet voorgelegd aan de betrokken
geschillenambtenaren van de FOD Financiën. Het voorleggen van deze concrete en
degelijk gemotiveerde adviezen is echter essentieel voor deze geschillenambtenaren
van de FOD Financiën. Deze ambtenaren moeten immers kunnen controleren of de
aanvrager voldoet aan alle voorwaarden om van de vrijstelling van storting van BV te
kunnen genieten.
Naar aanleiding daarvan heeft de FBD in voor bemiddeling voorgelegde dossiers
getracht te achterhalen welke projecten of programma’s concreet werden onderzocht
door Belspo. Aan Belspo werd gevraagd wat er precies bij dergelijke
projecten/programma’s werd onderzocht en op basis van welke criteria Belspo kon
besluiten dat er sprake was “recurrente O&O”, een term die in het WIB 92 zelfs niet
terug te vinden is.
Bij gebrek aan een concreet antwoord, kon de administratie niet anders dan
vaststellen dat met betrekking tot de voorgestelde programma’s/projecten geen
onderzoek ten gronde werd gevoerd. Bijgevolg valt de belastingadministratie terug
op hetgeen in het bezwaardossier aanwezig is. Aangezien Belspo niet in staat was
de vereiste informatie te geven aan de FOD Financiën, oordeelden de
geschillendiensten dat aan de voorgelegde attesten ook geen verdere aandacht kon
worden besteed.
Bij gebrek aan deze elementen beschouwt de FOD Financiën dergelijke adviezen
inderdaad niet als bindend.
De aanvraag moet minstens de volgende elementen bevatten, zoals :
- de identiteit van de aanvrager en in voorkomend geval, die van de betrokken
partijen;
- de beschrijving van de onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's
waarvoor het advies wordt gevraagd;
- elementen die kunnen aantonen dat het project of programma fundamenteel
onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel zou
hebben
en/of,
- de volledige identiteit van de werknemer alsmede, in voorkomend geval, het
nationaal nummer;
- elementen die aantonen dat de werknemer zal tewerkgesteld zijn in
onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's;
- in gebeurlijk geval, elementen die aantonen dat de betrokken werknemer over
erkende diploma beschikt.
De FBD stelt bovendien vast dat de aanmelding, die nochtans essentieel is voor het
in aanmerking komen voor de betrokken vrijstelling van storting van BV, vaak pas
gebeurt na het verkrijgen van een “positief advies” van Belspo.
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De bewijslast van de vervulling van alle voorwaarden ligt bij de schuldenaar van de
BV. De vrijstelling moet bovendien pro rata worden toegepast in verhouding tot de
tijd die de betreffende personen effectief hebben besteed aan onderzoek of aan
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten of -programma’s.
Het zal bij het beoordelen van de vrijstellingsvoorwaarden aan de schuldenaar van
de BV zijn om aan te tonen dat aan de voorwaarden is voldaan. Indien deze hier niet
in slaagt, zal het bezwaarschrift moeten afgewezen worden.
In samenspraak met de betrokken geschillendienst werd door middel van gerichte
vragen gepoogd om te achterhalen of de betrokken bedrijven, in casu ICT-bedrijven,
al dan niet aan onderzoek- en ontwikkeling deden:
1. Wat was het toepassingsgebied van de programmatuur?
2. Wat was de functionaliteit?
3. Beschrijving van de technische uitdaging waaraan werd gepoogd een oplossing
te geven?
4. Wat was het concept dat bij de ontwikkeling van de programmatuur werd
gebruikt? Welke denkpatronen (imperatief, functioneel, logisch, objectgeoriënteerd) en programmeertalen werden aangewend?
5. Beschrijving van de verschillende etappes van de oplossingsrichting die u
gebruikte; bijvoorbeeld, tijdens de planningsfase (de analyse van de vereisten),
de ontwerpfase, programmeertools, componenten, methoden en technieken
werden gebruikt?
6. Welke methoden en technieken werden zelf ontwikkeld?
7. Wat zijn de specifieke nieuwigheden die het bedrijf zelf heeft ontwikkeld voor en
/of heeft aangebracht aan de gebruikte basisprogramma’s of –modules om deze
projecten/opdrachten te kunnen realiseren?
8. Voor welke andere projecten/opdrachten konden deze voorgaande
aanpassingen/verbeteringen nog worden aangewend?
9. In welke mate zijn deze activiteiten uitgesloten van de Commerciële
doelstellingen van de onderneming (en zouden ze derhalve als O&O-activiteiten
kunnen worden aangemerkt), gelet op het feit dat alle ten voordele van een klant
gespendeerde uren ook door die klant worden vergoed?
10. Per gekozen project de volledige identiteit van de werknemers die er effectief
hebben meegewerkt, evenals het totaal aantal uren aan het project /opdracht
gespendeerde tijd door die medewerker en daarbinnen het effectief aantal aan
O&O gespendeerde uren.
De bedrijven waren in staat om technisch en visueel de gestelde vragen uitvoerig te
beantwoorden. Dat leidde in het ene geval tot een akkoord, in het andere geval werd
het bezwaar afgewezen of door de geschillendienst in beraad gehouden.
1.6.2. Artikel 2755 WIB 92 – vrijstelling van doorstorting van BV in het kader
van de ploegen- en nachtarbeid
Artikel 2755 WIB 92 bepaalde voor aanslagjaar 2011 het volgende:
“§1. De ondernemingen waarin ploegenarbeid of nachtarbeid wordt verricht, die
een ploegenpremie betalen of toekennen en die krachtens artikel 270, 1°,
schuldenaar zijn van de bedrijfsvoorheffing op die premie, worden ervan
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vrijgesteld een bedrag aan bedrijfsvoorheffing gelijk aan 15,6 pct van de
belastbare bezoldigingen waarin die ploegenpremies zijn begrepen, in de
Schatkist te storten, op voorwaarde dat de genoemde voorheffing volledig op die
bezoldigingen en premies wordt ingehouden.
De in het vorige lid bedoelde belastbare bezoldigingen, ploegenpremies
inbegrepen, zijn de overeenkomstig artikel 31, tweede lid, 1° en 2°, vastgestelde
belastbare bezoldigingen van de werknemers met uitsluiting van het vakantiegeld,
de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen.
Om de in het eerste lid bedoelde vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing
te verkrijgen, moet de werkgever, ter gelegenheid van zijn aangifte in de
bedrijfsvoorheffing, het bewijs leveren dat de werknemers in hoofde van wie de
vrijstelling wordt gevraagd ploegenarbeid hebben verricht tijdens de periode
waarop die aangifte betrekking heeft. De Koning bepaalt de nadere modaliteiten
voor het leveren van dit bewijs.
Deze vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing wordt enkel toegekend
voor werknemers die, overeenkomstig de arbeidsregeling waarin zij tewerkgesteld
zijn, over de betrokken maand waarvoor het voordeel wordt gevraagd, tenminste
een derde van hun arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid zijn tewerkgesteld. Voor
de toepassing van deze norm worden, naast de effectieve arbeidsprestaties, ook
de schorsingen van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst waarvoor het loon
wordt doorbetaald, mee in de teller opgenomen. Perioden van schorsing van de
uitvoering van de arbeidsovereenkomst zonder loon, worden niet meegerekend in
de noemer.
§2. Voor de toepassing van §1 wordt verstaan onder:
1° ondernemingen waar ploegenarbeid wordt verricht: de ondernemingen waar
het werk wordt verricht in minstens twee ploegen van minstens twee
werknemers, die hetzelfde werk doen zowel qua inhoud als qua omvang en
die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking
is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer
bedraagt dan een vierde van hun dagtaak:
a) hetzij door werknemers van categorie 1 bedoeld in artikel 330 van de
programmawet (I) van 24 december 2002;
b) (…)
2° ondernemingen waar nachtarbeid wordt verricht: de ondernemingen waar
werknemers overeenkomstig de in de onderneming toepasselijke
arbeidsregeling, prestaties verrichten tussen 20 uur en 6 uur, met uitsluiting
van de werknemers die enkel prestaties verrichten tussen 6 uur en 24 uur
en de werknemers die gewoonlijk beginnen te werken vanaf 5 uur. De hier
bedoelde werknemers zijn:
a) hetzij de werknemers van categorie 1 bedoeld in artikel 330 van de
programmawet (I) van 24 december 2002;
b) (…)
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3° ploegenpremie, de premie die wordt toegekend naar aanleiding van de in 1°
bedoelde ploegenarbeid of van de in 2° bedoelde nachtarbeid;
4° de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid die uitzendkrachten
ter beschikking stellen van in 1° en 2° bedoelde ondernemingen die deze
uitzendkrachten tewerkstellen in een systeem van ploegen- of nachtwerk in
de functie van een werknemer van categorie 1, worden, wat de vrijstelling
van storting van de bedrijfsvoorheffing op de belastbare bezoldigingen van
die uitzendkrachten waarin ploegenpremies zijn begrepen, betreft,
gelijkgesteld met die ondernemingen.”.
Art. 31, 2de lid, 1°, en 2°, WIB 92 bepaalt voor aanslagjaar 2011 het volgende:
“Bezoldigingen van werknemers zijn alle beloningen die voor de werknemer de
opbrengst zijn van arbeid in dienst van een werkgever:
Daartoe behoren inzonderheid:
1° wedden, lonen, commissies, gratificaties, premies, vergoedingen en alle
andere soortgelijke beloningen, met inbegrip van fooien en toelagen die,
zelfs toevallig, uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de
beroepswerkzaamheid op enige andere wijze worden verkregen dan als
terugbetaling van eigen kosten van de werkgever;
2° voordelen van alle aard verkregen uit hoofde naar aanleiding van het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.”.
Voorbeeld 1 – wijze van berekening
Belastingplichtige, de nv X, heeft in 2011 negatieve aangiftes in de BV ingediend
voor het bekomen van de vrijstelling van doorstorting van die voorheffing ingehouden
op bezoldigingen toegekend in het kader van ploegen- of nachtarbeid (code 06).
Het bedrijf verklaarde dat, naar aanleiding van een interne audit binnen het bedrijf,
werd vastgesteld dat de vrijstelling van doorstorting van BV voor ploegenarbeid,
zoals bepaald in artikel 2755 WIB 92, slechts gedeeltelijk werd toegepast. De
vennootschap vraagt dan ook bijkomend de teruggave van reeds gestorte BV met
betrekking tot 68 werknemers.
De administratie stelde vast, dat de vrijstelling werd berekend op het volledige
belastbare loon van de betrokken arbeiders, inclusief de overuren waarvoor ook nog
eens een specifieke vrijstelling werd gevraagd, ook al werkte betrokkene niet
gedurende de volledige maand in een ploegensysteem.
Belastingplichtige zou voor deze werkwijze steunen op een oude circulaire van 11
januari 2005, die eigenlijk in onbruik was geraakt door de invoering van een
antimisbruikbepaling vanaf 1 juni 2009 (artikel 17B van de Economische Herstelwet
van 27 maart 2009), om het oneigenlijk gebruik van de vrijstelling van doorstorting
van BV tegen te gaan (Kamer, Doc. 52-1788/001, Memorie van toelichting, p. 15).
Bovendien bepaalt voormelde circulaire van 11 januari 2005 in punt 35 dat, wanneer
de beoogde bezoldigingen geen ploegenpremies bevatten, zij uiteraard niet in
aanmerking komen voor de toepassing van de maatregel. Dit impliceert juist dat niet
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alle belastbare bezoldigingen in aanmerking kunnen worden genomen voor de
berekening van de vrijstelling.
Volgens de administratie leidde de berekeningswijze toegepast door
belastingplichtige, duidelijk tot een oneigenlijk gebruik van de bedoelde vrijstelling.
De algemene regel is dat de wettelijk verschuldigde BV door de schuldenaar in de
Schatkist moet worden gestort (cf. artikels 250 WIB 92 en 86 KB/WIB 92). Artikel
2755, §1, WIB 92 bepaalt duidelijk dat in de bezoldigingen ploegenpremies moeten
zijn begrepen.
In de bezoldigingen voor prestaties die buiten een ploegensysteem werden verricht
(bijvoorbeeld in een dagsysteem) zijn geen ploegenpremies begrepen. Deze
bezoldigingen komen dus niet in aanmerking voor de vrijstelling. Er kan dus enkel
rekening worden gehouden met de belastbare lonen die betrekking hebben op de
prestaties die werkelijk in een ploegensysteem werden verricht en waarin een
ploegenpremie is begrepen.
Belastingplichtige had ook de betaalde premies voor overuren in de
berekeningsbasis opgenomen, alhoewel voor deze premies en bezoldigingen reeds
een specifieke vrijstelling van doorstorting van BV werd gevraagd. Ook zou de
vrijstelling van storting van BV worden gevraagd ten name van werknemers die geen
of nauwelijks ploegenarbeid hadden verricht in 2011.
De 1/3de-regel betreft een minimumvereiste om te kunnen genieten van enige
vrijstelling. Dit betekent geenszins dat de volledige bezoldiging in aanmerking zou
moeten worden genomen wanneer aan deze vereiste werd voldaan. Punt 35 van
voormelde circulaire spreekt overigens tegen dat de vrijstelling over de volledige
bezoldiging zou moeten worden berekend in het geval dat de betrokken werknemer
ook in een dagsysteem werkt.
Artikel 2755 WIB 92 kan inderdaad zo worden opgevat dat de premies voor overuren
ook in de bezoldiging moeten worden begrepen. Er dient dan wel aangetoond te
worden dat deze overuren enkel betrekking hebben op prestaties in een
ploegensysteem. Premies voor overuren in een dagsysteem komen immers niet in
aanmerking. Dit bewijs werd tot op heden niet geleverd.
Er werden voor het jaar 2011 geen loonafrekeningen voorgelegd.
Er werd een nieuw overzicht bezorgd waarin terug te vinden is:
1° de werknemers opgenomen in het oorspronkelijk bezwaarschrift;
2° de werknemers waarvoor de geschillenadministratie wel akkoord kan gaan (in
deze, de gevallen waarbij meer dan 1/3 in ploegen werd gewerkt);
3° het tegenvoorstel van belastingplichtige waarbij de personen die enkel in ploegen
werken opnieuw toegevoegd werden.
Belastingplichtige kan het standpunt van de administratie niet bijtreden en meent aan
alle wettelijke voorwaarden te voldoen om van de vrijstelling te kunnen genieten. De
nodige bewijsstukken kunnen evenwel niet meer worden voorgelegd.
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De administratie blijft bij haar standpunt. Uiteindelijk verzaakt de nv X aan haar
bezwaar.
Voorbeeld 2 – periode indiening bezwaar
Regelmatig rijst de vraag of, en in voorkomend geval vanaf wanneer, een
schuldenaar van bedrijfsvoorheffing nog toepassing kan maken van een vrijstelling
van doorstorting nadat alle bedrijfsvoorheffing reeds werd doorgestort.
In dit concrete geval rees de vraag binnen welke termijn de vrijstelling van
doorstorting van bedrijfsvoorheffing in het kader van ploegen- en nachtarbeid,
krachtens artikel 2755 WIB 92 en artikel 301 PW van 22 december 2003, door
ondernemingen nog kan worden teruggevorderd, nadat de BV ten onrechte werd
betaald. Ter zake stelt de administratieve circulaire nr. Ci.RH.244/597.746 (AOIF Nr.
48/2009) van 03 november 2009:
“De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing (BV) die heeft nagelaten de toepassing te
vragen van een vrijstelling van doorstorting BV bedoeld in de art. 2751 t.e.m. 2757
(met uitzondering van het vierde lid) WIB 92 en die voor deze vrijstelling in
aanmerking komt, kan die vrijstelling bekomen tot 31 augustus van het jaar volgend
op het inkomstenjaar door alsnog de in art. 952, §3, KB/WIB 92, bedoelde tweede
aangifte in de BV in te dienen. Na deze periode is een regularisatie van de BV enkel
mogelijk via een bezwaarschrift.”.
Voor de toepassing van de maatregelen inzake de vrijstelling van de storting van de
BV kunnen de rechtzettingen inzake bedrijfsvoorheffing dus tot 31 augustus van het
jaar dat volgt op het inkomstenjaar gebeuren door de alsnog een tweede (en
bijgevolg negatieve) aangifte in te dienen.
“Vanaf 1 september van het jaar volgend op het inkomstenjaar kan een rechtzetting
van de bedrijfsvoorheffing nog slechts gebeuren door middel van het indienen van
een bezwaarschrift bij de bevoegde directeur taxatie binnen een termijn van 5 jaar te
rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de bedrijfsvoorheffing verschuldigd
is.”.
Het aan de FBD voorgelegd dossier betrof een vennootschap die voor de jaren 2005
tot en met 2009 geen aanspraak gemaakt had op de vrijstelling van doorstorting van
bedrijfsvoorheffing, zoals is voorzien in artikel 2755 WIB 92 en in artikel 301 PW van
22 december 2003. Het bedrijf was van oordeel dat er voor de jaren 2005 tot en met
2009 teveel bedrijfsvoorheffing werd doorgestort en vorderde deze terug middels een
bezwaarschrift ingediend in december 2015 bij de bevoegde adviseur-generaal van
de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen
Teneinde zekerheid te hebben over het feit dat er van verjaring geen sprake was,
richtten de vertegenwoordigers van belastingplichtige zich voorafgaandelijk tot het
Regionaal Invorderingscentrum.
Het Invorderingscentrum antwoordde dat vanaf 1 september van het jaar volgend op
het inkomstenjaar de rechtzetting van de bedrijfsvoorheffing enkel nog kan gebeuren
door het indienen van een gemotiveerd bezwaarschrift bij de bevoegde adviseur146
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generaal van de administratie belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen
binnen een termijn van 5 jaar te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarvoor de
bedrijfsvoorheffing verschuldigd is. Een verzoek tot terugbetaling van
bedrijfsvoorheffing die in de loop van 2009 ten onrechte in de Schatkist werd gestort,
kon dus ingediend worden tot en met 31 december 2013. Bijgevolg kon er niet
worden ingegaan op het verzoek van belastingplichtige.
De mandataris van de vennootschap was het daar niet mee eens en bezorgde aan
de FBD de argumenten die volgens hem niet anders dan konden besluiten tot
inwilliging van de vraag tot terugbetaling van teveel gestorte BV. Hij verwees naar
artikel 2262bis, §1, 1ste lid, BW (termijn van 10 jaar), dat in deze van toepassing zou
moeten zijn. Uit dat artikel blijkt uitdrukkelijk een verjaringstermijn van 10 jaar. Dat
zou betekenen dat bij het versturen van het bezwaarschrift in december 2015 voor
de inkomsten voor de jaren 2005 tot en met 2009, nog geen verjaring was
ingetreden.
Bovendien geldt het bezwaarschrift, volgens de mandataris, als een ingebrekestelling
conform artikel 2244, §2, BW zodat de verjaring met 1 jaar moet worden gestuit.
De mandataris vestigde eveneens de aandacht op een parlementaire vraag van 12
januari 2009 waaruit zou blijken dat artikel 2262bis BW moet worden toegepast
ingeval van bedrijfsvoorheffingen gestort vanaf 1 januari 2009 (Senaat, zitting 2007–
2010, 12 januari 2009, nr.4-2249 W. Beke). Die vraag handelt over de
onverschuldigde betaling van bedrijfsvoorheffing wanneer geen geldige aanslag werd
gevestigd. In het antwoord stelt de Minister van Financiën dat evenwel rekening moet
gehouden worden “met de verjaringstermijn van vijf jaar beoogd in artikel 100, 1° van
de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd bij koninklijk besluit van
11 juli 1991 en niet met de termijnen van gemeen recht.”.
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arresten met nummer 32/96, 75/97, 5/99,
85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004,
170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007 en 17/2008 geoordeeld dat de
wetgever, door de vorderingen gericht tegen de Staat aan de vijfjarige verjaring te
onderwerpen, een maatregel genomen heeft die in verband staat met het
nagestreefde doel dat erin bestaat de rekeningen van de Staat binnen een redelijke
termijn af te sluiten. Er werd geoordeeld dat een dergelijke maatregel noodzakelijk
was omdat de Staat op een bepaald ogenblik zijn rekeningen moet kunnen afsluiten.
Het is een verjaring van openbare orde, die noodzakelijk is in het licht van een goede
comptabiliteit.”.
Volgens de mandataris was het verwijzen naar artikel 100, 1ste lid, 1°, van de Wetten
op de Rijkscomptabiliteit en het arrest van het Hof van Cassatie van 10/09/2010 niet
relevant. Het Hof van Cassatie heeft zich in dat verband op 2 punten niet
uitgesproken:
1. De terugvordering van de bedrijfsvoorheffing is geen vaste uitgave en dus is
artikel 100, eerste lid, 1°, Wetten op de Rijkscomptabiliteit niet van toepassing.
2. In de veronderstelling dat artikel 100, 1ste lid, 1°, van de Wetten op de
Rijkscomptabiliteit, moet toegepast worden, stelt zich de vraag of de
verjaringstermijn reeds een aanvang had genomen?
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Wanneer een verjaringstermijn uitdrukkelijk wordt gekoppeld aan een
schuldvordering, en niet aan een rechtsvordering, kan deze termijn pas beginnen
lopen in zoverre de schuldvordering ook in rechte vaststaat. Dat is het geval wanneer
ze niet meer wordt betwist door de schuldenaar, doch integendeel door hem wordt
erkend. Wanneer de schuldvordering wel wordt betwist door de schuldenaar, staat zij
maar vast wanneer ze door de rechter wordt erkend en deze beslissing van de
rechter ook definitief is geworden.
Hieruit blijkt dat de verjaringstermijn van vijf jaar pas een aanvang neemt vanaf 1
januari van het dienstjaar waarop de schuldvordering door de Belgische
belastingadministratie wordt erkend, in deze, op het moment dat de Belgische
belastingadministratie het verzoek tot terugbetaling niet meer betwist (of erkent) en
de vordering tot terugbetaling bijgevolg in rechte vaststaat. De Wetten op de
Rijkscomptabiliteit zijn immers slechts toepasselijk “op de door de overheid erkende”
schuldvorderingen. Wanneer deze “schuldvordering” niet door de schuldenaar is
erkend, zal aan een feitenrechter gevraagd worden om ze vast te stellen, hetgeen zal
moeten gebeuren via een “rechtsvordering”.
Wanneer een verjaringstermijn wordt gekoppeld aan een schuldvordering, en niet
aan een rechtsvordering, dan kan de termijn pas beginnen lopen in zoverre de
“schuldvordering” ook in rechte vaststaat. Dat is pas het geval wanneer ze niet meer
wordt betwist door de schuldenaar, doch in tegendeel, door hem wordt erkend.
Wanneer de schuldvordering wel wordt betwist door de schuldenaar, staat zij maar
vast wanneer zij door de rechter wordt erkend en deze beslissing van de rechter ook
definitief geworden is.
Uit verder onderzoek werd geconcludeerd dat de aangevoerde parlementaire vraag
van 12 januari 2009 en het antwoord van 7 mei 2009 handelt over het al dan niet
terugvorderen van bedrijfsvoorheffing indien er te laat of geen vestiging van een
aanslag heeft plaatsgevonden op naam van de persoon op wiens loon de
bedrijfsvoorheffing werd ingehouden. In het antwoord op deze vraag staat dat
hiervoor de termijn vanaf 1 januari 2009 de gemeenrechtelijke termijn is (10 jaren).
Deze probleemstelling is evenwel niet van toepassing in onderhavige situatie.
Het eerder ingenomen standpunt blijft dan ook behouden. De richtlijnen ter zake zijn
duidelijk. Een bemiddeld akkoord was derhalve uitgesloten.
Voorbeeld 3 – begrip “hetzelfde werk qua omvang”
De FBD wordt benaderd door een belastingplichtige die advies vraagt omtrent de
interpretatie van het begrip “hetzelfde werk qua omvang” voor de toepassing van
artikel 2755 WIB 92, dat de voorwaarden vastlegt om te kunnen genieten van de
vrijstelling van doorstorting van de BV, in het kader van de ploegenarbeid.
De FBD herinnert eraan dat zij niet bevoegd is om officiële standpunten in te nemen.
Toch is het nuttig om aan de belastingplichtige, met het oog op een oplossing van
het geschil, bepaalde interpretatieregels m.b.t. de betrokken wettelijke bepalingen,
toe te lichten.
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Dit gebeurt in opeenvolgende fases, waarbij in eerste instantie de betekenis van de
tekst wordt nagegaan. De tekstuele interpretatie bestaat uit de studie en de
betekenis van het woord en de zin in hun context, uit het geheel van het hoofdstuk,
van de wet, van het wetboek en van de wetgeving in het algemeen en zelfs uit het
geheel van Franse en Nederlandstalige teksten. Indien blijkt dat de tekst duidelijk is,
past het niet over te gaan tot de tweede fase, waarbij in de voorbereidende werken
van de wet naar de bedoeling van de wetgever wordt gezocht. Traditioneel drukt men
dit uit met de stelling dat ‘wat duidelijk is, mag niet geïnterpreteerd worden’
(‘interpretatio in claris cessat’; Cass., 11 december 1962, Bull. Bel., 1963, N° 395;
Cass., 15 januari 1963, Bull. Bel., 1963, N° 397).
Quid in dit geval? In antwoord op een parlementaire vraag stelt de Minister van
Financiën dat “de fiscale wettekst spreekt over hetzelfde werk zowel qua inhoud als
qua omvang.” De conclusie is: "deze voorwaarde is duidelijk: de omvang van de
ploegen moet dezelfde zijn.” (Parlementaire vraag nr. 603 van de heer Luk Van
Biesen van 27.10.2015, Kamer, Vragen en Antwoorden, 2015-2016, QRVA 54/057
van 11.1.2016, blz. 69).
In eerste instantie lijkt deze “interpretatie” logisch. Als het werk wordt gerealiseerd
door een ploeg bestaande uit een beperktere of grotere omvang, is er sprake van
een andere samenstelling, en is er niet voldaan aan de wettelijke verplichting.
Het antwoord van de minister stemt volledig overeen met de definitie van het begrip
ploegenarbeid, waarbij wordt bedoeld “elke regeling van de arbeid in ploegen,
waarbij werknemers na elkaar op dezelfde werkplek, volgens een bepaald rooster,
ook bij toerbeurt en al dan niet continu, met als gevolg dat de werknemers over een
bepaalde periode van dagen of weken op verschillende tijden moeten werken.” (art.
2, 3°, KB 16 juli 2004 betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid
die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk – BS 9 augustus 2004).
De feitelijke omstandigheden zouden echter de interpretatie van de minister kunnen
aanvechten. Dit zou bv. het geval kunnen zijn bij een nachtploeg, die meer
werknemers telt dan de dagploeg, omdat de organisatie van het werk anders is
tijdens de nacht (de pauzes duren langer, komen veelvuldiger voor, enz.). Als deze
ploeg hetzelfde werk verricht met dezelfde omvang (geïnterpreteerd in termen van
kwantiteit), wordt de fiscale tekst gerespecteerd expressis verbis, zelfs indien de
ploegen zelf niet dezelfde omvang hebben.
Een ander voorbeeld zou zich kunnen voordoen bij veiligheidsagenten die toezicht
houden over bepaalde specifieke plaatsen. Deze teams zullen overdag uit meer
agenten bestaan dan ’s nachts, omwille van het specifieke belang om overdag
bepaalde plaatsen frequenter te bezoeken dan ’s nachts. Omgekeerd zullen de
teams ’s nachts uit minder werknemers bestaan. Uit deze overwegingen blijkt, dat
indien de wettelijke bepaling geen duidelijkheid biedt, er moet worden overgegaan
naar de tweede fase van de interpretatie, waarbij op basis van onderzoek van de
voorbereidende werken van de wet zelf, naar de bedoeling van de wetgever moet
worden gezocht. Spijtig genoeg zeggen de voorbereidende werkzaamheden ter zake
weinig over het onderwerp. Overigens is de rechter niet gebonden aan de circulaires,
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noch aan de antwoorden van de minister op de parlementaire vragen, noch aan de
administratieve beslissingen, die het standpunt van de minister of van de
administratie over een bepaald punt weergeeft.
Bij gebrek aan verduidelijkingen in de voorbereidende werken, wordt er overgegaan
naar de derde fase van de interpretatie. Volgens deze interpretatie moet, indien er
een ernstige twijfel bestaat nopens het al of niet verschuldigd zijn van een belasting,
over de toepassing van de wettelijke tekst, of over de draagwijdte van de fiscale
wettekst, deze twijfel steeds in het voordeel van de belastingplichtige worden
uitgelegd.
Het gaat over het beginsel “in dubio contra fiscum”, volgens het welk, indien de
wettekst niet duidelijk is en het raadplegen van de voorbereidende werken en andere
interpretatiebronnen een twijfel laten bestaan over de draagwijdte van een fiscale
bepaling, de interpretatie in het voordeel van de belastingplichtige voorrang moet
krijgen (M. Dassesse, P. Minne, Fiscaal Recht, Brussel, Bruylant, 1996, p. 67; deze
auteurs citeren de volgende referenties: Cass., 24 oktober 1938, Pas., 1938, I, p.331;
Cass., 28 mei 1942, Pas., 1942, I, p. 134; J.P.D.F., 1943, p. 45).
De FBD heeft de voorgaande interpretatieregels ter herinnering gebracht. De FBD is
evenwel niet bevoegd om zich uit te spreken over de inhoud van deze materie. Deze
bevoegdheid behoort toe aan de rechtbank.

1.7.

Procedure

1.7.1. Artikelen 353 tot 358 WIB 92 – Procedure – Verjaring
De belastingplichtige vecht de wettelijkheid van de gevestigde aanslag aan wegens
laattijdigheid (verjaring) en wegens de overtreding van de procedure voorzien in
artikel 346 WIB 92, namelijk het niet versturen van een bericht van wijziging.
De administratie argumenteert enerzijds, dat zij het recht had de belasting te vestigen
tijdens de bijzondere aanslagtermijn van drie jaar vanaf 1 januari van het jaar
waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de belasting is verschuldigd,
vermeld in artikel 354 WIB 92, vermits de verschuldigde belasting hoger is dan de
belasting met betrekking tot de aangegeven inkomsten. Anderzijds, is de vestiging
van de belasting gebaseerd op opeenvolgende ingediende aangiften van de
belastingplichtige en is zij daardoor niet gehouden om voorafgaandelijk een bericht
van wijziging te versturen.
Op het vlak van de aanslagtermijnen
Uit de feitelijke omstandigheden blijkt:
1. voor het aanslagjaar 2012 dient eiseres haar aangifte in de VenB in op 28
februari 2013, zijnde de laatste dag van de haar toegestane termijn;
2. in een schrijven van 1 maart 2013 vraagt zij aan de administratie haar aangifte te
vervolledigen en een bedrag van xxx EUR op te nemen in de code 1470. Zij
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meldt dat het voormelde bedrag niet werd opgenomen, te gevolge van een
probleem met het informaticasysteem;
3. naar aanleiding van een telefonische vraag om het voormelde bedrag te
verantwoorden, geeft de accountant per e-mail van 31 oktober 2013 aan de
bevoegde administratie de gevraagde informatie en wordt de aangegeven
belastbare basis spontaan verhoogd met een bedrag van xxx EUR;
4. op 30 maart 2015 wordt de aanslag gevestigd.
De administratie beroept zich op de buitengewone aanslagtermijn van 3 jaar,
voorzien in artikel 354 WIB 92, vermits er een belastingsupplement kan gevestigd
worden, in vergelijking met de belasting gevestigd op de regelmatig aangegeven
inkomsten. De administratie meent zich in onderhavig dossier te kunnen baseren op
de bijkomende aangiften ingediend op 1 maart 2013 en 31 oktober 2013, waaruit een
hogere belasting blijkt dan deze van toepassing op de met de aangifte van 28
februari 2013 ingediende inkomsten.
Hieruit volgt dat, zelfs indien, zoals belastingplichtige voorhoudt, de aangifte van 1
maart 2013 niet los kan gezien worden van de aangifte ingediend op 28 februari
2013 omdat deze uitgaat van dezelfde intentionele wil om de belastbare basis binnen
de toegestane termijn in te dienen, alsnog de bijkomende aangifte ingediend op 31
oktober 2013 de termijn van 3 jaar opent. Het feit van op 31 oktober 2013 een
verhoging van de belastbare basis van een bedrag van xxx EUR aan te geven, geeft
eveneens aanleiding tot een supplement ten opzichte van de initiële aangifte (zelf
indien daarbij de aangifte van 1 maart 2013 wordt gevoegd).
Bijgevolg is voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 354 WIB 92 en kan de
administratie zich beroepen op de buitengewone aanslagtermijn van 3 jaar en kan
binnen de gestelde termijn de aanslag of supplementaire aanslag overeenkomstig
artikel 354 WIB 92 gevestigd worden.
Op het vlak van de procedure
In de veronderstelling dat de administratie de aanslag mocht vestigen tijdens de
bijzondere aanslagtermijn voorzien in artikel 354 WIB 92, diende deze aanslag dan
te worden voorafgegaan, op straffe van nietigheid, door een bericht van wijziging of
van een aanslag van ambtswege?
Het artikel 346 WIB 92 biedt hier het antwoord door het volgende te bepalen:
“Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de
belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet aan de vorm- en
termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312
genomen bepalingen, dan wel schriftelijk heeft erkend, stelt de administratie hem
bij een ter post aangetekende brief in kennis van de inkomsten en andere
gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn
aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar
oordeel de wijziging rechtvaardigen.”.
In het beoogde geval heeft de administratie de door de belastingplichtige
aangegeven of schriftelijk erkende inkomsten echter niet gewijzigd. De administratie
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was er bijgevolg niet toe gehouden een bericht te sturen, aangezien geen ander
inkomen dan de aangegeven of schriftelijk erkende inkomsten ter kennis moest
worden gebracht. Volgens de FBD is er geen sprake van een procedurefout, vermits
de belastingplichtige spontaan en buiten de wettelijk voorziene indieningstermijn, de
bijkomende inkomsten heeft aangegeven.
Het is zinloos om zich te beroepen op het ontbreken van de handtekening van de
accountant op de e-mail van 31 oktober 2013, teneinde deze bijkomende aangifte
alsnog ongeldig te verklaren. Het Hof van Cassatie heeft op 5 juni 2014 ten gronde
beslist dat: “Het bezwaarschrift dat binnen de wettelijke termijn schriftelijk en
gemotiveerd is ingediend, regelmatig is, ook al draagt het niet de handtekening van
degene die bezwaar indient, indien aan de hand van de elementen waarover de
administratie beschikt op het ogenblik dat het beslist over de toelaatbaarheid van het
bezwaarschrift, vaststaat dat het uitgaat van de indiener ervan” (Circulaire AAFisc Nr.
5/2016 (nr. Ci. 704.063) van 3.2.2016).
Om dezelfde redenen kan het akkoord van de accountant, omwille van het loutere
feit dat het akkoord de vorm heeft van een niet ondertekende e-mail, niet worden
betwist.
Naar aanleiding van deze argumentatie van de FBD, beslist de belastingplichtige
akkoord te gaan met de vestiging van de belasting en ziet af van elke procedure voor
de rechtbank.
1.7.2.

Artikel 371 WIB 92 – Procedure – Beroepsmogelijkheden

Artikel 371 van het WIB 92 bepaalt:
“De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, en die voorkomt op voormeld aanslagbiljet, dan wel
de datum van de kennisgeving van de aanslag of van de inning van de
belastingen op een andere wijze dan per kohier.
In het artikel 302, tweede lid, bedoelde geval vangt de termijn aan vanaf de datum
waarop het aanslagbiljet door middel van een procedure waarbij
informaticatechnieken worden gebruikt aan de belastingplichtige is aangeboden.”.
De heer X – arts, niet-inwoner die 2 à 3 dagen per week in België werkt – vraagt om
de tussenkomst van de FBD omwille van de korte termijn die hem door de
onderzoekende ambtenaar wordt toegestaan om te antwoorden op een voorstel tot
schriftelijk akkoord dat niet overeenstemt met een vorig mondeling akkoord tussen
partijen.
Dit mondeling akkoord bevatte het afzien van de toegepaste belastingverhogingen
en de vaststelling van het bedrag van de restaurantkosten op een forfait van 2.500
EUR (gedeelte van de niet-verworpen uitgaven reeds in mindering gebracht). Het
akkoord zou ook van toepassing zijn voor de toekomst en stelde de heer X vrij van
de verplichting om de bewijsstukken met betrekking tot deze kosten bij te houden.
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In zijn schriftelijk voorstel stelt de onderzoekende ambtenaar dat er wettelijk gezien
niet kan worden afgezien van de toegepaste belastingverhogingen, omdat er voor de
vorige jaren reeds werd van afgezien. Wat de restaurantkosten betreft, geeft hij aan
dat het akkoord enkel geldt voor het aanslagjaar waarop het bezwaarschrift
betrekking heeft en dat de heer X daardoor in de toekomst niet wordt vrijgesteld van
de verplichting om de nodige bewijsstukken bij te houden. Tot slot verduidelijkt hij
dat, bij gebrek aan bewijs van de Franse inkomsten van de heer X, artikel 243 WIB
92 moet toegepast worden en dat de betrokkene in de categorie “niet-inwoner zonder
tehuis in België” moet behouden blijven. De onderzoekende ambtenaar vraagt dat dit
voorstel tot akkoord ondertekend wordt teruggestuurd binnen een termijn van 4
dagen, zodat een beslissing zou kunnen worden genomen binnen de termijn van 6
maanden bepaald in artikel 1385undecies GW.
Gelet op de wijzigingen die werden aangebracht aan het mondeling akkoord en de
zeer korte termijn die werd toegestaan om een antwoord te verstrekken, vraagt de
heer X de tussenkomst van de FBD teneinde, indien het aanvankelijk met de
onderzoekende ambtenaar overeengekomen akkoord niet kan worden behouden,
een nieuwe oplossing te zoeken, alvorens er een directoriale beslissing zal worden
genomen.
Dankzij de snelle uitwisseling van e-mails tussen de heer X, de onderzoekende
ambtenaar en de medewerker van de FBD, werd er overeengekomen om de
beslissing in het dossier nog wat uit te stellen teneinde de partijen toe te laten de
nodige tijd te nemen om de situatie te onderzoeken en hierover in alle sereniteit te
kunnen spreken. De heer X, van zijn kant, verbindt er zich toe om tijdelijk geen
rechtsvordering in te stellen indien de directoriale beslissing niet wordt genomen
binnen een termijn van 6 maanden vanaf de indiening van het bezwaarschrift en dit
zolang de gesprekken met de FBD en onderzoekende ambtenaar lopende zijn.
Tijdens een bespreking met de verschillende partijen in het kantoor van de
onderzoekende ambtenaar, werd er besloten om het bedrag van de
restaurantkosten, zoals was voorzien, forfaitair vast testellen op 2.500 EUR. Dit
forfait is enkel van toepassing voor het in het bezwaarschrift beoogde aanslagjaar en
stelt de heer X niet vrij van het feit om in de toekomst de nodige bewijsstukken te
bewaren.
Bovendien werd er vastgesteld dat de voorziene belastingverhogingen in
werkelijkheid niet werden toegepast tijdens de vorige aanslagjaren, zodat de
mogelijkheid bestond om, in het kader van een globaal akkoord, de toegepaste
belastingverhogingen te laten vallen in de betwiste aanslag.
Wat de inkomsten van Franse oorsprong betreft kon, nadat de heer X zijn Franse
aanslagbiljet had voorgelegd, worden vastgesteld dat hij niet van de categorie “met
niet-inwoner gelijkgesteld” kon genieten. Hij voldoet niet aan de voorwaarden
bepaald in artikel 244 WIB 92: zijn in België behaalde netto belastbare
beroepsinkomsten bedragen niet ten minste 75% van zijn mondiale netto
beroepsinkomsten.
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De heer X, in zijn hoedanigheid van inwoner van Frankrijk, kan evenwel genieten van
de categorie “bevoorrecht niet-inwoner – Frankrijk”, via de non-discriminatoire
bepaling voorzien in artikel 25 van de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot
voorkoming van dubbel belasting. Teneinde deze bepaling correct te kunnen
toepassen, werd, op basis van het Franse aanslagbiljet, het netto bedrag van de
door de heer X ontvangen Franse inkomsten bepaald. Enkele weken later
ondertekende de heer X een akkoord dat deze diverse elementen bevatte. Op basis
hiervan maakte de onderzoekende ambtenaar een beslissing tot ontheffing op.
1.7.3.

Artikel 376 WIB 92 – Ambtshalve ontheffing

De mogelijkheden om na het verstrijken van de bezwaartermijn alsnog een ontheffing
te bekomen van de gevestigde belastingen zijn terug te vinden in artikel 376 WIB 92
dat het volgende bepaalt:
“§1. De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar verleent
ambtshalve ontheffing van de overbelastingen die voortvloeien uit materiële
vergissingen, uit dubbele belasting, alsmede van die welke zouden blijken uit
afdoende bevonden nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig
overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt verantwoord door
gewettigde redenen en op voorwaarde dat :
1° die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de
belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag
wordt ingevorderd, aan de administratie werden bekendgemaakt binnen vijf
jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd ;
2° de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat
aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond.
§2. Als nieuw gegeven wordt niet beschouwd een nieuw rechtsmiddel of een
wijziging van jurisprudentie.
§3. De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar verleent ook
ambtshalve ontheffing :
1° van het overschot van de belastingkredieten, de voorheffingen en de
voorafbetalingen bedoeld in artikel 304, §2, voor zover dit overschot door de
administratie werd vastgesteld of door de belastingschuldige of door zijn
echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd, aan de
administratie werd bekendgemaakt binnen vijf jaar vanaf 1 januari van het
aanslagjaar waartoe de belasting behoort waarmee die belastingkredieten, die
voorheffingen en die voorafbetalingen zijn te verrekenen;
2° van de verminderingen voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 88,
131 tot 135, 138, 139, 1451 tot 156, 257, 526, §1, en 539 en van de
gewestelijke belastingverminderingen en kortingen voor zover het tot die
verminderingen aanleiding gevend feit door de administratie werd vastgesteld
of door de belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de
aanslag wordt ingevorderd, aan de administratie werd bekendgemaakt binnen
vijf jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort
waarop die verminderingen moeten worden verleend;
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3° van de teveel betaalde belasting die werd vastgesteld na een procedure van
onderling overleg in toepassing van een internationale overeenkomst ter
voorkoming van dubbele belasting of na een procedure in toepassing van het
Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties
tussen verbonden ondernemingen (90/436/EEG) van 23 juli 1990.”.
De administratieve richtlijnen voor de toepassing van deze bepalingen zijn
opgenomen in de circulaire AAFisc nr. 38/2014 (nr. Ci.RH.861/633.382 van
22.09.2014). Wat betreft de ambtshalve ontheffing van de belastingverminderingen
als vermeld onder artikel 376, §3, 2°, WIB 92 hiervoor, volstaat het dat de betrokken
rubriek niet werd ingevuld om de ontheffing te verlenen. Met andere woorden : had
de belastingplichtige er recht op, dan moet de ontheffing toegekend worden. Er moet
in dat geval niet meer aangetoond worden of het al of niet een materiële vergissing
betreft.
Materiële vergissing
Het begrip materiële vergissing wordt niet gedefinieerd in het WIB 92. Er moet een
onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen materiële (feitelijke) vergissing en
vergissing in rechte (juridische beoordelingsfout). Het is evenwel niet steeds mogelijk
om een eenduidige lijn te trekken tussen beide.
Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is een materiële vergissing een
schrijf- of rekenfout of andere grove feitelijke vergissing die onafhankelijk van enige
juridische beoordeling wordt begaan (Cass. 7.1.1969, Pas. 1969, I, 418).
Daartegenover staat de rechtsdwaling, die een onjuiste beoordeling veronderstelt
van de fiscale wet of een verkeerde toepassing ervan (Cass. 16.3.1973, Pas. 1973, I,
669).
Daarenboven stelt de federale Ombudsman in zijn jaarverslag 2013 reeds dat ervan
uitgaan dat een correcte aangifte indienen een burgerplicht is die onder meer inhoudt
dat de belastingplichtige zich altijd correct informeert, getuigt van weinig begrip voor
de complexiteit waarmee de burger geconfronteerd wordt. Het onderscheid dat de
administratie maakt tussen de materiële vergissing sensu stricto en de bewuste
keuze (vergissing in rechte) die een belastingplichtige maakt op het moment dat hij
zijn aangifte invult, is weinig realistisch voor de burger.
Uit ervaring weet de federale Ombudsman dat een vergissing of een vergetelheid die
een belastingplichtige pas laattijdig ontdekt, zelden het gevolg is van een bewuste
keuze van zijn kant.
Onbillijke situaties in de ogen van de burger en situaties waarin een belasting werd
gevestigd in strijd met het principe van de juiste belasting, zouden kunnen worden
vermeden door vergissingen of voor de hand liggende vergetelheden recht te zetten
in het kader van een uitbreiding van de mogelijkheden tot ambtshalve ontheffing
Punt III, eerste bolletje, van de administratieve circulaire AAFisc nr. 38/2014 (nr.
Ci.RH.861/633.382) van 22 september 2014 bevestigt dat het begrip materiële
vergissing niet wordt gedefinieerd in het WIB 92. Verder bepaalt de circulaire:
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“Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie wordt onder materiële
vergissing verstaan een schrijf- of rekenfout of andere grove feitelijke vergissing
die onafhankelijk van enige juridische beoordeling wordt begaan (Cass. 7.1.1969,
Pas. 1969, I, 418; Cass. 9.9.1969, A.C. 1970, 32, Pas. 1970, I, 29; Cass.
16.3.1973, Pas. 1973, I, 669; Cass. 3.1.1975, A.C. 1975, 499, Pas. 1975, I, 460;
Cass. 23.1.1980, A.C. 1979-80, 590, Pas. 1980, I, 577).
Uit het arrest van het Hof van Cassatie van 14.09.1990 valt af te leiden dat
wanneer het bestaan van een vergissing vaststaat maar er twijfel is over het feit of
er sprake is van een materiële vergissing dan wel een foutieve beoordeling, die
twijfel in het voordeel van de belastingplichtige moet worden geïnterpreteerd (Cas.
14.9.1990, F 1786 N, nv I.J.T. tegen BS, FJF 1991/1, nr. 91/16).
Vergetelheid of onwetendheid vallen echter niet onder de definitie die het Hof van
Cassatie aan het begrip materiële vergissing heeft gegeven.”.
In punt III, 2de bolletje, punt 2, 2.3., a, stelt voormelde circulaire dat, wanneer in de
belastingaangifte het bedrag onder geen enkele code wordt vermeld en er ook geen
bijlage is gevoegd bij de aangifte en indien het een bedrag betreft dat per definitie
aftrekbaar is,
“Bv. bijdragen sociale zekerheid, de belastingplichtige is zelfstandige sinds drie
jaar en heeft voor de eerste keer zijn sociale bijdragen betaald; ”.
het in principe over een vergissing in rechte gaat ( cfr. Voormelde parlementaire
vraag nr. 807).
Wat betreft de praktische toepassing van het begrip materiële vergissing meldt die
circulaire onder punt III, 2de bolletje:
“De materiële vergissing, vermeld in art. 376, WIB 92, beoogt zowel een dwaling
van de belastingplichtige als een dwaling van de administratie (Brussel, 5.11.1985,
L.T., Bull. 653, blz. 1914).
Een materiële vergissing staat tegenover de rechtsdwaling die een onjuiste
beoordeling veronderstelt van de fiscale wet of een verkeerde toepassing ervan
(Cass. 9.9.1969, Pas. 1970, I, 29; Cass. 16.3.1973, Pas. 1973, I, 669).
Een materiële vergissing is een feitelijke dwaling ten gevolge van een vergissing
met betrekking tot het bestaan van materiële gegevens bij ontstentenis waarvan
de aanslag geen wettelijke grondslag heeft; zij is niet aan een tussenkomst van de
inspecteur of aan de wil van de aanslagambtenaar noch aan diens beoordeling toe
te schrijven; zij heeft betrekking op rekenfouten, schrijffouten of andere grove
vergissingen, onafhankelijk van de juridische beoordeling, hetzij van de
belastbaarheid, hetzij van de vaststelling van de belastbare grondslagen (Cass.
7.1.1969, Pas. 1969, I, 418; Cass. 3.1.1975, Pas. 1975, I; 460; Cass. 23.1.1980,
Pas. 1980, I, 577; Brussel, 5.11.1985, L.T., Bull. 653, blz. 1914).
(…)
Uit het onderzoek van het dossier zal moeten blijken of het een feitelijke dwaling of
een rechtsdwaling betreft, maar indien geen voldoende gegevens voorhanden zijn,
moet de vergissing op grond van het adagium "in dubio contra fiscum" als een
materiële vergissing worden beschouwd (Doc. 363, Kamer, 1952-1953, blz. 5).”.
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Hierna volgen enkele voorbeelden van bemiddelingsdossier inzake de toepassing
van het begrip materiële vergissing.
Voorbeeld 1
Persoon X heeft voor de aanslagjaren 2012 tot 2015 nagelaten de
kapitaalaflossingen van zijn hypothecair woonkrediet aan te geven. De interesten
werden wel aangegeven. Belastingplichtige vraagt ambtshalve ontheffing.
De taxatiedienst verleent via de interne informaticatoepassing, Quick Win,
ambtshalve ontheffing voor de aanslagjaren 2014 en 2015 op basis van artikel 376,
§3, 2°, WIB 92. Persoon X stelt zich de vraag waarom hij geen ontheffing krijgt voor
de aanslagjaren 2012 en 2013 aangezien het hetzelfde geschil betreft.
De FBD brengt volgende elementen aan die ook in de administratieve circulaire
AAFisc nr. 38/2014 (nr. Ci.RH.861/633.382) van 22 september 2014 aan bod komen
om alsnog ontheffing wegens materiële vergissing te bekomen :
- het betreft een vermindering die reeds eerder werd aangevraagd : de interesten
van het woonkrediet werden wel jaarlijks ingevuld;
- de administratie heeft de informatie in haar bezit : de attesten van het krediet
werden ter beschikking gesteld door persoon X;
- persoon X vermeldt wel een bedrag in de juiste code , maar niet het juiste
bedrag;
- persoon X vermeldt een bedrag in code 1371 (premie levensverzekering) wat de
facto wijst op het bestaan van een hypothecaire lening.
Op basis van deze elementen wordt de ambtshalve ontheffing voor de aanslagjaren
2012 en 2013 volledig ingewilligd.
Voorbeeld 2
De heer X en mevrouw Y hebben in hun aangiften in de PB voor de aanslagjaren
2013 tot 2015 hun betaalde levensverzekeringspremies niet vermeld. Zij hebben wel
hun betalingen voor pensioensparen vermeld bij de code voor het lange
termijnsparen (en dus niet bij de code voor het pensioensparen).
Voor de aanslagjaren 2014 en 2015 stelt er zich geen probleem. De rechtzetting
wordt voor het aanslagjaar 2015 binnen de bezwaartermijn aangevraagd. Voor het
aanslagjaar 2014 wordt er een ambtshalve ontheffing verleend omdat het de
belastingvermindering voor lange termijnsparen betreft. Deze ambtshalve ontheffing
is slechts mogelijk vanaf aanslagjaar 2014.
Voor het aanslagjaar 2013 zal de belastingplichtige moeten aantonen dat het een
materiële vergissing betreft. De vertegenwoordiger van de belastingplichtige en de
onderzoekende ambtenaar interpreteren de circulaire Ci.RH.861/633.382 van 22
september 2014 verschillend.
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De fiscaal bemiddelaar vraagt advies aan de dienst Geschillen van de centrale
diensten van de AAFisc, teneinde duidelijkheid te verkrijgen over de interpretatie van
de administratieve richtlijnen in dit dossier.
De dienst Geschillen verstrekt volgend advies:
“In bovenvermeld dossier is er discussie over het feit dat er voor het aanslagjaar
2013 een ambtshalve ontheffing kan worden verleend.
Volgens de gevolmachtigde betreft het niet opnemen in de juiste codes van de
levensverzekeringspremies van beide echtgenoten in de aangifte van aanslagjaar
2013, een materiële vergissing en vraagt de begane vergissing recht te zetten
door middel van een ontheffing van ambtswege (artikel 376, §1, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992).
In casu stelt de vraag of de vergissing begaan bij het invullen van de aangiften
waarbij, enerzijds het bedrag van het pensioensparen verkeerdelijk werd ingevuld
op de code bestemd voor de levensverzekeringspremies, en, anderzijds de
voornoemde levensverzekeringspremies van beide echtgenoten die ten onrechte
niet werden vermeld in de aangifte, doch waarvan de referentie van het
levensverzekeringscontract op naam van de man wel werd vermeld in de aangifte,
een materiële vergissing of eerder een beoordelingsfout uitmaakt.
Volgens de gegevens in mijn bezit stel ik het volgende vast:
• de levensverzekeringscontracten werden afgesloten in 2012.
• in de papieren aangiften werden referenties vermeld van zowel het
pensioenspaarcontract dan wel van het levensverzekeringscontract op naam van
de man.
• in de papieren aangifte werd verkeerdelijk slechts het bedrag van het
pensioensparen vermeld en dit op de verkeerde code bestemd voor de
levensverzekeringspremies.
• in voornoemde zaak heeft de controlerende ambtenaar evenwel de foutieve
vermelding betreffende het pensioensparen zelf opgemerkt en verbeterd, nl. de
stortingen in het kader van het pensioensparen werden overgebracht naar de
juiste codes (1361 en 2361).
• de niet-vermelding van de premies levensverzekeringen in de desbetreffende
codes, waar verkeerdelijk de betalingen inzake pensioensparen werden ingevuld,
betreffende het levensverzekeringscontract, waarvan enigszins melding werd
gedaan in de papieren aangifte, werd hierbij niet opgemerkt door de
controlerende ambtenaar. Mede door het niet verzenden van een bericht van
wijziging werd de vergissing betreffende levensverzekeringpremies ook niet tijdig
opgemerkt door de belastingplichtige. Het verzenden van een bericht was in casu
weliswaar niet verplicht vermits de belastbare grondslag niet werd verhoogd door
de wijziging van de aangifte.
• uit het onderzoek van het concrete dossier moet uiteindelijk blijken of een
vergissing om een louter materiële vergissing gaat, die aanleiding kan geven tot
een ambtshalve ontheffing.
• vergetelheid of onwetendheid vallen in principe niet onder de definitie die het Hof
van Cassatie aan het begrip materiële vergissing heeft gegeven. Hiermee wordt
inzonderheid bedoeld dat de procedure van ambtshalve ontheffing een
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uitzonderingsprocedure is die niet dient om de bezwaartermijn van zes maanden,
die een vervaltermijn is te verlengen, hetgeen in casu m.i. niet geval is.
belastingplichtige dient in eerste instantie wel aan te tonen dat er een vergissing
is gebeurd, aan de hand van de nodige attesten en bewijstukken, en dat er geen
twijfel bestaat over de juiste kwalificatie en de aftrekbaarheid van de
levensverzekeringspremies. Dan pas kan de administratie oordelen of er in casu
toepassing kan gemaakt worden van de ambtshave ontheffing, die in principe
strikt dient te worden geïnterpreteerd.
indien er echter geen voldoende gegevens voorhanden zijn, of in geval van twijfel
moet de vergissing op grond van het adagium "in dubio contra fiscum" als een
materiële vergissing worden beschouwd (Doc. 363, Kamer, 1952-1953, blz. 5).

Besluit:
De dienst geschillen is van oordeel dat in voornoemde zaak en rekening houdend
met de concrete feiten in haar bezit eerder kan worden afgeleid dat het in casu om
een louter materiële vergissing ging, waardoor in geval van twijfel in het voordeel
van de belastingplichtige moet worden geoordeeld.”.
De fiscale toestand van de heer X en mevrouw Y voor het aanslagjaar 2013 kan
worden rechtgezet.
Voorbeeld 3
Persoon X stelt vast dat hij het kadastraal inkomen van zijn eigen woning heeft
aangegeven in code 1106 van de aangifte PB i.p.v. in code 1100. Hierdoor werden
zijn onroerende inkomsten ten onrechte belast.
De vraag wordt gesteld of deze vergissing in aanmerking komt voor ontheffing
wegens materiële vergissing overeenkomstig artikel 376, §1, WIB 92.
De FBD verwijst naar het toepassingsgeval 4 van voormelde circulaire nr. 38/2014
Ci.RH.861/633.382 van 22 september 2014 waarin wordt gesteld dat wanneer de
belastingplichtige zich vergist van code, dit moet aangemerkt worden als een
materiële vergissing indien de stukken zijn toegevoegd.
Het verzoekschrift werd ingewilligd.
Voorbeeld 4
Belastingplichtige, mevrouw X, vult zelf haar aangifte in via de applicatie “Tax-onWeb”. Bij ontvangst van haar aanslagbiljet blijkt dat zij bij het overbrengen van de
gegevens van het voorbereidend formulier naar de elektronische aangifte, heeft
nagelaten de door haar betaalde sociale bijdragen over te nemen.
Zij dient voor het desbetreffende aanslagjaar 2015 een verzoek tot ontheffing in bij
de bevoegde dienst.

159

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

Deze vraag tot rechtzetting werd door de behandelende dienst evenwel beschouwd
als een bezwaarschrift in de zin van artikel 366 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92). Artikel 366, 1ste lid, WIB 92 bepaalt:
“De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag
wordt ingevorderd, kan tegen het bedrag van de gevestigde aanslag,
opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar indienen bij
de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de
boete zijn gevestigd.”.
Na onderzoek door het bevoegde team expertise werd vastgesteld dat de vraag tot
rechtzetting werd ingediend buiten de in artikel 371 WIB 92 gestelde bezwaartermijn
van 6 maanden. Artikel 371 WIB 92 bepaalt dat:
“De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval
worden ingediend binnen een termijn van zes maanden te rekenen van de derde
werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet waarop de
bezwaartermijn vermeld staat, en die voorkomt op voormeld aanslagbiljet, dan wel
de datum van de kennisgeving van de aanslag of van de inning van de
belastingen op een andere wijze dan per kohier.
In het in artikel 302, tweede lid, bedoelde geval vangt de termijn aan vanaf de
datum waarop het aanslagbiljet door middel van een procedure waarbij
informaticatechnieken worden gebruikt aan de belastingplichtige is aangeboden.
Indien het bezwaarschrift wordt ingediend bij aangetekende brief, geldt de datum
van de poststempel op het verzendingsbewijs als datum van de indiening.”.
Gezien niet voldaan is aan de bepalingen van de artikelen 366 en 371 WIB 92, heeft
de bevoegde ambtenaar nagegaan of de bepalingen van artikel 376 WIB 92
(ambtshalve ontheffing) van toepassing kunnen zijn. Volgens de administratie wees
de toetsing uit dat de gesignaleerde feiten niet konden beschouwd worden als
“materiële vergissing.
De administratie verwijst hiervoor naar de parlementaire vraag nr. 807 gesteld door
mevrouw Nathalie Muylle op 11 maart 2014 (QRVA 53 156, blz. 271). De vraag
handelt over een gelijkaardig probleem. In zijn antwoord verduidelijkt de toenmalige
Minister van Financiën dat het ingevolge onwetendheid of vergetelheid niet
vermelden van de persoonlijke sociale bijdragen bij de codes 1405/2405 in principe
niet kan beschouwd worden als een materiële vergissing. Verder wordt gesteld: “Het
behoort tot de verantwoordelijkheid van een belastingplichtige om de correctheid van
zijn aanslagbiljet onmiddellijk na te gaan zodat hij eventuele vergetelheden of fouten
tijdig, dit wil zeggen binnen de bezwaartermijn van zes maanden, aan de
administratie kan bekend maken.”.
De FBD merkt op dat de bijdragen in het verleden steeds werden opgenomen onder
de code 1405 van de aangifte in de PB. Ook voor het aanslagjaar 2016 werden de
bijdragen opnieuw vermeld. Het betreft hier dus een vergissing begaan bij het
overbrengen van de bedragen van het voorbereidende formulier naar de online
aangifte in Tax-on-web.
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Gelet op de aard van de vergissing in onderhavig geval, namelijk een vergissing
begaan bij het overbrengen van de gegevens van het voorbereidende formulier naar
het online aangifteformulier, stelt de FBD zich de vraag of hier wel sprake kan zijn
van vergissing in rechte in de zin van voormelde circulaire en in de zin van
voormelde parlementaire vraag.
De administratie blijft evenwel bij haar standpunt en verwerpt het verzoek om
ambtshalve ontheffing.
Voorbeeld 5
Persoon X vermeldt vanaf aanslagjaar 2013, om ongekende redenen, verkeerde
bedragen onder de codes 1109/2109. Persoon X overlijdt op 1 april 2015. De
erfgenamen stellen de vergissing vast en dienen een verzoekschrift in tot ambtshalve
ontheffing (artikel 376 WIB 92) voor de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015.
Er wordt voor aanslagjaar 2015 een ontheffing toegestaan op basis van de interne
informatica-applicatie, Quick Win. Deze procedure maakt het mogelijk een aanslag
te verbeteren o.a. ingeval van materiële vergissingen en onbetwistbare anomalieën.
Ook de instructie AAFisc nr. 33/2007 van 7 augustus 2007 die de toepassing van de
applicatie Quick Win verduidelijkt, spreekt over een versnelde verwerking voor
negatieve aanslagen die materiële vergissingen herstellen.
Voor de aanslagjaren 2013 en 2014 wordt evenwel geen ontheffing op basis van
artikel 376, §1, WIB 92 toegestaan. De behandelende dienst beschouwt voor die
jaren de fout niet meer als een materiële vergissing, maar als een juridische
beoordelingsfout. Zij is van mening dat wanneer een (al dan niet bejaarde)
belastingplichtige op een bepaald ogenblik spontaan een verkeerd bedrag invult in
zijn aangifte, dit een redenering over de belastbare grondslag inhoudt. Dat er
onduidelijkheid bestaat over hoe die redenering tot stand is gekomen, is niet
relevant.
De FBD is van oordeel dat er geen sprake kan zijn van een juridische
beoordelingsfout wanneer de belastingplichtige om onverklaarbare redenen
verkeerde bedragen opneemt in zijn aangifte. Dit wordt bevestigd door de bevoegde
centrale diensten van de AAFisc
De FBD is ook van mening dat door het eerder gebruik van de interne informaticaapplicatie, Quick Win, de administratie reeds heeft toegegeven dat zij via deze
versnelde procedure “materiële vergissingen” rechtzet.
De FBD begrijpt niet dat voor dezelfde vergissing die redenering niet wordt
doorgetrokken naar de vorige aanslagjaren.
De administratie blijft bij haar standpunt. Het verzoek om ambtshalve ontheffing voor
de aanslagjaren 2013 en 2014 wordt afgewezen.
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Voorbeeld 6
De heer X is zelfstandige en heeft inkomsten aangegeven voor een bedrag van
58.977,65 EUR in de code 1200 (brutobedrag van toevallige of occasionele winsten
of baten), beroepskosten voor een bedrag van 33.844,50 EUR in de code 1201
(kosten van diverse inkomsten) of in totaal een nettowinst van 25.133,15 EUR die
verkeerdelijk werd aangegeven in de code 1654 (meerwaarden die gezamenlijk
belastbaar zijn) en eveneens sociale bijdragen voor baten voor een bedrag van
2.800,00 EUR (code 1656).
Uit de gevestigde aanslag blijkt dat de ontvangsten van 58.997,65 EUR als een
brutowinst (code 1600) werden weerhouden, zonder evenwel de beroepskosten in
aanmerking te nemen. De meerwaarde en de sociale bijdragen werden wel
behouden.
De heer X richt zich tot de FBD om aan te geven dat hij niet akkoord kan gaan met
de taxatie, maar dat hij niet juist kan weergeven welke punten een probleem vormen
daar hij geen kopie heeft van zijn verzonden aangifte. Hij vraagt om gehoord te
worden.
De FBD stuurt hem per kerende een e-mail en dit zowel om hem verduidelijkingen te
geven omtrent de inhoud van zijn aangifte en de berekeningsnota als om hem een
bezwaarschrift te laten indienen. De heer X was zich niet bewust van de
respectievelijke rol van de verschillende diensten tot wie hij zich had gericht.
De onderzoekende ambtenaar brengt de FBD op de hoogte van het verzenden van
een e-mail aan de heer X inzake de behandeling van zijn bezwaarschrift, waarbij hij
zijn twijfels uit inzake de mogelijke ontvangst van een antwoord van de
belastingplichtige. De FBD heeft dan ook getracht om de heer X te bereiken. Hij was
vertrokken naar zijn land van herkomst omwille van familiale problemen en gaf geen
enkel gevolg aan de onderzoekende ambtenaar.
De FBD is er uiteindelijk toch in geslaagd om contact te leggen tussen de heer X en
de onderzoekende ambtenaar. Per e-mail heeft de onderzoekende ambtenaar een
termijn vastgelegd waarbinnen de heer X een detail van de in zijn bezwaarschrift
gevraagde kosten t.b.v. 33.844,50 EUR zou kunnen verstrekken.
Tijdens een onderhoud werd het volgende akkoord afgesloten :
72.303,70 EUR (omzet op basis van de Btw-aangifte)
- 18.404,72 EUR (verkochte aankopen)
= 53.898,98 EUR (Brutowinst weerhouden in de code 1600)
- 13.780,97 EUR (bewezen beroepskosten en weerhouden in de code 1606)
= 40.118,01 EUR (netto winst)
(de sociale bijdragen zitten vervat in het weerhouden bedrag van 13.780,97 EUR ).
De oorspronkelijke en verkeerdelijk aangegeven bedragen in de code 1654 (baten
meerwaarden van 25.133,15 EUR)en de sociale bijdragen aangegeven in de code
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1656 werden geschrapt. Bij beslissing werd een ontheffing van 20.867,62 EUR
verleend op de te betalen aanslag van 34.447,45 EUR.
Door de hulp en de aandrang van de FBD heeft de onderzoekende ambtenaar de
belangrijkste bewijsstukken verkregen die hem toelieten de aanslag te herzien.
Overmacht
“Het begrip “overmacht” is in het Belgische rechtssysteem goed verankerd. Het is
een transversaal begrip omdat het terug te vinden is in meerdere takken van het
recht: het contractenrecht, het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, het
strafrecht, het strafprocesrecht, het burgerlijk procesrecht, het arbeidsrecht, het
bestuursrecht en het socialezekerheidsrecht.
Het begrip “overmacht” is in de verschillende rechtstakken gelijklopend. Het moet
namelijk gaan om een gebeurtenis of een omstandigheid die de naleving van een
door de wet opgelegde verplichting of een contractuele verbintenis absoluut dan
wel redelijkerwijze onmogelijk maakt, zonder dat dit te wijten mag zijn aan de fout
of de onzorgvuldigheid van de persoon op wie deze verplichting rustte. Of nog,
anders gezegd, het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare
gebeurtenis of omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van de persoon die
zich op overmacht beroept en die bijgevolg niet aan hem kan worden
toegerekend.
Vastgesteld
kan
worden
dat
de
rechtspraak
deze
toepassingsvoorwaarden vrij streng opvat, terwijl in een deel van de doctrine
terecht gepleit wordt voor een redelijke en iets soepeler beoordeling.”.4
Ook in fiscale zaken wordt overmacht erkend, inzonderheid door het
Grondwettelijk hof (arrest 72/2008 van 24 april 2008, overweging B.10.4):
“B.10.4. Op grond van het algemeen beginsel dat de strengheid van de wet in
geval van overmacht wordt gemilderd -beginsel waarvan de bestreden wet noch
uitdrukkelijk, noch stilzwijgend afwijkt-, zal de heffingplichtige die zich in een
zodanige situatie zou bevinden, aanspraak kunnen maken op een gehele of
gedeeltelijke vrijstelling van de heffing.”.
Met betrekking tot overmacht stelt de Com.IB 92 het volgende:
“3. Overmacht
Nummer 371/22 Com.IB 92
Alleen overmacht kan een verlenging van de bezwaartermijn rechtvaardigen
(Cass., 8.3.1955, Coremans, Pas. 1955, I, 752; 5.11.1957, Constant Wwe
Dalimier, Pas. 1958, I, 230; 18.6.1963, SPRL Ets. Lenne-Bourdon, Bull. 413, blz.
2277).
Overmacht kan slechts voortvloeien uit een gebeurtenis die onafhankelijk is van
de menselijke wil en welke die wil niet heeft kunnen voorzien noch afwenden. Zij is
4

Joëlle Rozie, Stefan Rutten en Aloïs Van Oevelen, Overmacht, Intersentia, Antwerpen – Cambridge, 2015,
blz.V
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onverenigbaar met een nalatigheid of met een gebrek aan voorzorg (Cass.,
25.6.1956, Buls, Pas. 1956, I, 1176; Bergen, 25.09.1992, Pardaens; Luik,
27.2.1991, Petry; Antwerpen, 20.2.2001, Fisconetplus).
Het verwijderd zijn van de belastingschuldige die in het buitenland woont, is geen
oorzaak van overmacht, want dergelijke omstandigheid ontslaat op zich de
belanghebbende er niet van de nodige maatregelen te nemen om de dwingende
termijnen van art. 371, WIB 92, in acht te nemen (Luik, 15.6.1988, d'Odement,
Bull. 684, blz. 1246; Bergen, 22.6.1990, Fisconetplus; Bergen, 18.9.1992, Galle
P.).
De belastingschuldige die overmacht aanvoert, moet, benevens het werkelijk
voorkomen van een geval van overmacht waardoor hij niet heeft kunnen optreden,
ook het oorzakelijk verband bewijzen tussen deze buitengewone omstandigheid
en het laattijdig indienen van zijn bezwaarschrift.
De vreemde oorzaak -waarvan de overmacht een soort is onder vele anderebestaat slechts wanneer zij eensdeels de volstrekte onmogelijkheid om te
handelen met zich meebrengt en anderdeels haar ingrijpen exclusief is, d.w.z elke
gedachte aan een tekortkoming uitsluit (De Page, Traité élémentaire de droit civil
belge, II, nr. 599).
De vreemde oorzaak is niet aanwezig wanneer uit de gegevens van de zaak blijkt
dat de belastingschuldige, gekomen aan het einde van een termijn van
verscheidene maanden, verkozen heeft de risico's verbonden aan
postverzendingen te trotseren, liever dan de hem overblijvende laatste uren,
waarover hij beschikte, te gebruiken om zelf de omslag aan de bestemmeling te
overhandigen (bezwaarschrift op het postkantoor aangeboden op de laatste dag
van de termijn als "aangetekende spoedbestelling", maar door dat kantoor bij
vergissing als eenvoudige aangetekende omslag behandeld en slechts 's
anderendaags bij de bevoegde gewestelijke directeur toegekomen, dus buiten de
termijn) - (Brussel, 25.4.1955, Xhignesse, Bull. 313, blz. 194; Bergen, 5.1.1977,
SA Verreries de Fauquez en liquidation, Bull. 562, blz. 760; Luik 27..1991, Petry).

Nummer 371/23 Com.IB 92
Er werd geoordeeld dat de belastingschuldige wanneer hij erkent het aanslagbiljet
te hebben ontvangen, zij het op een tijdstip dat zo lang na de op dat stuk vermelde
verzendingsdatum komt dat zijn recht om bezwaar in te dienen niet binnen de bij
artikel 371, WIB 92 bepaalde termijn kon worden uitgeoefend en als de
administratie niet het tegendeel bewijst, hij recht heeft op de verlenging van de
termijn, nu dat geval met een geval van overmacht kan worden gelijkgesteld
(Cass. 7.1.1993, FJF 93/96, Fisconetplus).
De omstandigheid dat de belastingschuldige tot staving van zijn bezwaarschrift het
bewijs van de gegrondheid ervan niet heeft kunnen leveren, is geen absoluut
beletsel om zijn rechten binnen de in art. 371, WIB 92, gestelde termijn te doen
gelden (Brussel, 3.3.1966, Erfgenamen Jordens, Bull. 441, blz. 892).
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Ook het feit dat een belastingschuldige zijn boekhouder heeft moeten dagvaarden
om de boekhouding terug te krijgen en dat deze laatste nagelaten heeft om tijdig
een bezwaarschrift in te dienen, is geen geval van overmacht dat de
bezwaartermijn verlengt (Brussel, 13.5.1986, NV Agecobel, Bull. 658 - blz. 379;
Antwerpen, 9.4.1990, Bull. 705, blz. 1206).
Vormt geen reden van overmacht, een latere rechterlijke uitspraak, wat ook de
wettelijke gevolgen ervan zijn. Daarom laat het feit dat het Arbitragehof (nu
Grondwettelijk Hof) in zijn arrest van 9 november 1995 heeft beslist dat de
bijzondere heffing op roerende inkomsten de Grondwet schendt, aan de
belastingschuldige niet toe om later, en op basis van dat arrest, buiten de
termijnen van verval (bepaald in art. 371, WIB 92) de op zijn naam gevestigde
aanslag te betwisten (Luik, 16.2.2000, FJF 2000/82, Fisconetplus).”.
In andere fiscale rechtspraak vinden we nog terug:
De bezwaartermijn is een vervaltermijn en kan behoudens overmacht niet worden
verlengd. Alleen bewezen overmacht rechtvaardigt een verlenging van de
bezwaartermijn (Cass. 4 juni 1998, Fisc.Act., 24/1).

De in de belastingwet gestelde termijnen binnen dewelke bezwaarschriften moet
worden ingediend, zijn van openbare orde. Behoudens een geval van werkelijke
overmacht, is de bezwaartermijn niet vatbaar voor onderbreking of schorsing
(Cass., 8 maart 1955, Pas., 1955, I, 752).
Voorbeeld
De heer X is zaakvoerder van de vennootschap bvba Y die zich bezig hield met de
activiteiten van een bankagentschap en een verzekeringskantoor. Hij werd
geconfronteerd met een hele reeks persoonlijke en zakelijke problemen. Die
problemen leidden ertoe dat hij niet meer in staat was normaal te functioneren. Hij
verkeerde in een toestand van depressie en burn out die ertoe leidde dat de
boekhouding werd verwaarloosd, dat alle rekeningen op een hoop werden gegooid,
dat er in de VenB voor de aanslagjaren 2012 en 2013 geen aangiften werden
ingediend, enz. Teneinde een uitweg te zoeken uit zijn problemen, nam hij contact op
met verschillende hulpverlenende organisaties, OCMW, enz.
De gezondheidstoestand van de heer X had er eveneens toe geleid dat
belastingplichtige de doorgevoerde taxaties niet opvolgde.
Pas veel later stond hij mentaal sterk genoeg om op zoek te gaan naar de
achterliggende redenen en argumenten van de belastingadministratie die aanleiding
hadden gegeven tot de vestiging van de taxaties. Hij was niet overtuigd van de
juistheid daarvan (bijvoorbeeld, het taxeren van niet ontvangen inkomsten, de
opgelegde belastingverhoging in de PB, evenals de gevestigde aanslag “geheime
commissielonen” in de VenB). Ondertussen ging belastingplichtige ook over tot het
opstellen van een boekhouding voor alle jaren waarvoor zulks nog niet was gebeurd.
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Pas dan, in 2016, besloot de heer X om effectief bezwaarschriften in te dienen tegen
de gevestigde aanslagen in de personenbelasting en de VenB. Hij vroeg eveneens
de tussenkomst van de FBD.
Volgens de bepalingen van artikel 371 WIB 92 werden de bezwaarschriften laattijdig
ingediend. Belastingplichtige stelt echter dat zijn persoonlijke omstandigheden van
die aard zijn dat er sprake is van “overmacht” die ertoe heeft geleid dat hij niet in
staat was om tijdig bezwaar in te dienen. Hij bezorgde aan de geschillendiensten een
document waarin de persoonlijke probleemtoestand wordt toegelicht.
De heer X kreeg de kans om zijn situatie grondig uiteen te zetten. Hij kreeg inzage in
de taxatiedocumenten in de PB, die hij zelf niet meer in zijn bezit had. De
belastingadministratie vroeg bewijsstukken om de overmacht aan te tonen.
In de PB waren er twijfels omtrent de juiste vestiging van de belastingverhoging en
het taxeren van inkomsten die hij nooit zou hebben ontvangen.
In de VenB werd gevraagd om de gevestigde aanslag “geheime commissielonen” te
reduceren tot 100% of 50%. Er werd verwezen naar een arrest van het Hof van
Beroep te Antwerpen van 24 mei 2016. Dat arrest behandelde de vraag of de nieuwe
wettelijke regeling inzake de bijzondere geheime commissielonenaanslag wel als een
'nieuw feit' kon worden beschouwd en dat zodoende een ontheffing van ambtswege
kon gerechtvaardigd zijn.
De PW van 19 december 2014 hervormde de bijzondere aanslag geheime
commissielonen drastisch. Het tarief werd verlaagd van 309 naar 103 % (met in
bepaalde gevallen nog een verdere verlaging naar 51,5 %). De wetswijziging werd
met terugwerkende kracht van toepassing verklaard op alle geschillen die nog niet
definitief afgesloten waren op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe
bepaling, dit was op 29 december 2014.
Het Hof van Beroep te Antwerpen stelde:
“Een wetswijziging die met terugwerkende kracht in werking is getreden kan in
deze (...) worden aanvaard als een nieuw feit dat een verzoek om ambtshalve
ontheffing kan rechtvaardigen". "Noch de Administratie, noch de belastingplichtige
konden op het moment van de vestiging van de [bijzondere] aanslag (...) weten
dat het tarief van deze aanslag zou worden gewijzigd door de Wet van 19
december 2014. Deze wijziging, die onmiddellijk van toepassing is op hangende
geschillen kan (volgens het hof) dan ook beschouwd worden als een nieuw feit
waarvan de laattijdige inroeping wordt verantwoord door gewettigde redenen.”.
Het hof ging in op het verzoek om het tarief te verlagen van 309 naar 103 %.
Gelet op het feit dat ook de bvba Y geconfronteerd werd met een aanslag geheime
commissielonen van 300% die dateert van vóór de PW 19 december 2014 en op het
feit dat in combinatie met het ontvankelijk verklaren van het bezwaarschrift wegens
“overmacht”, zou ook hier de redenering kunnen zijn dat ook in deze het tarief van
300% kon worden herleid tot 100%.
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De geschillendienst kon met dit voorstel evenwel niet akkoord gaan. In het geval
voorgelegd aan het Hof van Beroep van Antwerpen, was er op het moment van de
nieuwe wetgeving, namelijk op 29 december 2014, reeds een bezwaar ingediend, en
was er nog niet over beslist. Daardoor was het geschil "hangend" op het moment van
de invoering van de nieuwe wetgeving, ongeacht of dit bezwaar zou worden
ingewilligd, afgewezen of onontvankelijk zou worden verklaard.
In het geval van de bvba Y is het bezwaar pas opgestart dit jaar (2016), het betreft
dus geen hangend geschil op het moment van de wijziging in wetgeving. De
circulaire stelt uitdrukkelijk dat de nieuwe wetgeving niet als een nieuw feit kan
worden aangemerkt.
Het bezwaarschrift moest worden ingediend binnen een termijn van zes maanden
vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van het aanslagbiljet
waarop de bezwaartermijn vermeld staat, of van de kennisgeving van de aanslag, of
vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per
kohier, voor zover voormelde termijn van drie maanden, op 1 augustus 2006 nog niet
verlopen is (art. 7, 8 en 9 van de programmawet van 20 juli 2006, B.S. 28 juli 2006,
2° editie).
In het fiscaal recht zijn de vervaltermijnen van openbare orde (Cass, 5 november
1957, Pas., 1959, I, blz. 230).
De geschillendiensten benadrukken dat dhr. X blijkbaar in staat was om te blijven
werken, hetgeen betekende dat hij ook iemand had kunnen aanstellen om alle fiscale
verplichtingen te regelen, in geval hij daar zelf niet toe in staat zou geweest zijn.
De geschillendiensten verwijzen naar vigerende rechtspraak:
• De omstandigheid dat de belastingplichtige tot staving van zijn bezwaarschrift het
bewijs van de gegrondheid ervan niet heeft kunnen leveren, is geen absoluut
beletsel om zijn rechten binnen de in artikel 371 WIB 92 gestelde termijn te doen
gelden (Brussel, 3.3.1966, Erfgenamen Jordens, Bull. 441, blz. 892).
• Ook het feit dat een belastingplichtige zijn boekhouder heeft moeten dagvaarden
om de boekhouding terug te krijgen en dat deze laatste nagelaten heeft om tijdig
een bezwaarschrift in te dienen, is geen geval van overmacht dat de
bezwaartermijn verlengt (Brussel, 13.5.1986, NV Agecobel, Bull. 658 - blz. 379;
Antwerpen, 9.4.1990, Bull. 705, blz. 1206).
• Het Hof stelt dat een ziektetoestand op zichzelf geen overmacht vormt. Van een
zieke kan immers worden verwacht dat hij de nodige maatregelen treft om d.m.v.
familieleden of vrienden zijn administratieve verplichtingen na te komen. In het
voorliggende geval is de situatie volgens het Hof evenwel compleet anders.
Uitgaande van het bij het bezwaarschrift gevoegde doktersattest moet het Hof
vaststellen dat de belastingplichtige sinds geruime tijd mentaal ziek was en door
zijn naaste omgeving volledig aan zijn lot was overgelaten. Bovendien bleek uit
het doktersattest dat de familie van de belastingplichtige tijdens de ziekteperiode
al zijn briefwisseling achterhield of uit onverschilligheid gewoon weggooide. In die
omstandigheden aanvaardt het Hof dat er in het voorliggende geval sprake is van
een situatie van overmacht. Het Hof besluit dan ook dat het bezwaarschrift dat
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door de belastingplichtige werd ingediend tijdig en dus ontvankelijk is: FK
1995/467 (Antwerpen, 26/06/1995).
Depressie: in casu is niet aangetoond dat de belastingplichtige zich in de
volstrekte onmogelijkheid bevond tot handelen. Uit het dossier bleek immers dat
zij in de bedoelde periode eigenhandig nog een aantal betalingen had gedaan op
het postkantoor te Antwerpen; waaruit volgt dat zij in die periode nog wel in staat
was om haar zaken waar te nemen en om zich te verplaatsen. Geen overmacht
dus: Fisk. 663/14 (Antwerpen, 05/05/1998).
Hoewel het begrip “wettige reden” waarvan sprake in artikel 376 WIB 92 met
betrekking tot ambtshalve ontheffingen duidelijk ruimer is dan overmacht, en
rechtspraak reeds vroeger heeft geoordeeld dat een ernstige ziekte als een
wettige reden kan worden gezien (zie bv. Luik, 22 maart 1989, De Fiscale
Koerier, 90/242), oordeelt het hof dat in casu geen ambtshalve ontheffing kan
worden verleend. Het hof wijst erop dat overmacht slechts kan voortvloeien uit
een gebeurtenis die onafhankelijk is van de menselijke wil en de onafwendbaar
is. Maar uit de feiten bleek dat de belastingplichtige zijn depressie waarschijnlijk
gedeeltelijk aan zichzelf te wijten had (zijn dokter weet zijn toestand aan de
zichzelf opgelegde zware werkdruk). Bovendien had een deel van de bewijzen
die hij naar voren bracht, betrekking op een ander tijdstip dan dat van de
ontvangst van de aanslagbiljetten en de daaropvolgende bezwaartermijn: FA
2001/16/12 (Antwerpen, 20/02/2001).
Het bestaan van overmacht wordt niet aanvaard in een geval waarin een
medisch attest alleen maar vermeldt dat belastingplichtige in behandeling was.
Daaruit kan niet worden afgeleid dat de aandoening dan wel de behandeling van
aard waren dat het voor belastingplichtige onmogelijk was om tijdig een
bezwaarschrift in te dienen of zich daartoe door een derde te laten bijstaan: Fisk.
825/13 (Gent, 09/10/2001).
De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel aanvaardt dat een belastingplichtige
ingevolge een zware depressie, gepaard gaande met tuberculose, in de mentale
en fysieke onmogelijkheid was om tijdig een bezwaarschrift in te dienen: Fisk.
821/11 (rb. Brussel, 06/06/2001).
Een belastingplichtige dient zijn bezwaarschrift te laat in. Hij beweert dat het
bezwaar toch ontvankelijk is, omdat de laattijdigheid te wijten is aan zijn
depressieve toestand (waarvan hij als bewijs medische attesten overlegt).
Overmacht dus. Het Hof van Beroep te Brussel stelt vast dat de
belastingplichtige, ondanks zijn gezondheidstoestand, zijn werkzaamheid als
boekhouder (omwille van financiële redenen) niet heeft onderbroken, ook al was
dit zwaar voor hem. Voorts blijkt uit de feiten dat de belastingplichtige in de
periode rond het verstrijken van de bezwaartermijn een probate therapeutische
behandeling volgde. Op die gronden acht het Hof het niet bewezen dat het
laattijdig indienen van het bezwaarschrift te wijten is aan een gebeurtenis die
onafhankelijk is van de wil van de belastingplichtige en die hij niet heeft kunnen
afwenden. Geen overmacht dus: Fisk. 927/12 (Brussel, 19/12/2003).
De depressie van de zaakvoerder van een vennootschap gedurende de
bezwaartermijn maakt geen overmacht uit die een laattijdig bezwaar van de
vennootschap kan verantwoorden. De schriftelijke erkenning van de administratie
met betrekking tot een belastbare grondslag die verschilt van diegene die in
aanmerking is genomen voor de betwiste aanslag, kan, indien deze erkenning
tussenkomt na het verstrijken van de bezwaartermijn maar voor het verstrijken
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van de termijn voor ambtshalve ontheffing, beschouwd worden als een «nieuw
feit» in de zin van artikel 376 WIB 92 op voorwaarde dat de belastingplichtige kan
bewijzen dat het laattijdig overleggen of inroepen van het betrokken feit kan
worden verantwoord door gewettigde redenen. De depressie van de zaakvoerder
van de vennootschap maakt in casu een afdoende «gewettigde reden» uit ter
rechtvaardiging van het laattijdige karakter van de overlegging van de elementen
die de administratie hebben toegelaten om te erkennen dat de betwiste aanslag
inderdaad onrechtmatig is gevestigd: FJF 2009/80 (rb. Namen, 23/04/2008).
Ziekte kan slechts als overmacht worden ingeroepen indien de bezwaarindiener
zich hierdoor in een situatie van totale arbeidsongeschiktheid bevindt die hem
verhindert om de door de wet voorgeschreven termijn na te leven: FJF 97/272 &
Fisk. 668/14 (Luik, 17/09/1997).
Teneinde de verjaring te weerleggen, beroept tegenpartij zich op overmacht gelet
op de bijzondere situatie van de afgevaardigde bestuurder (ziekte,
alcoholmisbruik), die bijna alle aandelen bezit. De voorziening is ongegrond daar
overmacht slechts bestaat wanneer zij eensdeels de volstrekte onmogelijkheid
om te handelen met zich meebrengt (wat niet afdoende vaststaat voor de hele
periode waarin het bezwaarschrift tijdig kon worden ingediend) en, anderzijds
elke gedachte van tekortkoming uitsluit. Er bestaat geen overmacht als diegene
die ze inroept, de gebeurtenis kon voorzien of vermijden en nu uit het medisch
rapport blijkt dat de moeilijkheden van en voor de afgevaardigde-bestuurder
ontstaan, minstens ontstaan zijn door alcoholmisbruik, iets wat hij had kunnen
vermijden of voorkomen: BB 721/3014 (Antwerpen, 10/06/1991).
Opmerkelijk is dat in deze zaak het bezwaarschrift laattijdig ingediend werd. Het
werd toch ontvankelijk verklaard door reden van overmacht aangezien één van
beide echtgenoten gehospitaliseerd werd tijdens de laatste maand van de
bezwaartermijn.: FA 2008/43/13 (rb. Brussel, 13/07/2007).
Psychische stoornissen die worden bevestigd door een medisch attest dat
spreekt van «een zware pathologie met angsttrauma's voor alles wat te maken
heeft met administratie, management en financieel beheer» vormen voor een
geneesheer geen overmacht ter verantwoording van een gedurende meerdere
jaren laattijdig bezwaarschrift. De rechtbank stelt vast dat de belastingplichtige
reeds twintig maal geen of een laattijdige aangifte heeft ingediend. Dit wijst
volgens de rechtbank op een grote ongegeneerdheid of, in de veronderstelling
dat de psychische stoornissen zijn aangetoond, op de mogelijkheid dat men
bewust is van een noodzaak tot hulp: FJF 2012/170 (rb. Brussel, 10/03/2011).
Eiser heeft voor aanslagjaar 1993 geen aangifte in de PB ingediend. In het
verzoekschrift tot voorziening voert hij aan dat hij wegens zware ziekte twee jaar
werkonbekwaam was en geen aangifte heeft gedaan. Het hof stelt vast dat eiser
hiervan geen bewijs bijbrengt, doch anderzijds ontslaat ziekte hem niet van zijn
fiscale verplichtingen. Eiser heeft ook geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om verlenging te vragen van de termijn voor het indienen van een aangifte: Site
Frank 20140401 STRYCKERS.pdf (Antwerpen, 01/04/2014).

De administratie concludeert dat het niet indienen van de aangifte geen materiële
fout is, het gaat niet om een loutere vergissing die niet overeenstemt met de andere
gegevens die beschikbaar waren. Het wijzigen van de wetgeving rond artikel 219
WIB 92 op 29 december 2014 is niet te beschouwen als een nieuw feit, aangezien
het een aanpassing van een bestaande wet betreft.
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Ook de specifieke bepaling in deze wet (het gewijzigd artikel 219 WIB 92 treedt in
werking op 29 december 2014 en is van toepassing op alle geschillen die nog niet
definitief zijn afgesloten op de datum van deze inwerkingtreding - artikelen 30 en 40,
PW 19.12.2014 - B.S. 29.12.2014), is niet van toepassing aangezien er op dit
moment nog geen geschil was: het bezwaar is slechts ingediend op 13 juni 2016.
Bijgevolg kan er geen gebruik gemaakt worden van de procedure 376, §1, WIB 92,
ambtshalve ontheffing.
De heer X riep overmacht in voor de hele periode van 2013 tot 2016 en legde
hiervoor een doktersattest voor en een verklaring van hulpverlenende instellingen
met betrekking tot zijn individuele psychosociale begeleiding.
De administratie kan dit niet aanvaarden. Uit de verklaringen blijkt dat de
zaakvoerder nog steeds aanwezig was op zijn kantoor gedurende deze periode.
Bovendien bleven de inkomsten in de vennootschap binnenkomen, gezien de
aanslag op basis van fiches is opgesteld, dus op basis van werkelijk behaalde
inkomsten.
De zaakvoerder heeft zich aangemeld voor begeleiding in augustus 2013. Op dit
moment had hij ook de hulp van een boekhouder kunnen vragen om tijdig bezwaar in
te dienen en de aangiftes recht te zetten. Hij verkeerde niet in de absolute
onmogelijkheid om bezwaar in te dienen. Uit de gevoerde contacten kon worden
afgeleid dat de betrokken geschillendiensten de geschetste omstandigheden niet
kunnen aanvaarden als overmacht. Bijgevolg worden de ingediende
bezwaarschriften afgewezen als niet ontvankelijk wegens laattijdigheid. De
gevestigde belastingaanslagen worden definitief, tenzij er met succes een
gerechtelijke procedure kan worden aangespannen.
1.7.4.

Artikel 444 WIB 92 – Procedure - Administratieve en strafrechtelijke
sancties - Dubbele sanctie – Principe “non bis in idem”

Een bvba heeft laattijdig haar aangifte in de VenB ingediend. Zij werd voor het vorige
aanslagjaar reeds een eerste maal voor dezelfde feiten beboet; de vennootschap
werd eveneens voor het aanslagjaar volgend op het jaar waarvoor het bezwaarschrift
is ingediend, in gebreke gesteld.
De zaakvoerder verantwoordt zich door te wijzen op de informaticaproblemen die hij
reeds geruime tijd ondervindt bij het indienen van de fiscale aangiften van zijn
vennootschap (zowel inzake btw als inzake VenB) via de internetapplicaties van de
administratie.
Hij wijst erop dat hij, om niet nog meer de financiële middelen van de vennootschap
te moeten aanspreken, zich niet kan veroorloven om een beroep te doen op een
boekhouder. Hij erkent het gebrek aan discipline bij het vervullen van zijn fiscale
verplichtingen. Toch gaat hij niet akkoord met de administratieve sancties die steeds
meer de financiële toestand van de vennootschap verzwaren. Voor het jaar waarvoor
het bezwaarschrift is ingediend, werd de vennootschap een administratieve boete
van 1.250 EUR opgelegd (1ste inbreuk met het opzet om de belasting te ontduiken),
terwijl vervolgens overeenkomstig artikel 342, §3, WIB 92 en artikel 182 KB/WIB 92,
een aanslag van ambtswege werd gevestigd op basis van forfaitaire
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minimumwinsten. In deze aanslag werden tevens belastingverhogingen toegepast
(1ste inbreuk met het opzet om de belasting te ontduiken in geval van afwezigheid
van aangifte).
De belastingplichtige heeft evenwel geen bezwaar ingediend tegen de
administratieve boete. De administratie toont weinig begrip voor de door
belastingplichtige opgeworpen argumenten. De FBD vestigt de aandacht van de
onderzoekende ambtenaar op de gebrekkige motivering van het boetebericht en op
de problematiek rond het principe “non bis in idem”, dat eveneens werd ingeroepen
door de zaakvoerder die de gelijktijdige toepassing van een administratieve boete en
een belastingverhoging als straf voor dezelfde inbreuk aanklaagt.
Het opzet om de belasting te ontduiken mag niet worden ‘verondersteld’ (m.a.w. het
opzet moet worden bewezen). De motivering van de administratie met betrekking tot
de toepassing van de administratieve boete, bevat op zijn minst lacunes. De
verantwoording is niet gefundeerd wanneer de administratie zich beperkt tot de
melding dat de belastingplichtige niet binnen de maand zou geantwoord hebben op
het boetebericht.
Na een grondiger onderzoek deelt de onderzoekende ambtenaar mee de FBD te
kunnen bijtreden in een aantal opgeworpen argumenten die aanleiding kunnen
geven tot een inwilliging van de grieven.
De beslissing van het bezwaarschrift werd uiteindelijk in die zin getroffen. Tevens
werd de zaakvoerder via het bemiddelingsverslag verzocht om onverwijld een
oplossing te zoeken voor zijn problemen met de informaticatoepassingen en om in de
toekomst zijn administratieve verplichtingen na te komen.

2. Belasting over de toegevoegde waarde
2.1. Nieuwe woning – Bouwwaarde – Franse ondernemer – In België
verschuldigde btw
Uiteenzetting van de feiten
Mevrouw X en haar partner hebben een nieuwe woning laten bouwen. Ze hebben
gekozen beroep te doen op een Franse onderneming die hen heeft voorgesteld om
een huis in metalen structuur in “semi-zelfbouw” te bouwen. De onderneming moest:
- de metalen structuur creëren en in elkaar zetten en in België monteren;
- het project en de verschillende vaklui coördineren;
- het materiaal leveren voor de binnen- en buiteninrichting die de betrokkenen zelf
moesten doen (loodgieterij, elektriciteit, scheidingswanden, vloeren,
schrijnwerk,…).
Begin 2014 was de onderneming niet meer in staat om de werkzaamheden
buitenshuis te realiseren en werd failliet verklaard.
Betrokkenen hebben het contract met die onderneming beëindigd en hebben hun
huis met eigen middelen verder ingericht. Ze hebben alle facturen betaald voor de
werkzaamheden die de Franse onderneming heeft verricht.

171

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

In het raam van artikel 64, §4, van het Btw-Wetboek wordt aan elke nieuwe eigenaar
gevraagd om zijn facturen en de aangifte bedoeld in dit artikel bij de btw-controle in
te dienen. De facturen, uitgereikt door de Franse onderneming, vermelden enkel
Franse btw van 19,6% die aan de betrokkenen in rekening werd gebracht.
Vervolgens ontvangen de betrokkenen van de btw-controle een regularisatieopgave
waarin de betaling van Belgische btw van 21% op de verrichtingen, vermeld op
voornoemde facturen, wordt gevorderd.
De administratie meent dat de belasting verschuldigd is in België omdat het
onroerend goed in België is gelegen. Bijgevolg zijn de betrokkenen overeenkomstig
het Btw-Wetboek Belgische btw verschuldigd. Betrokkenen betwisten echter de
regularisatie die is uitgevoerd omdat de Franse belasting niet kan worden
gerecupereerd aangezien de Franse onderneming ondertussen failliet werd
verklaard. Aangezien zij de belasting op hun woning geen twee keer kunnen betalen,
zijn zij bereid om het verschuldigde verschil tussen de Franse en de Belgische btw te
betalen (21% - 19,6%).
De administratie aanvaardt deze argumenten niet.
In rechte
De Belgische administratie heeft het volste recht om de betaling van de Belgische
belasting te vorderen aangezien die belasting wettelijk verschuldigd is
overeenkomstig de lokalisatieregels van de plaats waar het onroerend goed gelegen
is, regels voorzien in de Europese richtlijnen die zijn omgezet in het Belgisch BtwWetboek.
In dit geval moeten de betrokken personen aan hun leverancier dus vragen om hen
de ten onrechte betaalde Franse belasting terug te storten. Die terugbetaling is
echter niet mogelijk omdat de onderneming failliet is gegaan. Bovendien kunnen zij
geen aanvraag tot teruggave richten aan de Franse Staat aangezien die aanvragen
niet voor particulieren maar enkel voor belastingplichtigen zijn bedoeld.
Er bestaat wel een dienst die op Europees niveau kan tussenkomen in geval van een
probleem van dubbele belasting: het betreft de instelling SOLVIT, maar deze laatste
weigert om tussen te komen omdat de Franse onderneming failliet is gegaan.
De centrale diensten zijn zich bewust van het probleem van dubbele belasting dat
zich stelt, maar bieden geen enkele oplossing in geval van faillissement van de
leverancier die in het buitenland is gevestigd.
De Belgische belasting zal uiteindelijk niet verschuldigd zijn omdat er geen
maatregelen zijn genomen om de verjaring, die zich begin 2016 heeft voorgedaan, te
stuiten. De administratie heeft bijgevolg niet meer het recht om die belasting nog te
vorderen.
Betrokkenen hebben ook een verzoekschrift om kwijtschelding of vermindering van
de opgelegde boete kunnen indienen.
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Men moet weten dat de particulieren in de huidige stand van zaken er niet van op de
hoogte zijn dat zij mogelijk Belgische belasting verschuldigd zijn wanneer de facturen
betrekking hebben op hun onroerend goed dat in België is gelegen. Zij worden
hiervan pas ingelicht op het ogenblik dat zij de facturen betreffende hun nieuwbouw
bij de administratie indienen. Bovendien wordt niet voorzien dat zij zich kunnen
melden bij een btw-controlekantoor om te vragen of zij de verschuldigde belasting
spontaan mogen betalen voordat enige controle plaatsvindt.
2.2. Verhuring opslagplaats - Vrijgestelde onroerende verhuur
De heer S, btw-belastingplichtige, huurt een werkplaats in een opslagplaats die
toebehoort aan een vennootschap. In de ondertekende huurovereenkomst staat dat
de plaatsen worden verhuurd als werkplaats voor de activiteit die bestaat uit
enerzijds schilderwerken en agrarische en industriële zandstraalwerken en
anderzijds het aankopen, het verkopen, het herstellen en het bouwen van agrarisch
en industrieel materieel.
Naar aanleiding van een aanhangsel bij de huurovereenkomst, rekent de verhuurder
sinds 2006 btw aan de belastingplichtige aan, die deze btw aftrekt.
Ten gevolge van een btw-controle, heeft de boekhouding van de belastingplichtige
het voorwerp uitgemaakt van een regularisatie waarbij de door de verhuurder in
rekening gebrachte belastingen niet aftrekbaar zouden zijn omdat het om een
vrijgestelde onroerende verhuur zou gaan. De belastingplichtige brengt de eigenaar
op de hoogte opdat hij zijn situatie regulariseert en overgaat tot de terugbetaling van
de ten onrechte geïnde btw.
De verhuurder weigert dit echter op basis van een controle door een andere btwdienst die een administratieve beslissing E.T.108.597 van 13 januari 2005 toepast,
volgens dewelke de vrijstelling voorzien voor de onroerende verhuur niet van
toepassing is wanneer er in de opslagplaats een kantoor of een plaats is voorzien
voor personen die belast zijn met het beheer van de opgeslagen goederen, voor
zover de oppervlakte van dat kantoor of die plaats niet meer bedraagt dan 10% van
de totale oppervlakte van het gebouw.
Rekening houdend met de tegenstrijdige standpunten van de administratie, is de
belastingplichtige verliezende partij aangezien zijn boekhouding het voorwerp heeft
uitgemaakt van een regularisatie en hij de ten onrechte afgetrokken btw heeft
moeten terugbetalen, maar de eigenaar weigert om de ten onrechte geïnde btw aan
de belastingplichtige terug te betalen. De heer S verzoekt dus de tussenkomst van
de FBD.
In rechte
De vraag is of de administratieve beslissing in dit geval van toepassing is. De FBD is
van oordeel dat het werkelijk gebruik van het gebouw in aanmerking moet worden
genomen en dat de administratieve beslissing enkel van toepassing is op gebouwen
die werkelijk als opslagplaats worden gebruikt, wat in dit dossier niet het geval is
aangezien het gebouw als werkplaats wordt gebruikt.
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In feite
De heer S bevestigt aan de FBD dat er een kantoor van ongeveer 40 m² is, alsook
een kleine eetzaal van ongeveer 20 m² voor de arbeiders.
De resterende oppervlakte is voorbehouden voor de bouwwerkplaats.
De oppervlakte van de “kantoren” vertegenwoordigt dus veel minder dan 10% van de
totale oppervlakte, maar de ingeroepen administratieve beslissing is in casu echter
niet van toepassing omdat de rest van de oppervlakte daarvoor als opslagplaats zou
moeten dienen, wat absoluut niet het geval is. De goederen die zich ter plaatse
bevonden, waren immers de goederen die nodig zijn voor de dagelijkse activiteit van
de werkplaats.
De administratie bevestigt ten slotte dat het om een vrijgestelde onroerende verhuur
gaat en geeft zij de heer S. gelijk.
2.3. Voorafbetaling of borg
Een buiten de Europese Unie gevestigde onderneming, met btw-identificatienummer
in België, beschikt over een E.T. 14000-vergunning die haar toelaat de btw op
ingevoerde goederen niet te voldoen op het ogenblik dat de goederen België worden
binnengebracht maar te verleggen naar de periodieke btw-aangiften (cf. art. 5, §3,
KB nr. 7).
Deze vergunning voor de verlegging van btw bij invoer was tot 1 januari 2013
ondermeer onderworpen aan de storting van een bedrag dat gelijk was aan 1/24ste
van het totale btw-bedrag dat wegens invoer verschuldigd was tijdens de vier
kalenderkwartalen die de aanvraag van de vergunning voorafgingen.
In 2008 vroeg de betreffende vennootschap om de schrapping van voormelde
vergunning. De teruggaaf van het vooruitbetaalde bedrag kon dan gebeuren via
rooster 62 van de periodieke btw-aangifte doch in 2014 stelde de onderneming vast
dat deze opname in rooster 62 nooit had plaatsgevonden. Diverse verzoeken gericht
aan de bevoegde dienst om het bedrag alsnog te recupereren werden afgewezen.
De administratie stelde immers dat de vordering tot teruggaaf van de voorafbetaling
in voorgelegd geval verjaard was en steunde zich hiervoor op de bepalingen van de
circulaire nr. AOIF 1/2008 (E.T. 675.10) van 2.1.2008.
De belastingplichtige verzocht de FBD om tussen te komen.
Tijdens een vergadering, belegd met alle betrokken partijen, benadrukte de
belastingplichtige dat de gedane voorafbetaling het karakter had van een borg en
niet van een vooraf te betalen bedrag aan btw bij invoer zoals voormelde circulaire
stipuleert. De circulaire zou ook in strijd zijn met het legaliteitsbeginsel. Immers op
basis van artikel 170 van de Grondwet kan geen belasting ten behoeve van de Staat
worden ingevoerd dan door een wet. Noch het Btw-Wetboek noch enig KB ter
uitvoering ervan bevat een verwijzing naar een vooraf te betalen btw. De
administratie legt dus een bijkomende belasting op zonder wettelijke grond. De
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kwalificatie als borg en niet als vooraf betaald btw-bedrag leidt er volgens de
vennootschap toe dat niet de fiscale verjaringstermijn voor de vorderingen tot
teruggaaf van btw voorzien in de artikelen 82 en 82bis Btw-Wetboek van toepassing
is maar wel de verjaringstermijn voorzien in artikel 2262bis BW die voor persoonlijke
vorderingen 10 jaar bedraagt. Bovendien werd ook opgemerkt dat via circulaire nr.
AAFisc 30/2012 (E.T. 122.812) van 28.9.2012 de voorafbetaling voor de verkrijging
van de vergunning voor de verlegging van btw bij invoer met ingang van 1 januari
2013 werd afgeschaft. Voorafbetalingen vóór die datum creëerden een recht op
teruggaaf in hoofde van de vergunninghouders waardoor de verbintenis tot
voldoening van de voorafbetaling dus retroactief is tenietgegaan. Dit betekent dat de
gedane voorafbetaling een onverschuldigd karakter heeft in de zin van artikel 1235
BW. Voor de terugvordering ervan geldt eveneens een verjaringstermijn van 10 jaar
overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek.
In voorgelegd geval heeft de administratie haar standpunt en de motivering van de
betrokken belastingplichtige met betrekking tot de kwalificatie van de voorafbetaling
als borg heronderzocht, meer bepaald op basis van het antwoord op de
parlementaire vraag nr. 318 van 15 mei 2012 van de heer Waterschoot waarin in
dezelfde context expliciet het begrip borgstelling wordt benut. Inzake
verjaringstermijn werd wel aangestipt dat i.c. niet artikel 2262bis BW van toepassing
is maar wel artikel 100 van de Wetten op de Rijkscomptabiliteit doch in voorgelegd
geval blijft dit zonder invloed.
Ingevolge dit onderzoek besliste de administratie om over te gaan tot de
terugbetaling van de gedane storting.
2.4. Verjaring vordering tot teruggaaf
Tijdens een nazicht van de boekhouding van een belastingplichtige stelt de
administratie vast dat via rooster 62 van de periodieke btw-aangiften bepaalde btwregularisaties in het voordeel van de aangever worden doorgevoerd op basis van
artikel 77, §1, Btw-Wetboek. De administratie oordeelt dat de btw door de betrokkene
onterecht wordt teruggevraagd omdat de vordering tot btw-teruggaaf overeenkomstig
artikel 82bis, Btw-Wetboek is verjaard.
De gecontroleerde onderneming kan zich met dit standpunt niet verzoenen. Zij is
ervan overtuigd dat de btw-teruggaaf pas mag worden uitgeoefend op het moment
dat de vordering met absolute zekerheid geheel of gedeeltelijk als verloren kan
worden beschouwd.
Een proces-verbaal wordt door de administratie opgesteld en de belastingplichtige
verzoekt ter zake om de tussenkomst van de FBD.
Tijdens een vergadering verdedigen beide partijen hun standpunt aangaande de
oninvorderbare bedragen, meer bepaald ingevolge een faillissement bij de klanten
van de betrokken belastingplichtige.
In dit kader kan worden opgemerkt dat ingevolge artikel 82bis, Btw-Wetboek een
vordering tot teruggaaf van de belasting, van de intresten en van de administratieve
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geldboeten verjaart, na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat
waarin de oorzaak van teruggaaf van die belasting, intresten en administratieve
geldboeten zich heeft voorgedaan. Het tijdstip waarop de oorzaak van de teruggaaf
zich voordoet, en waarop de vordering tot teruggaaf dus ontstaat, wordt bepaald
rekening houdend met het specifieke geval van teruggaaf. In geval van faillissement
wordt verwezen naar artikel 3 van het KB nr. 4 van 29 december 1969 met
betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde dat het
volgende stipuleert: “De vordering tot teruggaaf ontstaat op het tijdstip waarop de
oorzaak van teruggaaf zich voordoet. De vordering tot teruggaaf bedoeld in artikel
77, §1, 7°, Btw-Wetboek ontstaat: - in geval van faillissement, op de datum van het
vonnis van faillietverklaring; ..."
Concreet betekent dit dus dat de verjaringstermijn in geval van faillissement
aanvangt op de datum van het vonnis van faillietverklaring en eindigt na het
verstrijken van het derde kalenderjaar daaropvolgend. Dit geldt zowel voor verloren
schuldvorderingen ingevolge faillissement waarvan het vonnis van faillietverklaring is
tussengekomen vanaf de inwerkingtreding van de wet van 7 april 2005 tot wijziging
van voormeld KB nr. 4, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 april 2005, dit
is 30 april 2005, maar ook voor alle verloren schuldvorderingen met betrekking tot
vroegere vonnissen van faillietverklaring voor zover de afsluiting van het faillissement
nog niet heeft plaatsgevonden of de vordering tot teruggaaf nog niet werd
uitgeoefend op grond van het door de curator uitgereikte attest vóór de
inwerkingtreding van voormelde wet. De administratieve circulaire nr. AFZ/2005-0772
(AFZ 12/2005) van 11 november 2005 licht dit toe. In tegenstelling tot vroeger moet
dus, om de btw te kunnen recupereren ingeval van faillissement, de afsluiting van dit
faillissement niet meer worden afgewacht noch een attest van de curator worden
voorgelegd waarin deze bevestigt dat de betreffende vordering met zekerheid als
volledig verloren kan worden beschouwd.
De door de belastingplichtige voorgelegde documenten konden in dit de verjaring die
voor een aantal vorderingen reeds was ingetreden op het tijdstip waarop de
teruggaaf werd uitgeoefend niet beïnvloeden.
2.5. Toepassing verlaagd tarief bij (verbouwings)werken
Bouwheer X bewoont een (oude) woning die hij liet renoveren en uitbreiden.
Ingevolge deze werken vond een nazicht plaats van de ingediende btwbouwaangifte. Het nazicht was gericht op de toepassing van het verlaagd btw-tarief
van 6% dat in bepaalde gevallen bij (verbouwings)werken aan oudere woningen mag
worden toegepast.
Rubriek XXXI van tabel A van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de
tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de
goederen en de diensten bij die tarieven, vermeldt de voorwaarden die moeten
worden vervuld teneinde voor werk in onroerende staat met betrekking tot privéwoningen het verlaagd tarief te kunnen toepassen. Bovendien stelt de administratie
dat de uitbreiding van een bestaande woning slechts kan worden aangemerkt als
een omvorming of andere handeling in de zin §1, 1° van voornoemde rubriek XXXI
voor zover de oppervlakte van het oude gedeelte betekenisvol is ten aanzien van het
nieuwe gedeelte. Dit is het geval wanneer de totale oppervlakte van het oude
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gedeelte dat overblijft na de uitvoering van de werken groter is dan de helft van de
totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken (cf. o.a.
parlementaire vragen van de heer Leterme van 9.10.2002 en van de heer Viseur van
29.6.2006).
Aan de hand van de in het btw-dossier beschikbare gegevens en de bouwaanvraag
met betrekking tot de uitbreiding van de woning die door de gemeente was
goedgekeurd, stelde de administratie vast dat de totale oppervlakte van het oude
gedeelte van de woning dat overbleef na de uitvoering van de werken kleiner was
dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken
en bijgevolg het verlaagd tarief in onderhavig geval niet mocht worden toegepast. Op
de facturen die ten onrechte aan het tarief van 6% werden uitgereikt, werd 15% btw
ingevorderd lastens de bouwheer die als medecontractant van de schuldenaar
overeenkomstig artikel 51bis, §1, 1°, Btw-Wetboek met deze tegenover de Staat
hoofdelijk gehouden is tot voldoening van de belasting.
De bouwheer verklaarde zich niet akkoord met dit standpunt en verwees naar het
uitvoeringsplan van de architect dat de werkelijk verrichte werken weergaf en waaruit
kon worden afgeleid dat de oppervlakte van het oude gedeelte van de woning wel
groter was dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitgevoerde
werken. Een bergruimte was op de goedgekeurde bouwaanvraag als nieuw en op
het uitvoeringsplan als oud gemarkeerd.
De bouwheer verzocht de FBD om in dit kader tussen te komen.
De werkelijke toestand werd ter plaatse in het bijzijn van alle betrokken partijen
geverifieerd. Tijdens dat bezoek werd vastgesteld dat aan de woning nog een
veranda/orangerie was gebouwd die niet was weergegeven op de bouwaanvraag
noch op het uitvoeringsplan en die voorheen geen deel uitmaakte van de
oorspronkelijke woning. Deze afgesloten leefruimte, waarvan de oppervlakte aan
voormelde berekeningen moest worden toegevoegd, maakte de discussie
aangaande de bergruimte overbodig. De veranda/orangerie belette immers dat de
totale oppervlakte van het oude gedeelte dat overbleef na de uitvoering van de
werken groter zou zijn dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de
uitvoering van de werken en dit ongeacht het statuut dat bij de berekening aan de
bergruimte zou worden gegeven. De oorspronkelijke invordering bleef behouden.
2.6. Onroerende
verhuur
of
terbeschikkingstelling
beroepswerkzaamheid uit te oefenen

gebouw

om

Vennootschap X is eigenaar van een gebouw dat hij ter beschikking stelt van de heer
Y. De btw met betrekking tot de kosten ten aanzien van dit gebouw worden door de
vennootschap in aftrek gebracht.
De administratie controleert de boekhouding van de vennootschap en meer bepaald
of de overeenkomst van terbeschikkingstelling tussen beide partijen het recht op btwaftrek in hoofde van de vennootschap kan verantwoorden.
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In de overeenkomst zelf werd o.a. vermeld dat de heer Y de intentie heeft om in het
gebouw een magazijn en opslag uit te baten en dat de eigenaar van het pand hem
uitdrukkelijk het recht verleent om binnen het complex een beroepswerkzaamheid uit
te oefenen overeenkomstig artikel 18, §1, 6°, Btw-Wetboek, een met btw belaste
handeling die bij de eigenaar een recht op aftrek van btw genereert overeenkomstig
artikel 45, §1, 1°, Btw-Wetboek.
De administratie stelt vast dat het gebouw door de huurder wordt gebruikt als
werkplaats en niet als opslagplaats en oordeelt dat de terbeschikkingstelling ervan
als een gewone onroerende verhuur moet worden beschouwd, een overeenkomstig
artikel 44, §3, 2°, Btw-Wetboek van btw vrijgestelde handeling die ertoe leidt dat de
btw met betrekking tot de aankoop/oprichting van het gebouw door de eigenaar niet
in aftrek mag worden gebracht.
De vennootschap liet optekenen niet akkoord te kunnen gaan met de regularisatie
noch met de door de administratie vermeende kwalificatie van de overeenkomst.
Een proces-verbaal werd opgesteld. De administratie beklemtoonde dat niet de
bewoordingen van een overeenkomst maar wel de werkelijke toestand bepalend is
om een handeling te kwalificeren. Aangezien de heer Y het exclusief genot heeft van
het onroerend goed dat hij benut voor zijn beroepswerkzaamheid kan de onroerende
verhuur, bedoeld in artikel 44, §3 , 2°, van het Btw-Wetboek, niet in twijfel worden
getrokken. In hoofde van de eigenaar wordt aldus elk recht op aftrek met betrekking
tot het gebouw op grond van artikel 45, §1, Btw-Wetboek uitgesloten.
De belastingplichtige verzocht de FBD om in dit kader tussen te komen.
Alle betrokken partijen werden ter plaatse uitgenodigd om de werkelijke situatie
nogmaals te bekijken. Tijdens dat bezoek zag geen van de betrokken partijen nieuwe
elementen om hun eigen standpunt bij te stellen. De onenigheid met betrekking tot
de kwalificatie van de handeling bleef behouden.
De belastingplichtige trachtte nog met enkele bijkomende stukken en artikels zijn
visie kracht bij te zetten doch de administratie oordeelde na onderzoek ervan dat de
betreffende teksten geen afbreuk deden aan haar benadering van de feiten.
2.7. Toepassing verlaagd btw-tarief werk in onroerende staat
De heer X en mevrouw Y kochten in 2014 een woning en losstaande garage die door
de vorige eigenaar/verkoper werden gebouwd. De garage werd vanaf 2007 tot 2014
bewoond in afwachting van de volledige afwerking van de woning zelf. Een kopie van
het attest van bewoning, uitgereikt door het Stadsbestuur, werd voorgelegd.
De huidige eigenaars zetten de werken aan de woning verder en zijn de mening
toegedaan dat voor deze werken het verlaagd tarief van 6% van toepassing is
overeenkomstig Tabel A, rubriek XXXVIII van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot
vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.
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De bevoegde btw-controle deelt deze mening niet. Immers, overeenkomstig §1, 3°,
van voormelde rubriek XXXVIII, moeten de werken worden verricht aan een woning
waarvan de eerste ingebruikneming ten minste vijf jaar voorafgaat aan het eerste
tijdstip van opeisbaarheid van de btw dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22, §1
of artikel 22bis van het Wetboek. Aan deze voorwaarde werd door de betrokkenen
niet voldaan.
De heer X en mevrouw Y verwijzen daarop naar de aanschrijving nr. 6 van 22/8/1986
die onder punt 51 het volgende stelt : “Op zichzelf zijn garages geen woningen die
worden gebruikt als huisvesting. De eraan verrichte onroerende handelingen zijn
derhalve principieel onderworpen aan het tarief van 21%. Dit is evenwel niet het
geval wanneer een garage geïntegreerd is in een woning of wanneer, zelfs indien ze
er niet aan grenst, ze deel uitmaakt van de woning door het onmiddellijk nut dat ze
voor de eigenaar (of zijn huurder) meebrengt. In een dergelijk geval is het verlaagd
tarief van toepassing zelfs voor de oprichting van deze garage die beschouwd wordt
als zijnde een verbetering aan de woning waarbij ze nauw samen hoort.” Volgens
hen dienen de woning en garage voor de toepassing van het verlaagd tarief als één
geheel te worden beschouwd en aangezien de vorige eigenaar de garage reeds in
2007 in gebruik had genomen, blijven zij ervan overtuigd dat voor de betreffende
werken het verlaagd tarief mag worden toegepast.
De FBD wordt verzocht om tussen te komen en het dossier wordt met de bevoegde
diensten besproken. Het definitieve standpunt kan als volgt worden samengevat.
Om de ouderdom van een woning, waaraan onroerende handelingen worden
verricht, te bepalen dient men rekening te houden met de datum van de eerste
ingebruikneming van het gebouw. Hiermee bedoelt men de datum van de werkelijke
ingebruikneming van het gebouw die tevens in aanmerking wordt genomen om de
procedure tot vaststelling van het eerste kadastraal inkomen en de eerste aanslag
inzake OV te bewerkstelligen. (cfr. punt 56 van aanschrijving nr. 6 van 22/8/1986)
In voorgelegd geval werd in 2007 de niet aan de woning grenzende garage in
gebruik genomen door de vroegere eigenaar van het onroerend goed die er tot 2014
was gedomicilieerd. Hij richtte tijdens die periode de woning verder op. De garage
kreeg tevens een voorlopig KI toegekend, de woning niet omdat deze nog in
oprichting was. In 2014 kochten de heer X en mevrouw Y de woning en namen er
vanaf dan hun domicilie.
De centrale diensten van de AAFisc beschouwen de garage echter als een
afzonderlijke constructie. Om eventueel toepassing te kunnen maken van het
verlaagd tarief op de werken die worden verricht aan de woning zelf dient te worden
nagegaan of deze woning voldoet aan de voorwaarden opgenomen in voormeld KB
nr. 20. Met een eerste ingebruikneming van de woning in 2014 blijkt dit niet het geval
te zijn en zijn de betreffende werken aan het gebouw onderworpen aan het normale
tarief. Noch de toekenning van een voorlopig KI aan de garage, noch het feit dat de
vorige eigenaar de garage bewoonde sinds 2007 en er tevens gedomicilieerd was,
beïnvloeden dit standpunt.
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2.8. Notie
“blijvend
geschil”
–
Tijdstip
bemiddelingsprocedure kan worden opgestart

waarop

de

fiscale

Een belastingplichtige die een “eetgelegenheid met beperkte bediening” uitbaat,
hanteert met betrekking tot de door hem verrichte uitgaande handelingen een vaste
verhouding voor de uitsplitsing van de btw-tarieven van 6, 12 en 21%.
Op basis van steekproefsgewijze vaststellingen in de eetgelegenheid, op vijf
verschillende dagen gedurende een tweetal uren rond het middaguur, bepaalt de
fiscale administratie via extrapolatie een andere verhouding die leidt tot een
omzetverhoging.
De belastingplichtige is het niet eens met de toegepaste berekeningswijze en dient
een verzoek om bemiddeling in. Bij gebrek aan voldoende informatie om te oordelen
over de ontvankelijkheid van het verzoek, neemt de FBD contact op met de
belastingplichtige. Deze deelt mee over elementen te beschikken die aantonen dat
de berekeningen van de fiscale administratie niet overeenstemmen met de
werkelijkheid. De fiscale administratie weigert de belastingplichtige te horen en
ontzegt haar op die manier de kans om de beweringen van de administratie te
ontkrachten.
Het betrokken diensthoofd is van oordeel dat de belastingplichtige ten onrechte om
de tussenkomst van de FBD heeft verzocht. Hij stelt dat de belastingplichtige enkel
nog maar werd uitgenodigd om akkoord te gaan met een voorstel tot minnelijke
regeling. Bij niet akkoord zal worden overgegaan tot taxatie via proces-verbaal. Pas
daarna kan beroep worden gedaan op de FBD. Hij wordt hierbij gesteund door de
bevoegde expertisedienst.
De FBD wijst erop dat de belastingplichtige duidelijk heeft aangegeven dat de fiscale
administratie niet meer tot een gesprek bereid was, ondanks het feit dat de btwplichtige de zaak in der minne wenste te regelen. Door de bemiddelingsprocedure
aan te vatten op het ogenblik dat het geschil vaststaat, zonder een proces-verbaal af
te wachten, kan het opstellen hiervan worden vermeden.
Bovendien had de FBD de belastingplichtige tijdens een eerste telefonisch contact
aangeraden om afstand te doen van de verlopen tijd van de verjaring. In dat geval
zou ook geen proces-verbaal moeten worden opgemaakt met het oog op het stuiten
van de verjaring van de vordering en krijgt de fiscale administratie meer tijd om de
verschuldigde bedragen te vorderen en de belangen van de Schatkist te vrijwaren.
Uiteindelijk laat de met de behandeling van het dossier belaste ambtenaar aan de
FBD weten dat een nieuw gesprek met de fiscaal raadgever gepland is, waarbij de
kans zal worden geboden om verantwoordingsstukken voor te leggen. Er werd dan
ook een akkoord bereikt waarbij de omzet substantieel werd verlaagd.
Door de tussenkomst van de FBD werd de dialoog tussen de belastingplichtige en de
fiscale administratie hersteld, met een akkoord als gevolg. Het nodeloos opstellen
van een proces-verbaal alsook het uitvaardigen van een dwangbevel worden alzo
vermeden.
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2.9. Herziening aftrek
Tijdens een fiscale controle wordt vastgesteld dat de belastingplichtige via een
herziening in de periodieke btw-aangifte btw terugvraagt met betrekking tot een
factuur die nooit werd voldaan door de medecontractant. Omdat zij hiervoor geen
creditnota kan voorleggen, wordt deze teruggave verworpen.
Overeenkomstig artikel 80 Btw-Wetboek en artikel 4, §1, van het KB nr. 4 van 29
december 1969, met betrekking tot de teruggaven inzake de belasting over de
toegevoegde waarde, is de teruggave onderworpen aan een aantal voorwaarden,
waaronder het voorleggen van een verbeterend stuk met vermelding van het voor
teruggaaf vatbare btw-bedrag.
De belastingplichtige, bij monde van haar accountant, kan hier niet mee akkoord
gaan aangezien de medecontractant de desbetreffende factuur nooit heeft voldaan,
de schuldvordering volledig verloren is gegaan en het, enerzijds ingevolge
wijzigingen in het management van de vennootschap van de medecontractant en
anderzijds om boekhoudkundige redenen, niet meer mogelijk zou zijn om een
verbeterend stuk te bekomen.
Bovendien wordt, overeenkomstig artikel 77, §1, 7°, Btw-Wetboek, de belasting die
geheven werd van een levering van goederen, van een dienst of van een
intracommunautaire verwerving van een goed tot het passende bedrag teruggegeven
wanneer de schuldvordering van de prijs geheel of ten dele verloren is gegaan.
Omdat de fiscale administratie niet bereid blijkt om rekening te houden met de
argumenten van de belastingplichtige, wordt de tussenkomst van de FBD gevraagd.
Voor een beter zicht op het ontstaan van het geschil neemt de FBD contact op met
de controleambtenaar. Deze laatste beklemtoont dat hij volledig in overeenstemming
met de wettelijke bepalingen heeft gehandeld. Niettemin wil hij zijn vordering herzien
voor zover de nodige bewijzen worden geleverd.
Er wordt afgesproken dat de accountant zelf contact opneemt met de
controleambtenaar om de nodige praktische afspraken te maken om de situatie,
binnen het wettelijk kader, recht te zetten.
Uiteindelijk werken de partijen in onderling overleg een akkoord uit waarmee de
belastingplichtige zich akkoord kan verklaren.
2.10. Al dan niet spontane regularisatie
Tijdens een controle op de toepassing van de btw-reglementering wordt vastgesteld
dat ten onrechte btw in aftrek is gebracht, voor een handeling die overeenkomstig
artikel 44, Btw-Wetboek, uitdrukkelijk is vrijgesteld van btw.
De onrechtmatige aftrek van belasting wordt overeenkomstig artikel 70, §1bis, BtwWetboek, bestraft met een geldboete. Artikel 3 van het KB nr. 41 van 30 januari 1987
tot vaststelling van het bedrag van de proportionele fiscale geldboeten op het stuk
van de belasting over de toegevoegde waarde, bepaalt daarentegen dat wanneer
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een schuldenaar zijn toestand spontaan heeft rechtgezet, vóór enige tussenkomst
van een fiscale administratie, de boete wordt kwijtgescholden.
Volgens de belastingplichtige werd bedoelde aftrek rechtgezet in een verbeterende
aangifte met betrekking tot de handelingen verricht in een volgend kwartaal. De
controleambtenaar beschouwt deze herziening niet als een spontane regularisatie.
De gevorderde boete blijft integraal behouden. De gevolmachtigde accountant gaat
er niet mee akkoord en vraagt fiscale bemiddeling aan.
De FBD wijst er de belastingplichtige op dat regularisatie “vóór enige tussenkomst
van een fiscale administratie” zeer strikt geïnterpreteerd dient te worden met als
gevolg dat er weinig bemiddelingsruimte lijkt te zijn.
De belastingplichtige wordt verder nog gewezen op de mogelijkheid om op basis van
het Regentbesluit van 18 maart 1831 een gemotiveerd verzoek om kwijtschelding of
vermindering van de boete in te dienen bij de Minister van Financiën of zijn
gedelegeerde, de Adviseur-generaal, de enigen die hiervoor bevoegd zijn.
De belastingplichtige vraagt evenwel geen vermindering of kwijtschelding van de
boete, maar betwist de interpretatie van de administratie van de “spontane
rechtzetting” in dit dossier. Bovendien is hij van oordeel in zijn rechten geschaad te
zijn geweest omdat een proces verbaal werd opgemaakt zonder dat voldaan was
aan zijn vraag om gehoord te worden.
In casu wordt de ten onrechte in aftrek gebrachte btw herzien in de aangifte met
betrekking tot de handelingen van het kwartaal waarin de fiscale administratie met
het oog op een controle ook een eerste vraag om inlichtingen heeft toegezonden aan
de belastingplichtige.
Op basis van de gegevens uit het dossier en de toelichtingen van de
belastingplichtige blijkt dat de rechtzetting evenwel niet eerder had kunnen gebeuren
dan in voormelde btw-aangifte. Uit het onderzoek blijkt uiteindelijk dat door een
samenloop van omstandigheden de rechtzetting noodgedwongen is doorgevoerd in
de periode waarin een controle werd aangekondigd. De rechtzetting wordt bijgevolg
erkend als spontaan, zodat de boete ten onrechte werd gevorderd.
2.11. Beroepsmatig gebruik woning – tweede gebouw
Een vennootschap benut de woning van de zaakvoerder gedeeltelijk voor
beroepsdoeleinden. Een beroepsmatig gebruik van 25% wordt door de administratie
aanvaard.
De vennootschap wenst een tweede gebouw in gebruik te nemen dat de functie van
de woning gedeeltelijk zal overnemen. De administratie herberekent daarop het
werkelijk gebruik van de woning en vermindert het recht op btw-aftrek tot 15%. De
btw-aftrek voor het tweede gebouw wordt bepaald op 25%.
De belastingplichtige verklaart zich niet akkoord met deze berekeningen en verzoekt
om de tussenkomst van de FBD.
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Tijdens een vergadering met alle betrokken partijen verdedigt de belastingplichtige
een beroepsgebruik van 25% voor de woning en 50% voor het tweede gebouw. De
percentages weerspiegelen volgens hem de realiteit aangezien de specifieke
activiteiten van de vennootschap en de zakelijke contacten die in dat kader worden
gelegd en onderhouden gebruikelijk gebeuren in een bij voorkeur discrete omgeving.
Uiteindelijk verzoenen de administratie en de belastingplichtige zich en wordt voor
beide gebouwen, bij wijze van minnelijk akkoord, een beroepsmatig gebruik van 25%
weerhouden.

3. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
3.1. Artikel 1, 1°, WIGB – Dura lex sed lex
De FBD kreeg een bemiddelingsverzoek vanwege een belastingplichtige, Belgisch
rijksinwoner met een vakantiewoning in Frankrijk.
Persoon X, Belgisch rijksinwoner, heeft een vakantiewoning in Frankrijk en gebruikt
tijdens zijn verblijf daar een personenwagen Saab met Franse nummerplaat die in
Frankrijk is ingeschreven en verzekerd. Sinds het faillissement van autoconstructeur
Saab vindt persoon X in Frankrijk geen geschikte garage meer die het onderhoud
van deze wagen grondig kan uitvoeren. Daarom rijdt hij, voor het jaarlijks onderhoud
van zijn Saab, de grens over richting België
In 2015 wordt persoon X aan de kant gezet door de douanedienst Brussel Motor. Hij
wordt ter plaatse geverbaliseerd omdat het voertuig niet ingeschreven is in het
register
van
de
Dienst
voor
Inschrijvingen
van
Voertuigen (DIV) terwijl hij nochtans een Belgisch rijksinwoner is (inwoner van het
Brusselse gewest). Hij betaalt ter plaatse een bedrag van 621,96 EUR : 371,96 EUR
ten titel van verkeersbelasting en een boete van 250,00 EUR.
Persoon X dient hiertegen bezwaar in bij de bevoegde dienst KMO Brussel 2
Bijzondere Taksen van de FOD Financiën. Persoon X argumenteert dat:
• hij deze wagen slechts occasioneel in België gebruikt;
• hij op weg was naar zijn tweede verblijf in Frankrijk, na een onderhoudsbeurt in
een Belgische garage;
• hij voor dat voertuig reeds verkeersbelasting betaalt in Frankrijk;
• hij ook nog eigenaar is van twee andere voertuigen met Belgische nummerplaten.
De administratie volgt de argumentatie van persoon X niet. Voor voertuigen die zich
op de openbare weg begeven, is vanaf de eerste dag van de invoer en
ingebruikstelling, de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeersstelling
verschuldigd krachtens de volgende wetsartikelen :
“Artikel 21 WIGB
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is of
het moet zijn op het inschrijvingsbewijs zolang een voertuig op naam van deze
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persoon is of moet zijn ingeschreven in het repertorium van de Directie voor de
Inschrijving van de Voertuigen.
Artikel 22, §1, WIGB
De belasting is verschuldigd per opeenvolgende tijdperken van twaalf
achtereenvolgende maanden, waarvan het eerste ingaat de eerste dag van de
maand waarin het voertuig in bedoeld repertorium is of moet worden
ingeschreven.
Artikel 100, §1, WIGB (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die vermeld is,
naargelang het geval, op het inschrijvingsbewijs of op de vlaggebrief, op het
ogenblik van de eerste inverkeerstelling op de openbare weg van het wegvoertuig
of op het ogenblik van een eerste gebruik van een luchtvaartuig of van een boot,
door vermelde natuurlijke of rechtspersoon.
Artikel 3, §1, KB 20.7.2001 betreffende de inschrijving van voertuigen
De personen die in België verblijven schrijven de voertuigen die zij wensen in het
verkeer te brengen in in het repertorium van de voertuigen bedoeld in artikel 6,
zelfs indien deze voertuigen reeds in het buitenland zijn ingeschreven.
Het verblijf in België houdt in dat deze personen voldoen aan één van de volgende
voorwaarden :
a) ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente;
b) ingeschreven zijn in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen als
rechtspersoon;
c) als rechtspersoon opgericht zijn door of krachtens het internationaal of
buitenlands recht en beschikken over een vaste verblijfplaats in België waar
het voertuig beheerd of gebruikt wordt.”.
Noch het occasionele gebruik van een auto met vreemde nummerplaat, noch het feit
dat men eigenaar is van twee andere voertuigen die wel een Belgische nummerplaat
dragen, beletten dat een voertuig dat in België wordt gebruikt door een persoon die
er woont, moet voorzien zijn van een gewoon Belgisch inschrijvingsteken. Met
andere woorden : persoon X woont in België, dus een Belgische nummerplaat is
verplicht.
Als gevolg hiervan ontstaat er evenwel een probleem inzake dubbele belasting.
Zowel in België als in Frankrijk wordt verkeersbelasting betaald voor hetzelfde
voertuig. Daarop antwoordde de minister van Financiën op een vraag van dhr.
Gehlen op 21 februari 1994 het volgende :
“Geen enkele supranationale wetgeving inzake verkeersbelasting regelt situaties
waarbij een voertuig, ingeschreven in een welbepaalde Staat, wordt gebruikt in
een andere staat door een verblijfhouder van die laatste Staat. De heffing van de
verkeersbelasting in elk van die twee landen kan dus in principe niet worden
uitgesloten, aangezien de nationale wetgevingen op autonome wijze van
toepassing zijn.” (Bulletin nr. B95 – blz. 9359, PV nr. 199319940 van 21.2.1994
van Gehlen A.).
Dura lex sed lex.
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B. Algemene Administratie van de Inning en de Invordering
1. Inhoudingen van 15% door medecontractant – Vordering tot doorstorting
Uiteenzetting van de feiten
De heer X richt zich tot de FBD nadat hij gesprekken had met verschillende diensten
van de FOD Financiën zonder tot een oplossing te komen. Hij begrijpt niet wat hem
overkomt, omdat het team invordering nog meer maatregelen van gedwongen
tenuitvoerlegging neemt (dwangbevel tot betaling, beslagen op het loon van zijn
echtgenote en bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie, uitvoerend beslag op
roerend goed met aanplakking) terwijl, volgens hem, de fiscale schuld sinds lang is
vereffend. Hij legt facturen voor en verduidelijkt dat hij slechts een gedeelte van de
betalingen van zijn medecontractant ontvangt. Hij haalt aan dat hij zijn fiscale schuld
(ongeveer 3.600 EUR) niet kan betalen zoals het team invordering hem dit heeft
gevraagd, terwijl hij tezelfdertijd, niet de volledige betaling van zijn facturen ontvangt
overeenkomstig de inhoudingsplicht. Gedurende de tien maanden die zijn bezoek
aan de FBD voorafgingen, ofwel vanaf het dwangbevel tot de betaling, vroeg hij het
bevoegde team invordering meermaals om de vervolgingen stop te zetten, rekening
houdend met de inhoudingen die op de betalingen van zijn facturen zijn verricht.
Telkens werd hem dit geweigerd. De heer X is zelfstandig elektricien. Hij heeft een
conflict met zijn belangrijkste medecontractant veroorzaakt, waardoor hij op zoek is
naar nieuwe contracten. Hij moet nieuwe facturen opmaken voor uitgevoerde werken
en vraagt dat de inhoudingen op de facturen zouden worden stopgezet zodat de
betalingen waarop hij recht heeft aan hem kunnen worden gestort. Hij beschouwt
zich als een “slachtoffer van de fiscale wet” en vraagt hulp aan de FBD om snel uit
deze voor hem onhoudbare situatie te geraken.
In rechte
Uit de analyse van het dossier blijkt dat de inhoudingen van 15% sinds anderhalf jaar
door een medecontractant zijn verricht bij betaling van iedere factuur van de heer X
in het kader van de toepassing van de artikelen 400 tot 408 WIB 92. Op basis van de
facturen en het detail van de door de heer X werkelijk ontvangen bedragen, heeft de
FBD een overzicht gemaakt van de ingehouden en nog niet aan de FOD Financiën
doorgestorte bedragen. In totaal, gaat het om een bedrag van meer dan 4.250 EUR
dat door de medecontractant aan de fiscale administratie moest worden gestort.
Hoewel deze som grotendeels de verschuldigde belastingschuld dekt, verhogen de
aanzienlijke vervolgingskosten de schuld, en werd er niets ondernomen opdat de
medecontractant de op de facturen wettelijk ingehouden bedragen daadwerkelijk
doorstort op de rekening van de FOD Financiën.
Omdat de toepassing van de artikelen 400 tot 408 WIB 92 een effectieve
invorderingsmaatregel is en dat de fiscale administratie gehouden is om de wettelijke
bepalingen van openbare orde, vervat in het WIB 92, te doen naleven, is de FBD
tussengekomen opdat het team invordering, op basis van de opgemaakte
afrekening, de medecontractant in gebreke stelt om de betaling van de ingehouden
maar niet doorgestorte bedragen te bekomen.
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Deze specifieke wettelijke bepalingen maken een effectieve invordering mogelijk
zonder dat er hoge vervolgingskosten moeten worden gemaakt.
Na verificatie van de elementen van het dossier door de juridische dienst, stuurt het
team invordering een ingebrekestelling aan de medecontractant. Hij wordt ervan
ingelicht dat het invorderingsteam een hoofdelijke aansprakelijkheidsvordering tegen
hem kan instellen voor de belastingschuld, alsook een administratieve geldboete
gelijk aan het dubbel van het bedrag van de niet doorgestorte inhoudingen kan
opleggen. Binnen de vijftien dagen stort de medecontractant de ingehouden sommen
aan het team invordering door. Onmiddellijk erna wordt de handlichting van alle
beslagen verleend.
Conclusie
De medecontractant heeft een som van meer dan 4.250 EUR gestort in uitvoering
van artikel 403 WIB 92 ten gunste van de heer X, wat leidde tot de vereffening van
de belastingschulden te vereffenen en waardoor bijkomende inhoudingen op nieuwe
facturen alsook het beslag op het loon van de echtgenote van de heer X werden
gestopt, alsook de verkoop van de roerende goederen werd vermeden.

2. Vennootschapsbelasting – Coöperatieve vennootschap met onbeperkte
hoofdelijke aansprakelijkheid – Ontslag vennoot – Hoofdelijke
aansprakelijkheid
Uiteenzetting van de feiten
Mevrouw X ontvangt een aanslagbiljet op naam van een cvoha. Ze betwist echter dat
ze de belasting moet betalen omdat ze, volgens een aangetekende brief die 3 jaar
eerder in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt, retroactief is
afgetreden en haar enige deelbewijs heeft overgedragen. Ze probeert tevergeefs een
minnelijke schikking te treffen door contact op te nemen met zowel de taxatiedienst
als met het bevoegde invorderingsteam. Ze schrijft ook naar de Vrederechter, die
haar aanvraag terugstuurt. Ten slotte dient ze een fiscaal bezwaar in om haar
hoedanigheid van vennoot te betwisten. Omdat ze met de Adviseur invordering –
Ontvanger niet tot een akkoord komt en deze laatste met vervolgingen dreigt, dient
ze een aanvraag in bij de FBD.
In rechte
Het betreft een aanslag in de VenB voor een bedrag van 9.905,12 EUR die werd
gevestigd ten laste van de cvoha in het kader van een forfaitaire ambtshalve aanslag
(19.000 EUR) met een belastingverhoging van 50%. De Adviseur invordering –
Ontvanger is van oordeel dat mevrouw X als vennoot van de cvoha hoofdelijk
gehouden is tot de betaling van de belasting (toepassing van artikel 352 W.Ven). Hij
is evenwel bereid om tijdens de procedure van de fiscale bemiddeling nog geen
vervolgingen tegenover mevrouw X op te starten.
Uit de analyse van het dossier door de FBD blijkt dat:
186

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

mevrouw X niet staat vermeld in de oprichtingsakte van de cvoha;
er geen spoor is van de overdracht van deelbewijzen, noch van het bewijs van
een handtekening van mevrouw X in het register van de deelbewijzen met een
handgeschreven vermelding “Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”,
overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie bij arrest van
3.4.2014 (F.12.0205.N) over de toepassing van de artikelen 352 en 357 W.Ven;
het belastbare feit na de aftreding-overdracht van mevrouw X komt, waarvan zij
het bewijs heeft geleverd bij aangetekende brief (ontvangstbewijs van de
neerlegging van de aangetekende zending met de stempel van de post). De
bekendmaking in de bijlagen bij het BS is niet tegenstelbaar aan haar,
aangezien de neerlegging voor publicatie niet van haar afhing maar van de
andere vennoten. Bovendien vereist de wet geen dergelijke publicatie in het BS,
zodat de in aanmerking te nemen datum wel degelijk die is van de
aangetekende zending;
ook al zou worden bewezen dat mevrouw X het register van de deelbewijzen
heeft ondertekend (gedateerd en ondertekend met de handgeschreven
vermelding “Goed voor onbeperkte en hoofdelijke verbintenis”), kan ze niet
hoofdelijk gehouden zijn tot de betaling van die belasting, aangezien ze op het
ogenblik van het belastbaar feit geen vennoot was (in de veronderstelling dat ze
ooit een hoofdelijk aansprakelijke vennoot is geweest);
haar bezwaar niet ontvankelijk moet worden verklaard wanneer ze geen
belastingschuldige is;
enkel indien het bevoegde invorderingsteam haar als belastingschuldige
beschouwt, wordt het onderzoek van het fiscale bezwaar aangevat. Wanneer
wordt afgezien van de vervolgingen zal het bezwaar ofwel onontvankelijk
worden verklaard, wegens gebrek aan belang, ofwel moet er afstand van
worden gedaan.
Na kennisname hiervan deelt de Adviseur invordering – Ontvanger de FBD mee dat
alle invorderingsmaatregelen tegenover mevrouw X zullen worden stopgezet.
Conclusie
De Adviseur invordering – Ontvanger stopt de vervolgingen tegenover mevrouw X en
moet eventueel andere vennoten van de cvoha opsporen die hoofdelijk aansprakelijk
zijn.
3. Voorlopig betaalplan in afwachting vereffening nalatenschap
Uiteenzetting van de feiten
De heer X is gepensioneerd en werkt nog deeltijds als werknemer in de
verzekeringssector. Hij dient een verzoek om bemiddeling in bij de FBD aangezien
de vervaldag voor de betaling van de belasting nadert. Hij heeft geen lening bij de
bank kunnen bekomen, waardoor hij niet in staat is om zijn belastingen te betalen. Hij
verwacht evenwel een belangrijke som ingevolge een erfenis waarvan hij de
voornaamste erfgenaam is. Hij vraagt bijgevolg een voorlopig afbetalingsplan aan in
afwachting van de vereffening van de erfenis door de notaris.
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Voorgestelde oplossing
Naar aanleiding van de beslissing inzake de ontvankelijkheid van de
bemiddelingsaanvraag verleent de Adviseur invordering – Ontvanger een
afbetalingsplan zonder dat de heer X een voorstel kon indienen. Dit plan voorziet in
een eerste betaling van 1.000 EUR, vijf maandelijkse afbetalingen van 680 EUR, en
ten slotte de betaling van een saldo van ongeveer 800 EUR. De heer X doet een
eerste betaling van 1.000 EUR, maar omdat hij de maandelijkse afbetalingen van
680 EUR niet kan naleven, stelt hij voor om 300 EUR per maand te betalen. Hij stuurt
een brief door van de notaris belast met de vereffening van de nalatenschap, waarin
deze de geschatte duur van de vereffening detailleert.
De Adviseur invordering – Ontvanger stemt in met de herziening van de toegekende
betaalregeling en verleent een voorlopig afbetalingsplan volgens de volgende
modaliteiten: maandelijkse afbetalingen van 300 EUR gedurende drie maanden en
betaling van het saldo in de loop van de maand april 2016.
Ten gevolge van moeilijkheden, onafhankelijk van de wil van de heer X, wordt de
vereffening in het kader van de erfenis met enkele weken uitgesteld waardoor de
FBD de Adviseur invordering – Ontvanger verzoekt om nog wat geduld te hebben.
De belastingaanslag wordt uiteindelijk vereffend door een betaling van de notaris in
mei 2016.
Conclusie
Het afbetalingsplan werd verminderd van 680 EUR naar 300 EUR per maand en
werd nagekomen tot de volledige betaling door de notaris.
4. Verwerping nalatenschap – Terugbetaling ten onrechte verrichte betaling
Uiteenzetting van de feiten
Ingevolge het overlijden van mevrouw X wordt de aanslag in de PB gevestigd op
naam van haar “Nalatenschap”. Het bevoegde team invordering natuurlijke personen
stuurt de heer Y, zoon van de overledene en één van de twee mogelijke erfgenamen,
een brief met in bijlage een voor eensluidend verklaard afschrift van het betrokken
aanslagbiljet in de PB, vergezeld van een uitnodiging tot betaling van zijn “aandeel in
deze aanslag, ten belope van de helft”. De heer Y schrijft onmiddellijk een brief aan
de administratie waarin hij meedeelt dat hij de nalatenschap verwerpt aangezien
deze niet batig was. Hij vraagt om de belastingschuld niet te moeten betalen.
Aangezien de heer Y echter vaststelt dat de vervaldag van de belastingaanslag
nadert, betaalt hij zijn aandeel om vervolgingen en gerechtsdeurwaarderskosten te
vermijden.
Vervolgens verwerpt hij de nalatenschap van zijn moeder formeel. Aangezien zijn
vraag om de aanslag, gevestigd op naam van de nalatenschap niet te moeten
betalen, onbeantwoord bleef, dient hij bij de FBD een aanvraag om terugbetaling van
de betaalde som in.
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In rechte
De erfgenamen erven zowel het actief als het passief van de overledene. Zij zijn
derhalve verplicht om de schulden van de overledene te betalen, hierbij inbegrepen
de belastingschulden (PB, OV, …).
In geval van zuivere en eenvoudige aanvaarding van de nalatenschap, moet elke
erfgenaam de belastingen van de overledene betalen in verhouding tot zijn aandeel
in de nalatenschap. Bijvoorbeeld, als er twee erfgenamen zijn, moet elke erfgenaam
de helft van de belastingen van de overledene betalen.
In geval van aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van
boedelbeschrijving moet de erfgenaam de belastingen van de overledene slechts
betalen ten belope van hetgeen hij uit de nalatenschap verkrijgt.
In geval van verwerping van de nalatenschap heeft de persoon die de verwerping
doet niet de hoedanigheid van erfgenaam en moet hij bijgevolg de belastingen van
de overleden persoon niet betalen. Hiervoor moet de nalatenschap worden
verworpen hetzij voor een notaris, hetzij op de griffie van de rechtbank van eerste
aanleg van de laatste woonplaats van de overledene.
Om geldig te zijn, mag de verwerping van de nalatenschap niet worden
voorafgegaan door een daad die de aanvaarding van het aandeel van hem die de
nalatenschap verwerpt tot gevolg heeft. Een opeisbare en vervallen belastingschuld
wordt echter beschouwd als een dringende schuld van de nalatenschap, zodanig dat
de betaling ervan door een erfgerechtigde de aanvaarding niet tot gevolg kan
hebben. het is een daad van voorlopig beheer, ongeacht of de betalingen afkomstig
zijn van eigen gelden of gelden van de nalatenschap. De betaling van de
successierechten en de indiening van een aangifte van nalatenschap zijn eveneens
daden van voorlopig beheer die de aanvaarding niet tot gevolg hebben. Noch de
betaling van de begrafeniskosten, noch de tussenkomst namens de nalatenschap in
het kader van een fiscale procedure (bijvoorbeeld een fiscaal bezwaar) hebben
evenmin de aanvaarding van de nalatenschap tot gevolg.
Door de tussenkomst van de FBD beslist de Gewestelijk directeur van het Regionaal
Invorderingscentrum in casu om het verzoek tot teruggave in te willigen. Rekening
houdend met het schriftelijk ingediende verzoek vóór de betaling en de verwerping
van de nalatenschap kunnen de verrichte handelingen niet als de aanvaarding van
de nalatenschap worden beschouwd.
Conclusie
De niet verschuldigde betaalde som werd terugbetaald aan de heer Y.
5. Betaalplan voor VenB bekomen en gevolgd – Geen passende betaalregeling
voor btw-schuld mogelijk – Faillissement
De gcv X vraagt de tussenkomst van de FBD wegens de moeilijkheden die ze heeft
om haar fiscale achterstand aan te zuiveren. Ze heeft al verscheidene keren een
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afbetalingsplan gevraagd, maar het bedrag van de nog verschuldigde aanslagen en
de beperkte betaalcapaciteit zorgen ervoor dat de afbetalingsperspectieven meer en
meer onzeker worden, zodat de gevraagde gespreide betaling door de Adviseur
invordering – Ontvanger wordt geweigerd. De zaakvoerder van de gcv neemt contact
op met de FBD om een afbetalingsplan voor al haar schulden te onderhandelen.
Op de datum van de aanvraag is de gcv nog de aanslagen in de VenB voor de
aanslagjaren 2012 en 2014 verschuldigd, terwijl de aanslag in de VenB over het
aanslagjaar 2015 binnenkort vervalt. De vennootschap heeft ook btw-schulden maar
de invordering daarvan is opgeschort.
De vennootschap betaalde vrij regelmatig haar schuld inzake directe belastingen,
maar omwille van de huidige financiële situatie kon het overeengekomen
afbetalingsplan niet worden nagekomen. Ze vraagt derhalve om een herziening van
de maandelijkse afbetalingen.
De werkende vennoot zaakvoerder wil vooral het faillissement van de vennootschap,
dat ook tot zijn faillissement leidt, vermijden.
De FBD neemt contact op met de dossierbeheerder voor de aanslagen inzake
directe belastingen en stelt voor het bedrag van de afbetalingen te verminderen,
samen met een opschorting van de invordering van de aanslag in de VenB over het
aanslagjaar 2015. Aangezien de vennootschap geen activiteiten meer heeft, zal haar
schuld niet verder toenemen. Gelet op de bereidheid van de werkende vennoot om
alles in het werk te stellen om de schulden van de gcv aan te zuiveren, aanvaardt het
invorderingsteam maandelijkse afbetalingen van 400 EUR, te herzien na 6 maanden,
afhankelijk van de financiële draagkracht van de betrokkene.
De zaakvoerder is hiermee tevreden en zet zich ten volle in voor de geplande
afbetaling.
Twee maanden later doet de dossierbeheerder voor de invordering van de btw bij de
FBD navraag over de aanzuivering van de btw-schulden. Hij wil weten of de
maandelijkse afbetaling van 400 EUR ook de btw omvat. De FBD verduidelijkt dat de
400 EUR werd onderhandeld voor het aanzuiveren van de schulden bij de directe
belastingen en niet voor de btw-schulden, waarvan de invordering opgeschort was.
De FBD stelt voor om, vooraleer enige vervolgingsmaatregel in te stellen, de
zaakvoerder van de gcv de kans te geven om een afbetalingsplan voor te stellen. De
zaakvoerder neemt op advies van de FBD contact op met de dossierbeheerder van
de btw om over een mogelijke afbetaling te onderhandelen.
De zaakvoerder verduidelijkt dat de vennootschap sedert bijna een jaar geen
inkomsten meer heeft en ook geen activa en dat hij de schulden van zijn
vennootschap met eigen middelen afbetaalt. Hij is bereid tot een bijkomende
inspanning van 250 EUR per maand om de verschuldigde btw te betalen.
Dat voorstel wordt voor de btw-schuld echter niet aanvaardbaar. De administratie
eist een afbetaling die over maximaal één jaar wordt gespreid.
Derhalve beslist de zaakvoerder, op advies van zijn advocaat, om de boeken van de
vennootschap neer te leggen, waardoor hij ook persoonlijk failliet is.
De FBD sluit de bemiddeling af met een positieve vaststelling over de
onderhandelingen met het invorderingsteam van de directe belastingen, doch
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betreurt het mislukken van een regeling voor de btw. Dit is enigszins verwonderlijk
aangezien de onderhandeling plaatsvond met het invorderingsteam dat sedert juli
2015 zowel instaat voor de btw als voor de directe belastingen, en waarbij de
onderhandelingen gelijktijdig werden gevoerd en toch tot uiteenlopende oplossingen
en zelfs finaal tot het faillissement hebben geleid.
6. Franstalige belastingplichtige – Team invordering gevestigd in ééntalig
Vlaams gebied
Belastingplichtige – die Franstalig is – wil de verkoop van zijn in beslag genomen
roerende goederen voorkomen. Over de afbetaling van de belastingschuld wordt op
basis van de nodige argumentatie gediscussieerd, doch de betrokken Adviseur
invordering – Ontvanger, gevestigd in ééntalig Vlaams ambtsgebied, houdt voet bij
stuk en weigert om een afbetalingsregeling toe te staan. Betrokken ambtenaar is van
mening dat er geen aanwijsbare elementen zijn die een inkeer van belastingplichtige
aantonen. Hij is van oordeel dat wanneer belastingplichtige een faillissement wil
vermijden, hij zelf naar een oplossing moet zoeken en de AAII hem hierbij niet kan
helpen. De FBD zocht in casu met belastingplichtige mee naar een mogelijke
oplossing. De FBD stond, rekening houdende met de wetten op het taalgebruik in
bestuurszaken en het feit dat de werkkring van de dienst het ganse land bestrijkt,
belastingplichtige bovendien steeds te woord in zijn eigen taal, m.n. het Frans.
7. Schorsing invordering in afwachting ontheffing belastingverhoging
De FBD stelt vast dat inzake een aanslag in de PB, een belastingverhoging van 10%
werd toegepast. Dit heeft er toe geleid dat de uiteindelijk te betalen belasting
substantieel (met 75%) werd verhoogd. Dit feit wordt door de FBD aan de betrokken
Adviseur invordering – Ontvanger zo gemeld, alsook wordt er op gewezen dat
belastingplichtige ingevolge het loonbeslag het financieel heel moeilijk heeft. Mede
hierdoor en gelet op de bijzondere elementen (financiële moeilijkheden, het
overlijden van haar dochter en het nemen van antidepressiva), wordt gevraagd of het
loonbeslag kan opgeschort worden. De Adviseur invordering – Ontvanger weigert
omdat er nog geen formeel bezwaarschrift werd ingediend. Later gebeurt dit dan toch
officieel, maar betrokken ambtenaar blijft weigeren en stelt dat de grondslag van het
bezwaar slechts een belastingverhoging betreft die volgens zijn info kleiner is dan de
thans nog openstaande belasting (ongeveer de helft). Ondanks het feit dat de FBD
betrokken ambtenaar reeds op de bestaande discrepantie heeft gewezen tussen
enerzijds de geafficheerde info in het schuldvorderingsbestand en de effectief
toegepaste belastingverhogingen anderzijds, blijft de betrokken ambtenaar bij zijn
standpunt. Achteraf blijkt uit de beslissing inzake het bezwaarschrift dat het ontheven
bedrag (de volledige belastingverhoging) uiteindelijk inderdaad groter is dan het
saldo dat nog diende betaald te worden. Het bedraagt ongeveer het vijfvoudige van
het bedrag van de belastingverhoging waarover de Adviseur invordering – Ontvanger
volgens zijn info meende te beschikken.
De FBD kon de behandeling van het bezwaarschrift door de AAFisc laten
bespoedigen zodat de Adviseur invordering – Ontvanger alsnog snel het loonbeslag
kon handlichten.
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8. Betaalplan – Gemaakte afspraken worden eenzijdig opgezegd
De verstandhouding tussen de belastingplichtige en de Adviseur invordering –
Ontvanger is danig verzuurd zodat uiteindelijk de belastingplichtige de hulp inroept
van de FBD. De Adviseur invordering – Ontvanger weigert een afbetalingsregeling
voor een nieuwe schuld (vervaldag nog niet verstreken). Momenteel betaalt de
belastingplichtige, zoals destijds mondeling werd overeengekomen – er is officieel
geen afbetalingsplan toegestaan –, een oude belastingschuld maandelijks af. Dit
gebeurt heel correct. Voorwaarde was evenwel dat belastingplichtige bij de
werkgever een aanvraag tot fiscaal voluntariaat zou indienen. Na tussenkomst van
de FBD doet de belastingplichtige alsnog dergelijke aanvraag en wordt het bewijs
daarvan aan de Adviseur invordering – Ontvanger voorgelegd. Betrokken ambtenaar
komt evenwel terug op de eerdere afspraak en eist de onmiddellijke betaling van de
oude schuld i.p.v. de voorgestelde betaling medio maart. Hierbij wordt verwezen naar
de richtlijnen van de administratie die eveneens reeds lang door de Adviseur
invordering – Ontvanger gekend waren. Belastingplichtige wordt nu zelfs geen
repliek meer gegund want er wordt tijdens de lopende onderhandeling met de FBD
voor beide belastingaanslagen overgegaan tot een vereenvoudigd uitvoerend beslag
onder derden bij de werkgever.
Deze casus situeert zich evenwel in een periode vóór het in de “Inleiding”, onder de
rubriek “Bemiddeling in fiscale invordering: versterkte rol voor de Fiscale
Bemiddelingsdienst”, vermelde antwoord op de parlementaire vraag onder de
diensten van de administratie werd verspreid. Dit illustreert tezelfdertijd de noodzaak
om ingeval van opgestarte bemiddeling wettelijk in een zekere schorsing van de
middelen van tenuitvoerlegging te voorzien.
9. Volledig vergoeding van een onthaalmoeder in beslag genomen
Mevrouw X en de heer Y, ondertussen ex-partners, zijn schuldenaar van een
bijkomende aanslag in de PB. De bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger beslist
om via onrechtstreekse vervolgingen de vergoeding die mevrouw X ontvangt als
onthaalmoeder in beslag te nemen. Aangezien deze vergoeding niet gekwalificeerd
wordt als een inkomen bedoeld in artikel 1409 Ger.W. is deze in principe volledig
voor beslag vatbaar. Op deze manier beschikt mevrouw X over geen inkomsten om
te voorzien in haar levensonderhoud.
Door tussenkomst van de FBD kan bekomen worden dat het vereenvoudigd beslag
onder derden beperkt wordt zonder dat een procedure voor de beslagrechter nodig
was. De grenzen van beslagbaarheid in het kader van beroepsinkomsten worden
ook hier toegepast. De volgende maand ontvangt mevrouw X een gedeelte van haar
vergoeding als onthaalmoeder.
10. Betaalplan in het kader van budgetbeheer geweigerd door de Adviseur
invordering – Ontvanger
De heer X is in budgetbeheer bij het OCMW. Eén van de schuldeisers is de FOD
Financiën. Het betreft achterstallen inzake btw en een aanslag in de PB. Er werd een
afbetalingsschema opgesteld door het OCMW. Alle schuldeisers geven hun akkoord,
met uitzondering van de Adviseur invordering – Ontvanger.
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Na meerdere telefonische contacten en het geven van bijkomende informatie gaat de
Adviseur invordering – Ontvanger akkoord met het voorgestelde betaalplan, met als
bijkomende voorwaarde dat de nieuwe aanslagen in de PB tijdig betaald worden.
11. Opschorting verkoop van de inbeslaggenomen roerende goederen –
Betalingsfaciliteiten
Vennootschap X is een kappersketen die de laatste jaren enorm is uitgebreid. Door
tegenvallende winstcijfers zijn er financiële problemen ontstaan. Er zijn achterstallen
zowel inzake btw als inzake bedrijfsvoorheffing. Door structurele aanpassingen in de
organisatie van de vennootschap gaan de winstcijfers in stijgende lijn en kunnen de
fiscale schulden op korte termijn aangezuiverd worden.
De bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger stelt rechtstreekse vervolgingen in
om de achterstallen in te vorderen. Er werd reeds een verkoop van de
inbeslaggenomen roerende goederen gepland binnen de veertien dagen na het
contact met de FBD. De accountant van vennootschap X verzoekt de FBD om tussen
te komen om de voorziene verkoop op te schorten en betalingsfaciliteiten te
bekomen.
Door tussenkomst van de FBD wordt de openbare verkoop opgeschort en worden er
betalingsfaciliteiten op korte termijn toegestaan. Dit op voorwaarde dat de heer A,
zaakvoerder van vennootschap X, de borgstelling ondertekent die opgesteld werd
door de Adviseur invordering – Ontvanger.
12. Betaalplan naar aanleiding van liquiditeitsproblemen
De buitenlandse vennootschap X, gevestigd in Nederland met uitbating in België, is
door een samenloop van omstandigheden in liquiditeitsproblemen gekomen.
Enerzijds hanteren de klanten eenzijdig een ruimere betalingspolitiek en anderzijds
dient de vennootschap zijn leveranciers contant te betalen. De zaakvoerder van de
vennootschap heeft een potentiële investeerder gevonden die een kapitaalinjectie wil
doen, doch onder de voorwaarde dat er een afbetalingsplan overeengekomen kan
worden met het team invordering voor de openstaande bedragen in hoofdsom (btw)
en er een kwijtschelding van de boeten en vrijstelling van nalatigheidsinteresten kan
worden verleend.
De FBD neemt contact op met de bevoegde controledienst om te peilen naar de
mogelijkheid om de boete kwijt te schelden of te verminderen. Het team invordering
wordt gecontacteerd om na te gaan of er een mogelijkheid is om een vrijstelling van
nalatigheidsinteresten positief te adviseren. Beide diensten zijn echter formeel: gelet
op de historiek van belastingplichtige zijn er weinig tot geen redenen voorhanden om
boeten te verminderen of een vrijstelling van nalatigheidsinteresten positief te
adviseren.
De aandacht van vennootschap X wordt er op gevestigd dat deze diensten een louter
adviserende rol hebben. De uiteindelijke beslissing inzake een kwijtschelding van de
geldboeten en een vrijstelling van de nalatigheidsinteresten zal genomen worden
door de bevoegde directeurs.
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Verder stelt het team invordering dat de openstaande schulden inzake btw vrij recent
zijn en dat er dus geen sprake is van een historische achterstand die meegedragen
wordt. Gedurende de bemiddelingsprocedure zijn er ook geen spontane betalingen
uitgevoerd door vennootschap X. Rekening houdende met deze argumenten stelt het
team invordering dat er geen betalingsfaciliteiten toegekend kunnen worden in dit
dossier.
De FBD deelt aan vennootschap X de contactgegevens mee van de bevoegde
directeurs zodat aldaar rechtstreeks om de hierboven genoemde gunstmaatregelen
kan worden verzocht.
De voorafgaande besprekingen tussen de bevoegde
invorderings- en taxatiediensten en de FBD leggen immers geen hypotheek op de
latere beslissing van deze ambtenaren. Hun aangekondigde adviezen zijn niet
bindend.
13. Dreigende openbare verkoping – Tussenkomst OCMW – Betaalplan
Het verzoek tot fiscale bemiddeling, ingediend door mevrouw X, maatschappelijk
werker bij het OCMW, heeft betrekking op de aanslagen in de PB over de
aanslagjaren 2012 en 2013 van mevrouw Z.
In oktober 2015 werd een dwangbevel betekend aan mevrouw Z. In december 2015
werd door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder beslag op roerende goederen
gelegd. De aanplakking gebeurde in januari 2016 en ook de openbare verkoping was
voorzien in januari 2016.
Mevrouw Z had reeds eerder een afbetalingsplan verkregen, dat evenwel niet door
haar gevolgd werd. De bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger deelde aan
mevrouw X mee dat zij niet bereid was mevrouw Z nog verder uitstel toe te staan.
Naar aanleiding hiervan contacteert mevrouw X telefonisch de FBD met de vraag te
willen bemiddelen teneinde de openbare verkoping alsnog op te schorten. Mevrouw
X heeft het dossier van mevrouw Z qua budgetbeheer overgenomen en wil tot een
voor haar haalbaar afbetalingsplan komen.
Mevrouw X doet in samenspraak met de FBD op basis van de huidige
vermogenstoestand en de inkomsten en uitgaven van mevrouw Z volgend voorstel:
een onmiddellijke storting van 400 EUR op de financiële rekening van het bevoegde
kantoor – hiervoor zal het resterende spaargeld van mevrouw Z worden gebruikt – en
een maandelijkse afbetaling van 50 EUR vanaf februari 2016 – dit is gelet op de
financiële toestand van mevrouw Z voorlopig het maximaal haalbare.
Mevrouw Z werd ondertussen ontslagen.
Na tussenkomst van de FBD is de Adviseur invordering – Ontvanger bereid de
geplande verkoop op te schorten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat mevrouw Z
onmiddellijk 400 EUR betaalt en dat bovendien haar vakantiegeld volledig wordt
gereserveerd voor de afbetaling van haar schulden inzake de PB. De
afbetalingsregeling van 50 EUR per maand wordt beperkt tot 5 maanden, nadien zal
de financiële toestand van mevrouw Z opnieuw geëvalueerd worden.
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14. Aanslag in de vennootschapsbelasting – Laattijdige voorafbetaling –
Alsnog gebruiken ter betaling aanslag
De heer X, mandataris van de bvba Y, dient een verzoek om fiscale bemiddeling in.
De bvba Y doet op 22 december 2014 een betaling van 24.000 EUR als
voorafbetaling voor het aanslagjaar 2015 – inkomsten 2014. De vervaldag voor de
vierde kwartaalbetaling van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 was 22
december 2014. De administratie benadrukt dat de voorafbetalingen steeds vóór elke
vervaldag moeten gestort worden op de financiële rekening van de Dienst
Voorafbetalingen. De betaling van de bvba Y komt pas na deze vervaldag toe bij de
Dienst Voorafbetalingen en wordt geboekt met datum 23 december 2014 en wordt
aldus automatisch geboekt als een voorafbetaling voor het eerste kwartaal van 2015
(aanslagjaar 2016).
De vennootschap verzoekt de administratie om het bedrag van 24.000 EUR alsnog
in aanmerking te willen nemen als voorafbetaling voor het aanslagjaar 2015 –
inkomsten 2014 en dit om volgende redenen:
- de betaling werd onmiddellijk na het weekend van 20 december 2014 uitgevoerd;
- hun kantoren waren tijdens de kerstperiode gesloten;
- het gaat om een bedrag dat niet standaard op de financiële rekening stond;
- het niet mogelijk is om hetzelfde bedrag opnieuw te betalen als effectieve
belasting over het aanslagjaar 2015.
De administratie reageert hier evenwel negatief op waardoor de mandataris zich tot
de FBD richt.
Na contact met de Dienst Voorafbetalingen blijkt het niet mogelijk te zijn de betaling
van 24.000 EUR, bedoeld als voorafbetaling voor het aanslagjaar 2015 – inkomsten
2014, alsnog te verrekenen in de VenB voor dit aanslagjaar. Deze betaling werd
immers laattijdig ontvangen. De Dienst Voorafbetalingen is evenwel bereid om het
bedrag van 24.000 EUR (met datum van betaling 23 december 2014) door te storten
aan het bevoegde invorderingsteam en aan te rekenen als een gedeeltelijke
‘betaling’ van de aanslag in de VenB op naam de bvba Y.
Er wordt door de FBD aan de heer X gevraagd zijn cliënt te verzoeken deze
overboeking per mail aan te vragen. Het gewenste gevolg werd eraan gegeven.
15. Personenbelasting – Betaalplan na loonbeslag
Er wordt een verzoek om fiscale bemiddeling ingediend door de mevrouw X voor
haar zoon de heer Y. Het verzoek heeft betrekking op zijn aanslagen in de PB over
de aanslagjaren 2014 en 2015.
In augustus 2016 wordt door de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger
ingevolge de niet betaling van voormelde aanslagen een loonbeslag gelegd bij de
werkgever van de heer Y. De werkgever contacteert hierop, op vraag van de heer Y,
de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger met de vraag of deze laatste bereid
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is het loonbeslag te handlichten en alsnog een betaalplan toe te kennen. De
Adviseur invordering – Ontvanger is hiertoe niet bereid.
Na een grondige bespreking met de FBD van het dossier en de financiële toestand
van betrokkene, is de Adviseur invordering – Ontvanger bereid een betaalplan
gespreid over 8 maanden toe te staan voor de aanslag in de PB over het aanslagjaar
2015.
Voor de vereffening van het saldo van de aanslag over het aanslagjaar 2014 blijft het
loonbeslag gehandhaafd. De heer Y kon zich in deze bemiddelde oplossing vinden.
16. Personenbelasting – Opgestarte vervolgingsprocedure – Opschorting mits
passend maandelijks betaalplan met extra inspanningen
Het verzoek tot fiscale bemiddeling, ingediend door de heer X, heeft betrekking op
zijn aanslag in de PB over het aanslagjaar 2015.
De heer X verzoekt in oktober 2016 om een betaalplan voor voormelde aanslag. Het
bevoegde team invordering is evenwel niet bereid een betaalregeling toe te staan. Er
wordt aan de heer X meegedeeld dat aangezien er nog een saldo voor de aanslag in
de PB over aanslagjaar 2014 openstaat – een aanslag waarvoor eerder een
betaalplan werd toegekend, dat niet werd gevolgd en waarvoor in september 2016
een dwangbevel werd betekend – er voor deze aanslag geen betaalplan kan worden
toegekend.
De heer X dient hierop een verzoek om fiscale bemiddeling in.
Tijdens het contact van de FBD met betrokkene wordt zijn financiële toestand
besproken. De vriendin van de heer X stelt dat zowel zij als de moeder van
betrokkene bereid zijn om tijdelijk financieel bij te springen zodat de openstaande
schuld op relatief korte termijn kan worden weggewerkt. Er wordt afgesproken dat de
heer X als teken van zijn goede wil nog in oktober 2016 het saldo van de aanslag
over het aanslagjaar 2014 zal vereffenen. Het betaalbewijs hiervan wordt aan de
FBD gestuurd.
Na de betaling van het nog openstaande saldo van de aanslag over het aanslagjaar
2014 is de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger bereid de lopende procedure
bij de gerechtsdeurwaarder op te schorten en een betaalplan a rato van 800 EUR per
maand toe te staan. Er wordt tevens bij de heer X op aangedrongen een extra
inspanning te doen tijdens de maand december 2016 bij ontvangst van zijn
eindejaarspremie.
De FBD heeft betrokkene aangeraden om, gelet op het bekomen akkoord, de
afbetalingsregeling stipt op te volgen.
17. Personenbelasting – Betaalplan – Nieuwe invorderingsstrategie – Extra
voorafbetalingen
De FBD wordt gecontacteerd door mevrouw X. Zij kan haar aanslag in de PB over
het aanslagjaar 2016 niet vereffenen.
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Mevrouw X contacteerde het bevoegde invorderingsteam met de vraag een
betaalplan gespreid over 12 maanden te bekomen voor voormelde aanslag. Dit werd
geweigerd, er werd mevrouw X een betaalplan over 6 maanden voorgesteld.
Dit plan is niet haalbaar voor mevrouw X.
Er werd door de FBD een duidelijk en gedetailleerd overzicht gevraagd aan mevrouw
X van haar maandelijkse inkomsten en uitgaven. Mevrouw X onderging de laatste
jaren reeds meerdere medische ingrepen, waardoor zij in financiële problemen
kwam, zij ontvangt een invaliditeitsuitkering.
De FBD benadrukt aan mevrouw X dat een betaalplan gespreid over 12 maanden,
gelet op de nieuwe invorderingsstrategie van de AAII niet realistisch is. Na
bespreking van het dossier wordt besloten dat mits een inspanning een betaalplan
gespreid over 10 maanden haalbaar moet zijn. Bovendien bevestigt mevrouw X dat
zij met ingang van januari 2017 maandelijks 100 EUR aan voorafbetalingen zal doen,
wat haar naar de toekomst toe minder hoge belastingaanslagen en dus meer
financiële ademruimte moet geven.
De Adviseur invordering – Ontvanger is na tussenkomst van de FBD enkel bereid
een betaalplan gespreid over 8 maanden toe te staan. Voorwaarde voor de
toekenning van dit plan is bovendien dat mevrouw X de vragenlijst, die haar door het
team invordering werd toegestuurd, zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgt.
18. Betaalplan stopgezet – Tussenkomst OCMW – Vermijden collectieve
schuldenregeling
De FBD wordt telefonisch gecontacteerd door mevrouw X. Haar verzoek om
bemiddeling heeft betrekking op de aanslag in de PB over het aanslagjaar 2015 op
naam van haarzelf en haar echtgenoot de heer Y.
De bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger kende aan belastingschuldigen een
betaalplan toe a rato van 150 EUR tijdens de maanden juli tot september 2016 en
250 EUR tijdens de maanden oktober 2016 tot juli 2017.
Bij gebrek aan betaling tijdens de maand september 2016 wordt de toegestane
gunstmaatregel door de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger ingetrokken en
wordt een procedure bij de gerechtsdeurwaarder opgestart. Mevrouw X vraagt, om
gelet op de feitelijke omstandigheden, haar een nieuwe kans te geven en de
vervolgingen door de gerechtsdeurwaarder te willen opschorten. De Adviseur
invordering – Ontvanger deelt aan betrokkenen evenwel mee dat hij niet bereid is
nog een uitstel van betaling toe te staan.
De FBD besprak de feitelijke toestand van betrokkenen uitvoerig met mevrouw X
teneinde meer inzicht te krijgen in het verzoek. Mevrouw X verduidelijkt dat zij in
september 2016 hun dossier in handen hebben gegeven van de dienst budgetbeheer
van het OCMW omdat zij zelf geen uitweg meer zagen uit hun precaire financiële
situatie. Er werd door de FBD tevens contact opgenomen met de contactpersoon van
betrokkenen bij het OCMW.
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Mevrouw X licht aan de FBD toe dat bij haar echtgenoot in februari 2016 een
hersentumor werd vastgesteld, waardoor hij niet langer kon werken. De heer Y heeft
ondertussen het werk kunnen hervatten. Evenwel werd door zijn werkgever, tijdens
de maand september 2016, een deel van het hem tijdens zijn ziekteverlof onterecht
uitbetaalde loon gerecupereerd, wat leidde tot het niet nakomen van de
vooropgestelde afbetaling van 150 EUR. Betrokkenen blijken nog diverse andere
schuldeisers te hebben. Er werd bovendien reeds beslag gelegd op het loon, evenals
op de eindejaarspremie van de heer Y.
De contactpersoon van het OCMW bevestigt het verhaal van mevrouw X en
benadrukt hun precaire financiële situatie. Zij bevestigt dat zij tijdens de maand
september 2016 slechts voldoende geld had om de huur van betrokkenen te betalen,
waardoor het onmogelijk was het toegestane betaalplan te volgen. Het OCMW
probeert een oplossing te vinden voor betrokkenen en lijkt aan te sturen op het
opstarten van een procedure van de collectieve schuldenregeling.
Na tussenkomst van de FBD is het bevoegde invorderingsteam bereid een
betaalplan van 300 EUR per maand (met een eerste betaling in het begin van de
maand november 2016) toe te staan in afwachting van het opstarten van de
procedure van de collectieve schuldenregeling.
De FBD stuurt in de mate van het mogelijke in de voorliggende dossiers aan op een
minnelijke betaling over een desnoods langere termijn, eerder dan betrokkenen te
snel te zien verwijzen naar een collectieve insolventieprocedure.
19. Regels van onvatbaarheid voor beslag van het Gerechtelijk Wetboek – Niet
toepasbaarheid op de rechtspersonen
In rechte
De beschermingsregels uit het Ger.W. betreffende de onvatbaarheid voor beslag van
sommige goederen of inkomsten volstaan niet altijd voor het oplossen van
moeilijkheden van schuldenaars ten aanzien van hun schuldeisers. Zo zijn de
bepalingen van artikel 1408 en volgende Ger.W. alleen van toepassing op natuurlijke
personen en niet op vennootschappen.
Wanneer die rechtspersonen onderworpen worden aan procedures van uitvoerend
derdenbeslag op facturen die zijn uitgereikt op naam van hun klanten, kunnen ze
bijvoorbeeld de bescherming van die wettelijke bepalingen niet inroepen voor het
beperken van de uitwerking van dat beslag op de facturen van hun klanten.
De beslagen, gelegd bij alle klanten (of bij de enige klant) en/of op alle financiële
opbrengsten van de vennootschap, kunnen de financiële toestand van de
vennootschap snel in gevaar brengen en tot het faillissement leiden als er niet vlug
een akkoord wordt gevonden tussen de vervolgende schuldeiser en de
vennootschap-schuldenaars.
Uiteenzetting van de feiten
De bvba X, actief in het wegvervoer, neemt in mei 2016 contact op met de FBD. De
bvba legt uit dat ze wordt geconfronteerd met twee derdenbeslagen op initiatief van
het bevoegde invorderingsteam: één bij de bank ING en het andere bij haar
198

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

belangrijkste klant. De vennootschap bevindt zich in de onmogelijkheid om haar
activiteit voort te zetten: de blokkering van haar rekening verhindert dat ze aan geld
kan geraken en vooral de beslaglegging bij haar belangrijkste klant ontneemt haar de
bijna enige bron van inkomsten. Aangezien ze niet meer in staat is om haar facturen
van brandstof, leasing, verzekering, personeel, ... te betalen, wordt de neerlegging
van de boeken onvermijdelijk.
Ook al heeft het derdenbeslag op de bankrekening slechts uitwerking op de dag van
het beslag, waardoor in principe de bankrekening opnieuw beschikbaar en
‘bruikbaar’ wordt van zodra de bank het inbeslaggenomen beschikbare geld heeft
overgemaakt en ze de opheffing van het derdenbeslag heeft verkregen van de
beslagleggende schuldeiser, heeft het invorderingsteam er belang bij verder te
kunnen genieten van de uitwerking van het derdenbeslag bij de klant. De
vennootschap daarentegen wordt, bij gebrek aan inkomsten uit de facturatie aan die
belangrijke klant, geconfronteerd met een bijna volledige drooglegging van haar
inkomende geldstroom.
Voorgestelde oplossing
Om die situatie op korte termijn te deblokkeren, formuleert de FBD een voorstel dat
zowel voor de Adviseur invordering – Ontvanger als voor de belastingschuldige
aanvaardbaar is: aangezien er geen volledige opheffing van het beslag bij de klant
kan worden gevraagd, wat door het invorderingsteam terecht zou worden geweigerd,
wordt er een gedeeltelijke beperking van de uitwerking van het derdenbeslag
voorgesteld.
Door deze maatregel worden de belangen van de beide partijen gewaarborgd. De
Adviseur invordering – Ontvanger heeft de garantie om de toekomstige betalingen
rechtstreeks van de derde beslagene te kunnen innen en moet geen opheffing van
het beslag verlenen. De belastingschuldige van zijn kant kan blijven factureren aan
zijn klant, een commerciële relatie met hem behouden en ook een gedeelte van de
gefactureerde bedragen zelf ontvangen, waarmede hij de kosten voor het voortzetten
van zijn activiteit kan vergoeden.
Conclusie
In dit geval eiste het invorderingsteam aanvankelijk om de volledige gefactureerde
bedragen te kunnen innen op de dag van het beslag, en gaf het vervolgens zijn
akkoord met de beperking van de uitwerking van het derdenbeslag bij de klant tot
3.000 EUR per maand voor de komende vier maanden. Dit voorstel heeft er dus voor
gezorgd dat de fiscale schuld na vier maanden volledig werd betaald. De praktische
modaliteiten van het akkoord werden aan de derde beslagene meegedeeld. Deze
laatste verdeelt de betalingen over de beide partijen, enerzijds het invorderingsteam
en anderzijds de vennootschap die hem diensten factureerde. De Adviseur
invordering – Ontvanger en de vennootschap-belastingschuldige hebben aldus een
“bijzonder” afbetalingsplan afgesloten, waarvan de betalingen rechtstreeks door de
derde beslagene werden uitgevoerd.
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20. Persoonlijke waarborgen voor de Adviseur invordering – Ontvanger –
Bijzondere verbintenis van de notaris
Uiteenzetting van de feiten
In dit dossier loopt al een procedure van roerend beslag op het moment dat de
vennootschap X met de FBD contact opneemt. De bedragen die door X als VenB
verschuldigd zijn, zijn relatief omvangrijk (meer dan 50.000 EUR), maar het totale
gebrek aan kasmiddelen verhindert het voorstel van een afbetalingsplan binnen een
termijn die voor het bevoegde invorderingsteam aanvaardbaar is.
De vennootschap heeft sedert enkele maanden haar belangrijkste klant verloren en
probeert nieuwe commerciële contacten te leggen om de continuïteit van de
onderneming te waarborgen. Ze wordt evenwel geconfronteerd met de dreiging van
de verkoop van haar roerende goederen en de eisen van het invorderingsteam.
In rechte
De enige oplossing om het invorderingsteam alsnog geduld te laten uitoefenen, is het
verschaffen van betaalwaarborgen, zelfs op langere termijn.
Aangezien de
vennootschap geen eigenaar is van een onroerend goed, kan de wettelijke
hypothecaire inschrijving, zoals bepaald in artikel 425 WIB 92 niet in overweging
worden genomen.
De vastberadenheid van de zaakvoerster, bijgestaan door haar echtgenoot,
gemandateerd om met de FBD een oplossing te vinden teneinde de vennootschap te
“redden” en de gedwongen verkoop van haar goederen te vermijden, geeft aan dat
enkel het voortbestaan van de vennootschap een garantie is voor haar eigen
noodzakelijke inkomsten.
Dit verklaart wellicht waarom de echtgenoot van de zaakvoerster uiteindelijk
aanvaardt om de door de FBD gesuggereerde oplossing uit te werken: de
vennootschap bezit geen onroerende goederen, hij daarentegen wel. Hij is bereid
het goed te verkopen om aldus de fiscale schuld volledig te kunnen vereffenen.
Deze handeling is op zichzelf echter niet van aard om het invorderingsteam de
garantie op een daadwerkelijke betaling te bieden, aangezien de “notaris”-procedure
vermeld in artikel 434 en volgende van het WIB 92 in dit geval niet van toepassing is
(deze is slechts van toepassing in geval van verkoop of hypothecaire aanwending
van een goed dat toebehoort aan de belastingschuldige, in dit geval dus de
vennootschap).
Er wordt dan ook op uitdrukkelijk verzoek van de FBD en met het akkoord van de
bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger, door de notaris die belast is met de
verkoop van het “privé” onroerend goed een verbintenis opgesteld die hem verplicht
om een gedeelte van de opbrengst van de verkoop te bestemmen voor de betaling
van de fiscale schuld. Deze verbintenis maakt uitdrukkelijk melding van de betrokken
fiscale schuld, het bedrag ervan, alsook dat de interesten blijven lopen tot de
daadwerkelijke betaling.
Deze door de Adviseur invordering – Ontvanger
bekrachtigde verbintenis van de notaris zorgt in afwachting van de verkoop van het
onroerend goed voor de opschorting van de lopende vervolgingen, voor de garantie
dat de roerende goederen niet zullen worden verkocht en voor gemoedsrust bij de
zaakvoerster.
200

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

Conclusie
De tussenkomst van de FBD heeft in dit dossier geleid tot een alternatieve waarborg
in de vorm van een formele en schriftelijke “verbintenis”, een waarborg zonder veel
kosten, een soort “persoonlijke borgstelling” sui generis. Enkel een dure
conventionele hypothecaire inschrijving kon dezelfde waarborg als de verbintenis van
de notaris hebben geboden. De vervolgingskosten konden bovendien worden
beperkt en de schuld kon "minnelijk" worden ingevorderd binnen een redelijke termijn
(nodig om de verkoop van het onroerend goed te realiseren).
21. Waarborgmaatregelen – Wettelijke hypotheek – Borgstelling voor betwiste
sommen bij de Deposito- en Consignatiekas
Uiteenzetting van de feiten
De FBD wordt vaak gecontacteerd wanneer de relatie tussen de belastingschuldige
en de invorderingsdienst al dermate slecht is dat er geen dialoog meer mogelijk is.
De “timing” van een gedwongen invorderingsprocedure zorgt er bovendien voor dat
er, ondanks alles, dringend een weg naar een oplossing moet worden gevonden die
in het belang is van de beide partijen.
Zo wordt tegen de vennootschap X een procedure van uitvoerend beslag op roerend
goed ingesteld, zes kalenderdagen nadat een beroep werd gedaan op de FBD. X
heeft, naar aanleiding van de maatregelen van gedwongen invordering, een bezwaar
ingediend tegen de VenB. Het invorderingsteam blijkt met dat bezwaar (dat
vermoedelijk als vertragend wordt beoordeeld) geen rekening te willen houden en het
“onmiddellijk verschuldigde gedeelte” werd niet vastgesteld. De dialoog tussen de
beide partijen zit volledig vast.
In rechte
Rekening houdend met de termijn waarbinnen een oplossing moet worden
gevonden, is het evident dat het bezwaarschift op een dergelijke korte termijn
onmogelijk kan worden behandeld.
Uit de gesprekken met de zaakvoerder van de vennootschap blijkt echter snel dat hij
over de middelen beschikt om de schuld te “waarborgen”. Rekening houdend met de
vertroebelde relatie met de ambtenaar belast met de invordering, is hij echter niet
van plan om, zolang er geen uitspraak is over de gegrondheid van zijn bezwaar, een
betaling te doen, zelfs niet “zonder enige nadelige erkentenis van de schuld”.
Hij beschikt als privépersoon over onroerende goederen die als waarborg voor de
betaling van de schuld zouden kunnen worden aangewend. Maar die goederen zijn
in Franrijk gelegen en behoren aan de zaakvoerder zelf toe.
Voorgestelde oplossing
De FBD stelt voor om de verschuldigde bedragen in consignatie te geven bij een
derde (met name de Deposito- en Consignatiekas). Deze oplossing heeft het
201

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

voordeel dat aan het invorderingsteam de waarborg wordt geboden dat er zal worden
betaald indien het bezwaarschrift wordt afgewezen. Deze oplossing garandeert ook
aan de schuldenaar de stopzetting van de gedwongen uitvoering, alsook het feit dat
zijn geld bij een “derde” wordt geblokkeerd tot aan de afhandeling van zijn bezwaar.
Beide partijen moeten evenwel een gezamenlijk consignatieakkoord ondertekenen.
Conclusie
Een dergelijke oplossing is slechts mogelijk indien de belastingschuldige over de
nodige liquiditeiten voor de consignatie beschikt. In dit geval ging het om een bedrag
van ongeveer 8.300 EUR. Soms gaat het om veel hogere bedragen en zijn de
belastingschuldigen niet in staat om in een beperkt tijdsbestek aanzienlijke sommen
ter beschikking te hebben.
In casu werd de procedure van verkoop van roerende goederen opgeschort in ruil
voor de ontvangst van het bewijs dat de nodige stappen werden gezet voor de
consignatie van de betwiste bedragen bij de Deposito- en Consignatiekas.
Alle praktische formaliteiten in verband met deze consignatie, met inbegrip van het
typemodel van “contract”, te ondertekenen door het invorderingsteam en waarin de
bestemming werd vastgelegd van de fondsen bij de afhandeling van het geschil over
de belastingaanslag, werden aan de belastingschuldige meegegeven.
De FBD kreeg enkele weken later bevestiging van de ondertekening door beide
partijen van het consignatieakkoord en van het bewijs van storting van het betwiste
bedrag bij de Deposito- en Consignatiekas. Het bedrag zal zijn definitieve
bestemming krijgen bij afhandeling van het bezwaarschrift, zoals door de partijen
werd overeengekomen. Er is geen enkel risico meer op vervolgingen.
22. OV – Bezwaar – Hypothecaire inschrijving
Mevrouw X neemt contact op met de FBD naar aanleiding van een “dreigende”
hypothecaire inschrijving op haar onroerend goed, op verzoek van de Adviseur
invordering – Ontvanger bevoegd voor de invordering van OV.
Het gaat om de OV over de jaren 1999 tot 2007 met betrekking tot een onroerend
goed, een vroegere industriële site, die volledig werd gerenoveerd en gedeeltelijk
werd omgebouwd voor het herbergen van artistieke bezigheden en opleiding van een
vzw waaraan mevrouw X, voorzitster van de vzw, het gebouw kosteloos ter
beschikking stelt.
Er werd voor voormelde aanslagen een tijdig bezwaar ingediend. De behandeling
van deze bezwaarschriften is nog niet beëindigd, ook al werd het oudste meer dan
15 jaar geleden ingediend.
Bovendien overweegt de Adviseur invordering – Ontvanger ook de hypothecaire
inschrijving voor de OV van het lopende jaar toe, waarvoor een afbetalingsplan werd
toegestaan dat wordt nageleefd.
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De modelbrief waarmee die bedoeling ter kennis wordt gebracht, verduidelijkt dat het
mogelijk is de beoogde hypothecaire inschrijving te vermijden door het betalen,
binnen 15 dagen, van de verschuldigde bedragen of door het verstrekken van andere
waarborgen die toereikend zijn.
Mevrouw X is hierover des te meer ontsteld omdat ze al verscheidene keren aan het
bevoegde kantoor vroeg wat zij diende te betalen. Telkens werd haar hetzelfde
antwoord gegeven: “zolang het bezwaar loopt, moet u niets betalen...”.
De FBD neemt contact op met de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger met
betrekking tot:
- het feit dat de betaling van betwiste aanslagen werd gevorderd, terwijl het
onmiddellijk verschuldigde gedeelte nooit werd vastgelegd;
- het feit dat een – weliswaar bewarende – maatregel wordt genomen die
verantwoord is wanneer de rechten van de schatkist is gevaar zijn, terwijl in het
dossier niets erop wijst dat de belastingschuldige van slechte wil is of de intentie
heeft om de belasting te ontduiken of om haar onvermogen te organiseren;
- het feit dat de abnormaal lange tijd voor de behandeling van de bezwaarschriften
niet aan de belastingschuldige kan worden toegeschreven, die bovendien alle
nuttige inlichtingen heeft meegedeeld aan de behandelende dienst;
- het feit dat de hypothecaire inschrijving en de handlichting die er later op volgt
procedures zijn die kosten zullen veroorzaken die voor de belastingschuldige
zeer onbillijk zijn;
- de keuze van het onroerend goed waarvoor de Adviseur invordering – Ontvanger
van plan is een hypothecaire inschrijving te nemen, met name de eigen
woongelegenheid van de belastingschuldige en niet het gebouw waarop de
betwiste OV betrekking hebben. De Adviseur invordering – Ontvanger zet
daardoor de belastingschuldige onder druk, ook al is de waarde van de woning
lager dan die van het andere gebouw.
De FBD vraagt daarom aan de Adviseur invordering – Ontvanger om te motiveren
waarom hij die maatregel neemt en om zijn beslissing een drietal maanden uit te
stellen om een bemiddelde oplossing te vinden voor het geschil.
De Adviseur invordering – Ontvanger blijft echter bij zijn standpunt door de
hypothecaire inschrijving te verantwoorden, als waarborgmaatregel die hij kan nemen
ongeacht verzet, betwisting of bezwaar. Hij wijst erop dat “de verantwoordelijke
Adviseur invordering – Ontvanger alle maatregelen mag nemen die nodig zijn om de
invordering van het volledige bedrag van de betwiste belasting in de toekomst te
verzekeren”.
Hij wijst er bovendien op dat de Adviseur invordering – Ontvanger dagelijks wordt
geconfronteerd met belastingplichtigen die van slechte wil of nalatig zijn, om te
verantwoorden dat hij niet in de mogelijkheid is om zich te vergewissen van de
financiële toestand van alle belastingschuldigen die een bezwaar hebben ingediend.
Met betrekking tot de keuze van het goed waarop hij een hypothecaire inschrijving wil
nemen, stelt hij zelfs een inschrijving te kunnen nemen op de beide onroerende
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goederen (pro memorie: de betwiste fiscale vorderingen bedragen ongeveer 22.000
EUR).
Tegenover deze houding, ziet de FBD geen andere mogelijkheid dan samen met
betrokkene een alternatieve oplossing te vinden die erin bestaat andere waarborgen
aan te bieden, om zo de dreiging van de hypothecaire inschrijving op haar
persoonlijke woning af te wenden.
De Adviseur invordering – Ontvanger heeft inderdaad zijn verantwoordelijkheid bij de
invordering, doch voor de belastingplichtige die tot meer dan 15 jaar op de
afhandeling van zijn fiscale bezwaren wacht, is dit moeilijk te vatten. Voor haar is ook
de Adviseur invordering – Ontvanger een deel van de talmende administratie.
23. Onbeperkt uitstel van de invordering – Beroep – Aanwezigheid FBD
De tussenkomst van de FBD wordt gevraagd door mevrouw X die, op advies van
deze dienst, een verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering heeft ingediend.
De situatie van betrokkene, die een dergelijk verzoek rechtvaardigt, is als volgt: de
88-jarige belastingschuldige, die een bescheiden pensioen cumuleert met de
uitoefening van een vrij beroep, is sinds enkele jaren niet meer in staat om, zelfs
gespreid, de belastingen te betalen die hiervan het gevolg zijn. Haar verminderende
maandelijkse inkomsten leiden tot een duurzaam structureel onevenwicht tussen
haar inkomsten en haar schulden.
Het Regionaal Invorderingscentrum verleent, bij toepassing van artikel 413bis
WIB 92, het onbeperkt uitstel van de invordering, op voorwaarde dat er 24
maandelijkse betalingen van 500 EUR worden gedaan.
Betrokkene is opgelucht omdat haar verzoek positief werd geëvalueerd, maar ze is
ontzet door de verplichting om gedurende twee jaar elke maand 500 EUR te betalen.
Dat betekent immers dat ze meer moet werken om die betalingen te kunnen doen,
waardoor er een nieuwe schuld zal ontstaan voor de volgende aanslagjaren.
Bovendien is haar verslechterende gezondheidstoestand een belangrijke handicap.
Het is niet uitgesloten dat ze over twee jaar niet meer zal kunnen werken. Als ze zou
stoppen met werken, zou de te betalen maandelijkse som bijna de helft van haar
rustpensioen bedragen. In dergelijke omstandigheden vreest ze dat ze niet in staat
zal zijn om de opgelegde voorwaarde na te komen en aldus het voordeel van het
onbeperkt uitstel te verliezen.
Ze beslist dan ook, op advies van de FBD, om een beroep in te dienen bij de
Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van de invordering” om een herziening van de
voorwaarden van het onbeperkt uitstel te bekomen. Ze vraagt om, gelet op haar
toestand, maandelijkse betalingen van 150 EUR te mogen verrichten.
De Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van de invordering” nodigt de
belastingschuldige uit om haar te horen. Mevrouw X wil, gelet op haar leeftijd en haar
gezondheidstoestand, worden begeleid door de medewerker van de FBD die haar
dossier heeft opgevolgd.
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In de zittingzaal wordt de aanwezigheid van de FBD echter geweigerd.
Ondanks het wegvallen van haar steun verdedigde betrokkene haar zaak, maar
verliet ze de commissiezitting zonder echt te zijn gerustgesteld.
Drie weken later werd de beslissing van de Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van
de invordering” haar ter kennis gebracht: het onbeperkt uitstel van de invordering
werd verleend tegen betalingen van 300 EUR gedurende 24 maanden.
24. Btw – Tekort op rekening courant – Tegelijkertijd bijzondere rekening
Het verzoek tot fiscale bemiddeling, ingediend door mevrouw X, zaakvoerster van de
bvba Z, heeft betrekking op de invordering van een btw-schuld (bijzondere rekening).
De zaakvoerster had aan de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger een
afbetalingsplan gevraagd maar dit werd haar geweigerd: “voor ontvangen btw kan er
geen betaalplan worden toegekend”.
Mevrouw X is boekhouder. Haar klanten kunnen ingevolge financiële problemen hun
facturen niet tijdig aan haar betalen. Op elke opgemaakte factuur moet zij evenwel
btw vooruit betalen zonder dat zij zelf door haar klanten werd betaald. Mevrouw X
bevindt zich daardoor tijdelijk in financiële moeilijkheden. Zij wil absoluut een nieuwe
bijzondere rekening (met een boete van 15%) vermijden en daarom wil zij haar
eerstvolgende kwartaalaangifte tijdig betalen. Door deze keuze ontbreekt het haar
wel aan liquide middelen om haar bijzondere rekening in éénmaal te betalen.
Na een bespreking van het dossier door de FBD met de bevoegde Adviseur
invordering – Ontvanger, alsook een toelichting van de bijzondere omstandigheden
waarmee betrokkene wordt geconfronteerd, wordt een passende betaalregeling
verleend. Mevrouw X mag haar btw-schuld aanzuiveren gespreid over 2 maanden,
zonder daarbij gerechtsdeurwaarderskosten en nieuwe boeten te moeten vrezen.
De FBD wil op die manier het probleem in de kiem smoren: het heeft geen zin de
toestand op de btw rekening courant na te hollen en systematisch bijzondere
rekeningen te genereren met boeten. Het tijdelijk bevriezen van een reeds
gevestigde bijzondere rekening kan hier wonderen doen. Een grote financiële
inspanning van de btw-plichtige is daarbij doorgaans noodzakelijk.
25. Belastingschuldige begeleid door OCMW – Wens tot middellange
afbetalingsregeling – Noodzaak rekening te houden met andere
betaalverplichtingen
Een maatschappelijk werker van een OCMW verzoekt ten gunste van een
belastingschuldige om de tussenkomst van de FBD. Het bevoegde team invordering
had volgens de (recente) vigerende richtlijnen een (kortlopend) afbetalingsplan
toegestaan. Het plan was evenwel financieel absoluut niet haalbaar, dit was
trouwens reeds in het verleden gebleken.
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Belastingschuldige bevindt zich immers reeds geruime tijd in een precaire toestand
en wordt al een aantal jaren door het OCMW financieel begeleid. Het OCMW springt
onder andere bij om de medische kosten van belastingschuldige te betalen. Dankzij
deze financiële steun kan belastingschuldige wel stipt (evenwel met veel moeite) een
middellang afbetalingsplan naleven. De thans door de Adviseur invordering –
Ontvanger voorgestelde betalingsfaciliteiten (gespreid over enkele maanden) zijn
absoluut niet haalbaar voor belastingschuldige omdat het bedrag van de
maandelijkse afbetalingen onmogelijk kan gehaald worden.
Er wordt door de FBD contact opgenomen met de betrokken Adviseur invordering –
Ontvanger en het invorderingsdossier van belastingschuldige wordt grondig
besproken. De aandacht wordt er op gevestigd dat de fiscus niet de enige
schuldeiser is en de effectieve betaalcapaciteit aldus ook afhankelijk is van andere
na te komen betaalverplichtingen (net om vervolgingen van andere schuldeisers te
vermijden).
De Adviseur invordering – Ontvanger heeft begrip voor de financiële problemen van
belastingschuldige en verleent een afbetalingsplan gespreid over 11 maanden.
26. Onherstelbare manifeste overbelasting – Bijkomende moeilijkheden –
Vrijstelling van nalatigheidsinteresten
De FBD ontvangt een verzoek om bemiddeling van de raadsman van de heer X, die
kennelijk voor meerdere aanslagjaren overbelast werd.
De heer X verzoekt in eerste instantie de tussenkomst van de raadsman, om alsnog
een tijdig bezwaar of verzoek om ambtshalve ontheffing te zien ontvankelijk
verklaren. Door een samenloop van omstandigheden kon hij zijn rechten in dit
verband immers niet eerder formeel uitoefenen. Hij verzoekt daartoe om fiscale
bemiddeling.
De FBD onderzoekt alle aspecten van het dossier en neemt contact met de
bevoegde geschillendiensten. De FBD moet evenwel samen met de raadsman
vaststellen dat een rechtzetting van de fiscale toestand van zijn cliënt op het vlak van
de vestiging van de belastingen hoogstwaarschijnlijk onmogelijk is ingevolge
forclusie. De bevoegde geschillendiensten van de AAFisc zijn immers van oordeel
dat noch de piste “bezwaarschrift”, noch de piste “ambtshalve ontheffing” in
voorliggend geval nog kan worden gevolgd. De raadsman is bereid dit in rechte te
verdedigen, doch schuwt een jarenlange procedure met een vooralsnog onzekere
afloop voor zijn cliënt.
De raadsman wijst terzelfdertijd op de toestand waarin de belastingplichtige zich
bevindt en vraagt of er gelet daarop en op de manifeste overbelasting, die aldus als
onherstelbaar moet worden gekwalificeerd, geen tegemoetkoming mogelijk is. Hij
verwijst op dit vlak ook naar de goede trouw van zijn cliënt: hij blijft de
belastingaanslagen met 500 EUR/maand afbetalen.
De FBD organiseert een bespreking met de lokale invorderingsdiensten waarin zowel
de piste van het onbeperkt uitstel van de invordering van de directe belastingen als
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die van een vrijstelling van de nalatigheidsinteresten ter sprake komt. Beide
gunstmaatregelen worden qua voorwaarden en modaliteiten toegelicht.
Naar aanleiding van deze bespreking wordt geoordeeld dat een verzoek om
vrijstelling van nalatigheidsinteresten kan worden ingediend, dit principieel positief
kan worden onthaald, op voorwaarde dat daarbij de manifeste overbelasting kan
worden becijferd, alsook de verbintenis wordt aangegaan de heffing van de belasting
niet meer te zullen betwisten en de resterende hoofdsom op korte termijn te
vereffenen.
Gelet op de uitsluitende bevoegdheid van de Gewestelijk directeur van het bevoegde
Regionaal Invorderingscentrum, laat de FBD de uiteindelijke appreciatie van dit
verzoek om gunstmaatregel aan deze ambtenaar over en sluit haar tussenkomst af.
27. Ambtshalve ontheffingen – Aftrek woonbonus – Moratoriuminteresten –
Kapitalisatie
De FBD ontvangt een verzoek om bemiddeling van de heer X, die een ambtshalve
ontheffing beoogt omdat zijn uitgaven “woonbonus” over een aantal jaren niet fiscaal
in mindering werden gebracht. Terzelfdertijd verzoekt hij om moratoriuminteresten en
vordert daarbij ook de kapitalisatie van die interesten. Dit laatste op aangegeven van
een bevriend jurist.
De FBD vertrouwt, omwille van het dubbele karakter van dit verzoek om bemiddeling,
het dossier toe aan 2 bemiddelingsmedewerkers, één gespecialiseerd in de materie
“personenbelasting” (aspect ambtshalve ontheffing) en één in de materie
“invordering” (aspect moratoriuminteresten).
Een eerste bespreking in dit dossier vindt plaats in aanwezigheid van de heer X, van
de geschillenambtenaar belast met de behandeling van het verzoek om ambtshalve
ontheffing,
van
de
bemiddelingsmedewerker
“taxatie”
en
van
de
bemiddelingsmedewerker “invordering”.
Daarbij werd vooreerst bemiddeld opdat de beoogde ambtshalve ontheffingen
konden worden verleend. Vertrekkende vanuit de beoogde bedragen inzake de
ontheffingen,
werden
door
de
bemiddelingsmedewerker
“invordering”
verduidelijkingen verstrekt bij de wijze waarop de moratoriuminteresten worden
toegekend (vertrekdatum en einddatum der loop ervan, tarief, berekeningsgrondslag,
(…). Er werd tevens verduidelijkt dat de door de administratie, overeenkomstig artikel
418 WIB 92, toegekende moratoriuminteresten een “enkelvoudige” interest is en de
kapitalisatie ervan niet in deze wettelijke bepalingen is voorzien.
Er werd toegelicht dat een bepaalde strekking in de lagere rechtspraak inderdaad in
het verleden stelde dat ook inzake fiscale moratoriuminteresten een kapitalisatie zich
opdrong. Doch het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 18.6.2010 terzake
duidelijkheid verschaft door te stellen dat vermits de toekenning van fiscale
moratoriuminteresten gebeurt volgens een specifieke regeling (met name de
artikelen 418 en 419 WIB 92), deze specifieke regeling afwijkt van de
gemeenrechtelijke regeling (lex specialis derogat legi generali) en aldus de
kapitalisatie van die interest uitsluit. Na de inhoud van dit arrest aan de heer X te

207

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

hebben toegelicht, neemt hij genoegen met de toekenning van de “enkelvoudige”
moratoriuminterest en dankt de FBD voor deze verduidelijkingen en de tussenkomst.
28. Dubbele belasting – Opgestart intern overleg met Nederland – Invordering
in België
De FBD ontvangt via tussenkomst van de Dienst Internationale Betrekkingen van de
AAFisc een verzoek om bemiddeling op het vlak van de invordering van mevrouw X.
Mevrouw X werd als Belgische inwoner belast in de PB. Haar bezwaarschrift tegen
deze aanslag werd afgewezen. Toch moest zij vaststellen dat een groot deel van de
inkomsten, die aan de basis liggen van de Belgische aanslag in de PB, ook belast
werden in Nederland (het land waarin zij deze inkomsten verwierf). Zij signaleerde dit
aan de voormelde dienst van de AAFisc die dan ook de procedure van intern overleg
opstartte.
Gelet op het feit dat het Belgische bezwaarschrift eerder werd afgewezen en
niettegenstaande de Adviseur invordering – Ontvanger van de opstart van de
procedure van intern overleg werd ingelicht, wordt mevrouw X alsnog tot betaling van
haar Belgische aanslag in de PB aangemaand en dreigt de Adviseur invordering –
Ontvanger, bij gebrek aan betaling, de invordering gedwongen te bewerkstelligen. Er
moet in dit verband worden vastgesteld dat de artikelen 409 tot 411 WIB 92
inderdaad in geval van hangend “bezwaarschrift” in een beperkte invordering
voorzien, doch deze wettelijke regeling stricto senso niet geldt voor de procedure van
intern overleg. Aan de andere kant heeft de Belgische Ontvanger bijvoorbeeld
evenmin de garantie dat de eventueel ingevolge dit intern overleg terugbetaalde
Nederlandse belastingen ter betaling van de Belgische belastingaanslag zullen
worden gebruikt. En bovendien, doet de procedure van intern overleg geen afbreuk
aan de loop van de Belgische nalatigheidsinteresten aan het tarief van 7% op
jaarbasis, zonder dat is bekend dat de belastingplichtige deze misschien kan
compenseren met in voorkomend geval door de Nederlandse belastingdienst bij
terugbetaling toegekende interesten (in België, moratoriuminteresten genaamd).
Mevrouw X is met haar netto-inkomsten niet in staat om de Belgische
belastingaanslag te betalen binnen de wettelijke betaaltermijn, doch wil evenwel
geen narigheden inzake vervolgingen of bezoeken van gerechtsdeurwaarders en
verzoekt om een tussenkomst van de FBD. In eerste instantie worden de hiervoor
vermelde regels toegelicht. Ze begrijpt dat zij best alsnog een maximale
betalingsinspanning levert om de Belgische belastingaanslag systematisch af te
betalen.
Op basis van de uitzonderlijke omstandigheden, de betaalcapaciteit van mevrouw X
en het begrip van de Adviseur invordering – Ontvanger voor de situatie van mevrouw
X, kon alsnog een passende betaalregeling worden onderhandeld. De Dienst
Internationale Betrekkingen van de AAFisc werd gevraagd in de mate van het
mogelijke de procedure van intern overleg stipt op te volgen, zodat alsnog snel
uitsluitsel kan worden gegeven op het vlak van de belastbaarheid in België of in
Nederland, hetgeen ook gevolgen kan hebben voor de volgende aanslagjaren.
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29. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen – Verlies van
het voordeel door niet naleven betaalverplichtingen – Misverstand over
saldo belastingaanslagen – Terug activeren gunstmaatregel
De FBD ontvangt een verzoek om tussenkomst op het vlak van de invordering
vanwege een OCMW, ten gunste van de heer X.
De heer X verkreeg op 3.9.2012 de gunstmaatregel van het onbeperkt uitstel van de
invordering mits betaling van een som van 3.600 EUR (eventueel in maandelijkse
stortingen van 150 EUR). De heer X was genoodzaakt om gelet op zijn financiële
toestand voor de maandelijkse afbetalingen te kiezen.
Omdat de heer X jaarlijks een teruggave inzake directe belastingen geniet die
systematisch bovenop de maandelijkse afbetalingen wordt aangewend op de
verschuldigde aanslagen, waarvoor onbeperkt uitstel is verleend, verzoekt het
OCMW 6-maandelijks om het juiste saldo van de belastingschuld. Tot november
2013 vormde dit geen probleem en werd het saldo correct medegedeeld. Bij de
bevraging van juni 2014 liep het evenwel mis. Door een misverstand (gewijzigd
nationaal nummer) werd medegedeeld dat de heer X geen belastingschuld meer
had, waardoor hij op aangeven van het OCMW de verdere afbetalingen van 150
EUR stopte. Hij kreeg op de koop toe enkele maandelijkse afbetalingen van 150
EUR door de FOD Financiën teruggestort.
Groot was de verwondering van het OCMW dan ook wanneer de heer X op
6.10.2016 wordt opgeschrikt door de betekening van een verjaringsstuitend
dwangbevel door een gerechtsdeurwaarder voor de betrokken belastingaanslagen.
Het OCMW nam na dit dwangbevel contact op met het team invordering, doch dit
leidde niet tot een oplossing. Het invorderingsteam wilde onverkort de volledige
betaling (in hoofdsom, nalatigheidsinteresten en vervolgingskosten) vorderen, zonder
de gunstmaatregel van het onbeperkt uitstel van de invordering enigszins te laten
doorwerken.
De FBD analyseert het dossier en onderhandelt vervolgens volgende oplossing met
succes met het Adviseur invordering – Ontvanger van het bevoegde team
invordering : inhalen van de 7 door het misverstand nog niet verrichte betalingen van
150 EUR (eventueel verminderd met een nakende teruggave inzake directe
belastingen), gedurende de komende 7 maanden en neutralisering van de kosten
van het dwangbevel van 6.10.2016.
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C. Algemene
Administratie
documentatie

van

de

Patrimonium-

1. Kadastraal inkomen
1.1. Bedrag KI – Wooncomplex
Ingevolge de ingebruikname van een nieuw wooncomplex in Brussel heeft de
administratie in de loop van de jaren 2014 en 2015 nieuwe kadastrale inkomens
betekend. Meester X heeft voor 64 eigenaars in het complex bezwaren ingediend
tegen het KI van 66 appartementen en 26 autostaanplaatsen.
Het nieuwe wooncomplex omvat ondermeer een woontoren van 43 verdiepingen, 4
kleinere appartementsgebouwen met 9 verdiepingen en 3 ondergrondse
verdiepingen.
Meester X stelt dat de KI’s overdreven zijn voor de buurt waarin het complex is
gelegen. Hij legt tot staving van zijn stelling een aantal vergelijkingspunten voor. Hij
wijst er tevens op dat, in tegenstelling tot wat de reclame en de verkoopprijzen lieten
uitschijnen, de afwerking van de appartementen niet bepaald luxueus maar eerder
van standaardkwaliteit is. De voorzieningen in het complex zoals sauna en welness
zijn betalend en toegankelijk voor iedereen dus niet enkel voor de bewoners van het
complex. De lasten zijn veel hoger dan voorzien en de huurprijzen halen niet het
verwachte niveau.
De administratie wijst op het unieke van het project (hoogte, voorzieningen,
technische uitrusting) dat zich ook in de verkoopprijzen reflecteert. Tevens verwijst zij
naar de huidige en toekomstige evolutie van de buurt en naar de kadastrale
inkomens van appartementen gelegen in twee andere woontorens in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Een beperkte studie van enkele appartementen met een oppervlakte van 93 m² en
van 127 m², verspreid over het ganse grondgebied van de stad Brussel, moet
aantonen dat de voorgestelde KI’s in verhouding zijn met de KI’s van gelijkaardige
appartementen in Brussel.
De administratie dient zich te richten naar de parameters die werden gebruikt om de
KI’s vast te stellen ter gelegenheid van de laatste algemene perequatie die
uitwerking had op 1 januari 1980 en 1 januari 1975 als referentietijdstip had. In de
Brusselse agglomeratie werden toen onder andere volgende parameters gehanteerd:
huurwaarde van de straat, bouwjaar van het appartement, gewogen oppervlakte,
aanwezigheid van comfortelementen (centrale verwarming en badkamer) en ligging
in de agglomeratie. Het niveau van de verdieping in het torengebouw maakt daar
geen deel van uit.
De FBD stelt vast dat de door de administratie aangehaalde vergelijkingspunten in
Brussel gelegen zijn in straten die zeer verschillende huurwaarden hadden op
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1.1.1975. De buurt waarin het gebouw gelegen is lijkt voor de administratie van
ondergeschikt belang.
De administratie wijst er op dat de nieuwe gebouwen werden opgericht op grond die
voorheen een nijverheidsbestemming had waarvoor, ter gelegenheid van de laatste
perequatie, geen huurgegevens van appartementen beschikbaar waren. Zij is
evenwel bereid om voor 26 appartementen gelegen in het torengebouw het niveau
van de verdieping te weren uit de schatting.
Dit voorstel werd door Meester X voorgelegd aan zijn cliënten. De bemiddeling werd
afgesloten met volgend resultaat: 1 eigenaar wenste het betekende KI niet verder te
betwisten, 6 eigenaars hebben ingestemd met de voorgestelde KI’s, 23 eigenaars
konden niet instemmen met de voorgestelde KI’s en 34 eigenaars hebben niet meer
geantwoord.
1.2. Bedrag KI – Verbouwing
Ingevolge de beëindiging van verbouwingswerken aan een woning is de
administratie overgegaan tot de herschatting van het kadastraal inkomen. De
verbouwing betreft de afbraak van een bijgebouw en de oprichting van een nieuwe
keuken. Bij die gelegenheid heeft de administratie tevens vastgesteld dat de
zolderverdieping werd vergroot en omgevormd tot kamers en dat de woning werd
uitgerust met ‘modern comfort’ (badkamer en centrale verwarming).
De administratie oordeelde dat het gebouw kon worden opgewaardeerd van een
bouwjaar 01 (gebouwd vóór 1850) naar een bouwjaar 1953. Daardoor werd het KI
verhoogd van 396 EUR naar 878 EUR.
De belastingplichtige diende een geldig bezwaar in en stelde een KI voor van 745
EUR. Hij stelt dat de verhoging van het KI niet in verhouding is met de uitgevoerde
werken. Niettegenstaande wat opfrissingswerken en een nieuwe keuken blijft het een
oud pand. Verzakte bouwonderdelen zijn nog steeds aanwezig. De muren zijn nog
steeds geen spouwmuren en niet geïsoleerd. Tevens verwijst hij naar de lokale
toestand (panden verhuurd door OCMW, niet onderhouden huizen, drukke buurt,
gebrek aan parkeermogelijkheden wegens de aanwezigheid van een school).
De FBD wijst er de belastingplichtige op dat de KI’s nog steeds worden vastgesteld
op basis van de toestand van de huurmarkt op 1.1.1975. De gewijzigde
omgevingsfactoren kunnen slechts in aanmerking worden genomen ter gelegenheid
van een algemene perequatie van de kadastrale inkomens. Het bevelen van een
dergelijke perequatie behoort niet tot de bevoegdheid van de administratie.
Uit de analyse van de schattingsdocumentatie blijkt evenwel dat de verhoging van
het bouwjaar van 01 naar 1953 een toeslag van 60% in de herberekende
huurwaarde uitmaakt.
Gelet op de opmerkingen van de belastingplichtige met betrekking tot de toestand
van zijn woning en de vaststellingen ter plaatse heeft de administratie er mee
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ingestemd deze verhoging te halveren en
belastingplichtige, hetzij 745 EUR, te aanvaarden.

het

tegenvoorstel

van

de

1.3. Bedrag KI – Verkoop
Het onroerend goed in kwestie betreft een werkplaats gelegen in woongebied.
Ingevolge de verkoop van een deel is de administratie overgegaan tot de
herschatting van het KI en heeft een KI betekend van 4.049 EUR. Dit KI stemt
overeen met het aandeel van de werkplaats in het KI van het groter geheel vóór
verkoop.
De belastingplichtige heeft via zijn gemandateerde een geldig bezwaar ingediend en
een KI voorgesteld van 1.900 EUR.
Het KI van dergelijke goederen wordt vastgesteld door toepassing van het tarief van
5,3% op de gezamenlijke verkoopwaarde van grond en gebouw op 1.1.1975. Ter
gelegenheid van de onderhandelingen heeft de administratie een KI voorgesteld van
3.300 EUR. Dit KI hield mede rekening met de in december 2015 betaalde koopprijs,
herleid naar 1975.
De werkplaats ligt volledig ingesloten tussen de woningen van de laan A en de straat
B zonder enige mogelijkheid tot uitbreiding. De constructies dateren van 1956. Gelet
op de sterk verminderde aanwendingsmogelijkheden gezien de ligging in
woongebied en de moeilijke bereikbaarheid is de administratie bereid het KI te
verminderen tot 2.180 EUR.
1.4. Bedrag KI – Verbouwing
Het onroerend goed in kwestie betreft een oude herenhoeve waarvan de
bijgebouwen belangrijke verbouwingen hebben ondergaan. Het hoofdgebouw
(bouwjaar 1927) heeft geen verbouwingen ondergaan. Een eerste bijgebouw werd
verbouwd en, naar de toekomst toe, ingericht als B&B met vier gastenkamers. Een
tweede bijgebouw betreft de oude schuur die een grondige opknapbeurt heeft
gekregen. Een derde bijgebouw betreft een binnenzwembad en is nieuw gebouwd.
De administratie is overgegaan tot de herschatting van het KI en heeft een KI
betekend van 2.734 EUR.
De belastingplichtige heeft een geldig bezwaar ingediend en stelde een KI voor van
706 EUR. Hij argumenteert dat de voorheen bestaande gebouwen niet werden
uitgebreid. Het geheel is gelegen in agrarisch gebied en kan niet worden uitgebreid.
Er gebeurde enkel een herbouw binnen hetzelfde volume met wijziging van de
functie van de gebouwen; enerzijds, zwembad met zithoek en, anderzijds, kantoren
en gastenkamers die evenwel niet als dusdanig worden aangewend. Hij kan er ook
niet mee instemmen dat de totaliteit wordt herschat en dat er geen rekening wordt
gehouden met de vorige toestand. Het KI vóór de verbouwingen bedroeg 626 EUR.
Ter gelegenheid van de onderhandelingen wijst de administratie er op dat bij de
vaststelling van het KI wordt rekening gehouden met de inrichting van de gebouwen
en niet met het gebruik dat er wordt van gemaakt. Het deel van de gebouwen dat is
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ingericht als B&B wordt dan ook dienovereenkomstig geschat. Bij de vaststelling van
het KI van 2.734 EUR vormde de graad van verbouwing een belangrijk element in de
schatting. De administratie stelt voor het KI te nuanceren naar het onderscheid
tussen privé en B&B en te verminderen tot 2.346 EUR.
De FBD heeft er de belastingplichtige op gewezen dat voor de vaststelling van het
oude KI (626 EUR) het eerste bijgebouw (oorspronkelijke woonhuis) niet in
aanmerking werd genomen als woonhuis maar als niet-bewoonbaar bijgebouw en
het aandeel ervan in het oude KI zeer beperkt is. Dit geldt ook voor de andere
bijgebouwen. Het is tevens zo dat bij de herschatting van een KI moet worden
uitgegaan van de totaliteit van de nieuwe toestand. De schatting beperkt zich niet tot
de gewijzigde of toegevoegde gedeelten.
Gelet op het feit dat het oude KI van 626 EUR geënt was op de huurwaarde van het
hoofdgebouw en dat gebouw geen wijzigingen heeft ondergaan, heeft de
medewerker van de FBD voorgesteld ook in de nieuwe schatting te vertrekken van
de oude basis. Er werd een schatting uitgewerkt waarbij zowel rekening werd
gehouden met de graad van verbouwing, hetzij nieuwbouw, als het onderscheid
privé/B&B in functie van de oude herenwoning. Er werd een KI voorgesteld van
2.199 EUR dat door beide partijen werd aanvaard.
1.5. Bedrag KI – Nieuw gebouwd appartementsgebouw – Beoordeling van de
geografische ligging en van de kwaliteit van de constructie –
Vergelijkingspunten
Een appartementsgebouw is nieuw gebouwd. De KI’s van de verschillende
appartementen worden betekend. De respectieve eigenaars dienen elk een bezwaar
in. Na onderhandelingen aanvaardt de onderzoekende ambtenaar van het kadaster
(Opmetingen & Waarderingen) om de KI’s met 6% te verminderen, rekening houdend
met een mindere ligging van het goed. De bezwaarindieners, die een vermindering
van ongeveer 10% willen, kunnen niet instemmen met dit voorstel en vragen de
tussenkomst van de FBD. Volgens hen is het gebouw bescheidener dan de
vergelijkingspunten van de administratie en ligt de kwaliteit van de constructie lager.
De FBD stelt vast dat het gebouw is gelegen in een straat met “ligging 2” maar dat
het zich bevindt op de hoek van een straat met “ligging 3”. Het voorstel om de KI’s
met 6% te verminderen houdt met deze bijzonderheid rekening.
De FBD stelt tevens vast dat de vergelijkingspunten die door de bezwaarindieners
worden gebruikt, gelegen zijn in minder hoog aangeschreven wijken (situatie op 1
januari 1975) en bovendien ouder zijn (van vóór 1974). De vergelijkingspunten van
de onderzoekende ambtenaar zijn meer vergelijkbaar met het gebouw in kwestie.
De FBD merkt op dat er geen betwisting is over de nuttige oppervlakte van de
percelen, dat de in aanmerking genomen eenheidsprijzen (per m2 nuttige
oppervlakte) overeenstemmen met de barema’s en dat, bij de initiële schatting geen
specifieke aanpassingscoëfficiënt op de eenheidsprijs van het appartement werd
toegepast om rekening te houden met het comfort, de kwaliteit, de kenmerken, de
ouderdom of de ligging van het goed.
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De FBD licht de bezwaarindieners er over in geen fouten te hebben vastgesteld bij
de schatting van de KI’s, alsook dat de vergelijkingspunten van de administratie
allemaal op gelijkaardige wijze werden geschat. De FBD geeft aan dat er voor het
gebouw rekening werd gehouden met een normale kwaliteit en er geen toeslagen in
aanmerking werden genomen voor de kwaliteit of de kenmerken. Bovendien gaat het
om een nieuw gebouw hetgeen toch een degelijke kwaliteit en afwerking
veronderstelt (de huidige standaarden zijn in principe hoger dan deze op het ogenblik
van de perequatie). De FBD vestigt daarnaast hun aandacht op het feit dat hun
vergelijkingspunten gelegen zijn in straten die tijdens de perequatie lager ingeschat
werden en dat het om oudere gebouwen gaat. Dit verklaart de lagere KI’s van die
vergelijkingspunten. De FBD wijst er ten slotte op dat de onderzoekende ambtenaar
de harmonie van de KI’s van de wijk intact wil houden.
De bezwaarindieners stemmen in met het voorstel van de onderzoekende
ambtenaar.

2. Registratie- en Successierechten
2.1. Registratierechten – Vlaamse Gewest – Handelshuurcontract – Onderhuur
Brouwerij X legt voor registratie een overeenkomst voor betreffende de onderhuur
van een drankgelegenheid voor een periode van 1.10.2015 tot 30.6.2019. De
huurprijs bedraagt 9.000 EUR per jaar.
De administratie vordert in eerste instantie registratierechten ten belope van 198,00
EUR op basis van een duurtijd van 10 jaar en na herberekening 178,20 EUR op
basis van een duurtijd van 9 jaar.
Brouwerij X stelt dat de rechten volgens hun berekening 74,25 EUR zouden moeten
bedragen op basis van een looptijd van 45 maanden.
De administratie vraagt bijkomende inlichtingen met betrekking tot de hoofdhuur en
de verplichting tot drankafname als bijkomende last. De administratie aanvaardt dat
de bijkomende last wordt geraamd op 10% van de huurprijs zoals in de
overeenkomst is bepaald. Evenwel is zij van oordeel dat het contract van onderhuur
een overname betreft van de hoofdhuur, met name voor een resterende termijn van
368 maanden, en stelt de rechten vast op 607,20 EUR. De administratie stelt dat
contractuele bepalingen ‘ondubbelzinnig’ en ‘glashelder’ zijn.
De betwiste bepaling van het huurcontract (Artikel 2 – Duur) luidt als volgt:
“Deze verhuring wordt toegestaan vanaf 1 oktober 2015 voor een termijn
gelijklopend met de hoofdhuur.
Deze hoofdhuur is ingegaan op 1 juli 2010 voor de duur van negen jaar, om te
verstrijken op 30 juni 2019.
Overeenkomstig het hoofdhuurcontract behouden de cliënten en de brouwerij zich
het recht voor de verhuring op te zeggen bij het verstrijken van iedere tussentijdse
driejaarlijkse termijn der hoofdhuur, hetzij tegen 30 juni 2016 en gebeurlijk verder,
steeds per drie jaar, ….”.
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De betwiste bepaling van de hoofdhuur (Artikel 4 – Duur) luidt als volgt:
“De huur wordt aangegaan voor een termijn van zesendertig (36) opeenvolgende
jaren, ingaande op één juli 2010.
….”.
De administratie vestigt zijn stelling op het feit dat de bepalingen van de 2e zin van
artikel 2 niet correct zijn. De hoofdhuur is, in tegenstelling tot wat in de
onderhuurovereenkomst is vermeld, niet aangegaan voor een periode van 9 jaar die
drie maal kan worden verlengd, maar voor één periode van 36 jaar.
De FBD formuleert volgende bedenkingen:
1. Normaliter wordt een handelshuurovereenkomst afgesloten voor minstens 9 jaar.
Dit kan korter indien het de overname van een lopend huurcontract betreft. Het
ter registratie aangeboden contract betreft evenwel geen overname van een
onderhuur maar een nieuw contract van onderhuur. De termijn van 9 jaar voor
een nieuw contract is evenwel niet van openbare orde, wel van dwingend recht
d.i. tussen de contracterende partijen.
2. In tegenstelling tot wat de administratie stelt, spreekt het contract niet van een
resterende termijn maar van een termijn gelijklopend met de hoofdhuur. De
draagwijdte van deze bepaling wordt verder toegelicht in hetzelfde artikel van de
overeenkomst.
3. De administratie is inzake registratierechten geen rechter over de geldigheid van
de akten of de overeenkomsten. De registratierechten treffen de werkelijk
afgesloten rechtshandeling. De administratie stelt zelf dat een registratiekantoor
bij dubbelzinnige bepalingen telkens de heffing moet nemen die correct lijkt. Het
registratierecht treft niet zozeer de abstracte juridische handeling als wel de
economische waarde van de rechtshandeling.
4. Mag de administratie de bepalingen van artikel 2, 2de zin, van het huurcontract
naast zich neerleggen en een heffing doen op een ‘vermoede’ overeenkomst die
niet met de bedoelingen van de contracterende partijen strookt?
De FBD formuleert volgend voorstel:
1. Alhoewel de bewoordingen van het huurcontract tot verwarring kunnen leiden,
tonen de bepalingen naar het inzien van de FBD voldoende duidelijk de
bedoelingen van de contracterende partijen aan.
2. De FBD stelt de vraag of, gelet op de gelijke behandeling van alle gelijkaardige
contracten, de administratie kan aanvaarden dat het woord ‘gelijklopend’ in de
eerste zin van artikel 2 kan worden gelezen zoals in de tweede zin van artikel 2 is
aangegeven en dat het kwestieus contract als de overname van een vorig
onderhuurcontract kan worden beschouwd?
De administratie beslist daarna de registratierechten vast te stellen op 81,25 EUR.
Brouwerij X heeft dit bedrag betaald.
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2.2. Registratierechten – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Vermindering van
de belastbare grondslag – Behoud hoofdverblijfplaats – Bijvoeglijke
rechten en vermeerdering – Betaalplan
De echtgenoten X-Y kopen in 2003 een appartement gelegen te Etterbeek. Daarbij
wordt toepassing gemaakt van artikel 46bis W.Reg. – Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en wordt een abattement toegekend van 60.000 EUR.
De echtgenoten X-Y nemen reeds in december 2003 inschrijving in het
bevolkingsregister in het aangekochte goed maar verlaten in 2006 het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest om zich te vestigen in het Vlaamse Gewest.
In 2011 vestigt de administratie de aandacht van de echtgenoten er op dat het
voordeel van artikel 46bis W.Reg. slechts kan behouden blijven indien zij hun
hoofdverblijfplaats behouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedurende een
ononderbroken periode van 5 jaar vanaf de datum van vestiging van de
hoofdverblijfplaats in het goed in kwestie. Vermits aan deze voorwaarde niet werd
voldaan vordert de administratie bijkomende registratierechten ten belope van 7.500
EUR en interesten ten belope van 4.025 EUR, hetzij samen 11.525 EUR.
De administratie stuurt herinneringsberichten in april 2014 en in juli 2015.
De advocaat van de echtgenoten X-Y dient in januari 2016 een bezwaarschrift in
tegen de vordering en vraagt de tussenkomst van de FBD. Hij betwist de
wettelijkheid van de navordering op basis van de Europese regels en de schending
van de redelijke termijn en in ondergeschikte orde de verschuldigdheid van de
nalatigheidsinteresten. Hij vraagt de administratie af te zien van de navordering van
de bijkomende registratierechten en nalatigheidsinteresten.
De FBD licht deze verzuchtingen aan de administratie toe en vraagt na te gaan of de
intresten kunnen worden beperkt tot de in het wetboek voorziene termijn om aan de
verplichtingen te voldoen.
De administratie wijst op het ontbreken van enige reactie van de belastingplichtige op
haar berichten en op de wettelijke bepalingen inzake de toepassing van artikel 46bis
voornoemd. Tevens wijst zij er op dat de bijkomende rechten en de intresten slechts
kunnen worden kwijtgescholden indien de echtgenoten X-Y aantonen dat zij de
voorwaarden niet hebben kunnen respecteren wegens overmacht. De echtgenoten
X-Y hebben evenwel overmacht niet ingeroepen noch aangetoond.
De administratie heeft als opdracht de wet toe te passen zoals deze door de
wetgever werd opgesteld en mag hiervan niet afwijken. De bijvoeglijke rechten
kunnen bijgevolg niet worden kwijtgescholden. Gelet op de argumenten van de
advocaat en de tijd die er is verlopen sinds de aankoop, is de administratie wel
bereid de vermeerdering (interesten) volledig kwijt te schelden.
Tijdens een onderhoud met de heer X licht de medewerker van de FBD de beslissing
van de administratie verder toe en wordt een stand van zaken opgemaakt. Ingevolge
de aanwending van teruggaven in de PB over het aanslagjaar 2014 ten bedrage van
216

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

1.929,83 EUR en over het aanslagjaar 2015 ten belope van 1.555,86 EUR blijft er
nog 4.014,31 EUR aan registratierechten te betalen.
De echtgenoten X-Y aanvaarden de beslissing van de administratie en stellen een
maandelijks afbetalingsplan voor dat door de administratie wordt aanvaard.
2.3. Registratierechten – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Vermindering van
de belastbare grondslag – Overmacht – Persoonlijke schuld
Uiteenzetting van de feiten
Mevrouw X heeft, in eigen naam, een appartement gekocht in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en heeft daarbij genoten van een vermindering van de
belastbare grondslag. Na controle stelt de administratie vast dat mevrouw X de
verbintenis om gedurende een ononderbroken termijn van minstens vijf jaar haar
hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden niet heeft
nageleefd en vordert aanvullende registratierechten en een boete.
Mevrouw X legt uit welke familiale omstandigheden haar hebben genoodzaakt het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verlaten maar de administratie antwoordt dat die
omstandigheden, volgens haar, geen geval van overmacht uitmaken. Anderzijds
heeft de administratie de volledige teruggave van de PB van mevrouw X en haar
echtgenoot aangewend op die schuld inzake registratierechten terwijl dit alleen kon
voor het aandeel van mevrouw X.
In rechte
Naast andere voorwaarden is het voordeel van het abattement voorzien bij artikel
46bis W.Reg. - Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gekoppeld aan de naleving van de
verbintenis zijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te
behouden gedurende een ononderbroken periode van minstens vijf jaar vanaf de
datum van de vestiging van de hoofdverblijfplaats in het onroerend goed waarvoor de
vermindering werd verkregen. In geval deze verbintenis niet wordt nageleefd en
behoudens overmacht, zijn de verkrijgers ondeelbaar gehouden tot de betaling van
aanvullende rechten op het bedrag van de vermindering van de belastbare
grondslag, vermeerderd met de wettelijke interest tegen de rentevoet bepaald in
burgerlijke zaken te rekenen van de uiterste datum voor tijdige registratie van het
document dat aanleiding geeft tot de heffing van het evenredig registratierecht.
Oplossing
Op verzoek van de FBD verstrekt mevrouw X, om de overmacht aan te tonen,
verschillende getuigenissen en een kopie van de beschikking van de Vrederechter
waarbij zij wordt aangesteld als voorlopig bewindvoerder van de goederen van een
grootouder die in Wallonië woont. De FBD legt deze documenten voor aan de
administratie en vraagt ook de daadwerkelijke terugbetaling van de teruggave in de
PB van mevrouw X en haar echtgenoot, aangezien de registratieschuld van mevrouw
X geen gemeenschappelijke maar een persoonlijke schuld is.
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De administratie aanvaardt de overmacht en betaalt de teruggave van de belastingen
effectief uit.
2.4. Registratierechten – Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Vermindering van
de belastbare grondslag – Vestiging van de hoofdverblijfplaats
Uiteenzetting van de feiten
Mevrouw X heeft een appartement gekocht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
heeft daarbij genoten van een vermindering van de belastbare grondslag.
Mevrouw X schrijft spontaan naar de administratie om haar ervan op de hoogte te
brengen dat zij haar verbintenis om haar hoofdverblijfplaats in dat appartement te
vestigen niet kan naleven. Ze gaat immers huwen en zich met haar man buiten het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest vestigen. Als antwoord ontvangt ze een
betalingsbericht voor aanvullende registratierechten en een boete.
Mevrouw X schrijft opnieuw naar de administratie en verwondert zich erover dat ze
een boete moet betalen terwijl ze een spontane verklaring heeft afgelegd. Ze merkt
op dat de rechtspraak ervan uitgaat dat de belastingplichtige die de
domiciliëringsvoorwaarde niet naleeft wegens een voortijdige breuk van zijn
affectieve relatie, een geval van overmacht is en dat dus, volgens haar en naar
analogie, het huwelijk ook een geval van overmacht is omdat de gehuwden een
gemeenschappelijke woonst moeten kiezen.
In rechte
Naast andere voorwaarden is het voordeel van het abattement voorzien bij artikel
46bis W.Reg. - Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gekoppeld aan de naleving van de
verbintenis zijn hoofdverblijfplaats te vestigen in het aangekochte onroerend goed
binnen twee jaar vanaf de datum van de registratie van de akte die aanleiding geeft
tot de heffing van het evenredig registratierecht, wanneer die akte binnen de
opgelegde termijn ter registratie wordt voorgelegd.
In geval deze verbintenis niet wordt nageleefd zijn de verkrijgers ondeelbaar
gehouden tot de betaling van aanvullende rechten op het bedrag van de
vermindering van de belastbare grondslag en tot betaling van een boete die gelijk is
aan het bedrag van de bijkomende rechten. De boete is echter niet verschuldigd
wanneer de niet-naleving van de verbintenis het gevolg is van overmacht.
Oplossing
De FBD deelt de administratie mede dat, gelet op de bijzondere omstandigheden van
het dossier, gestaafd door verschillende documenten, men kan aannemen dat
mevrouw X de situatie aanvoelt als zijnde haar opgelegd en niet het gevolg van een
zuiver persoonlijke keuze. Aangezien mevrouw X spontaan heeft aangegeven dat ze
haar verbintenis niet zou kunnen naleven, vraagt de FBD of de administratie, naar
billijkheid, de boete zou kunnen kwijtschelden krachtens artikel 9 van het besluit van
de Regent van 18 maart 1831. De FBD voegt eraan toe dat in andere delen van het
wetboek, zoals dat over de verkopen aan personen die hun beroep maken van de
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aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, de wetgever niet
de betaling van een boete eist wanneer de koper spontaan aanbiedt om het gewone
registratierecht te betalen vóór het verstrijken van de voorziene termijn.
De administratie scheldt de boete kwijt.
2.5. Registratierechten – Hypotheek op schepen
Uiteenzetting van de feiten
De nv X biedt ter registratie een onderhandse akte van vestiging van een hypotheek
op een lichter aan waarin een pro fisco verklaring is opgenomen waarbij de
toepassing van artikel 94 W.Reg. wordt gevraagd omdat de lichter wordt gebruikt
“voor zeevervoer (meer dan 50% van zijn activiteit)”. Op de akte wordt het algemeen
vast recht geheven. Enkele dagen later vraagt de administratie aan de nv X om die
akte opnieuw voor te leggen omdat de lichter daarin wordt geïdentificeerd als een
schip voor binnenvaart waarop artikel 94 niet van toepassing kan zijn. Bijgevolg is het
evenredig recht van 0,50% verschuldigd.
In rechte
Artikel 94 W.Reg. bepaalt dat de vestiging van een hypotheek op schepen niet
onderworpen is aan het evenredig recht bepaald bij artikel 88 W.Reg., op
voorwaarde, onder andere, dat de akte, of een door de hypotheeksteller
gewaarmerkte en ondertekende verklaring, onderaan op de akte, uitdrukkelijk
vermeldt dat het schip naar zijn aard voor het zeevervoer bestemd is.
Oplossing
Aangezien artikel 1, boek II, van het Wetboek van koophandel als zeeschepen
definieert: alle vaartuigen van ten minste 25 ton, bestemd of gewoonlijk gebruikt voor
personen- of goederenvervoer, visserij, sleepvaart of enige andere winstgevende
scheepvaartverrichting ter zee, vraagt de FBD aan de nv X om het bewijs te leveren
van de activiteiten ter zee en/of de meetbrief van de lichter.
Na de uitwisseling van standpunten tussen de FBD en de nv X erkent de
vennootschap dat de lichter waarvoor de meetbrief aangeeft “schip voor
binnenvaart”, naar zijn aard niet als schip voor zeevervoer kan worden aangemerkt,
maar wel degelijk als een schip voor binnenvaart. De door de FBD verstrekte
toelichtingen hebben het geschil beëindigd. De nv X stemt in met het standpunt van
de administratie dat het schip wel degelijk bestemd is voor de binnenvaart en dus het
evenredig recht van 0,50% verschuldigd is.
2.6. Registratierechten – Verstekvonnis – Veroordelingsrecht
Uiteenzetting van de feiten
De heer X ontvangt een vordering tot betaling van een veroordelingsrecht wegens de
veroordeling bij verstek tot betaling van een geldsom. De heer X brengt de
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administratie ervan op de hoogte dat het vonnis werd vernietigd door een
dagvaarding in verzet waarbij een nieuw vonnis werd geveld en besluit dat het
verzoek tot betaling van registratierechten daardoor zonder voorwerp is.
De administratie antwoordt dat de bekrachtiging van een akkoord tussen de partijen
geen invloed heeft op de heffing van het registratierecht met betrekking tot het eerste
vonnis. Daarop herhaalt de heer X zijn standpunt dat een verstekvonnis dat het
voorwerp is van verzet en wordt vernietigd, per definitie de nietigverklaring van de
initiële beschikking en de erop betrekking hebbende accessoria met betrekking tot
het registratierecht tot gevolg heeft.
In rechte
De FBD stelt vast dat volgens het Hof van Cassatie het geïnde veroordelingsrecht
een vergoeding is voor de door Justitie aan de rechtsonderhorige bewezen diensten.
Het Hof zegt voor recht dat de heffing verschuldigd blijft wanneer, zonder een nieuwe
beoordeling van de zaak, een tweede beslissing de eerste geheel of gedeeltelijk
vernietigt, op grond van een overeenkomst die de partijen over die eerste beslissing
hebben gesloten. De teruggave op basis van artikel 210 W. Reg. veronderstelt
volgens het Hof dat de rechter in beroep, na een onderzoek ten gronde van het
geschil (van minstens één rechtsmiddel), beslist dat het geschil door de eerste
rechter onjuist beoordeeld werd. Het is in dit opzicht niet relevant dat het eerste
vonnis bij verstek of op tegenspraak werd gewezen (F. Werdefroy, Registratierechten
2012-2013, nr. 4114).
De heer X merkt op dat het Hof uitspraak deed over een beroep en dat het in dit
geval om een verzet gaat.
De FBD verwijst naar de Répertoire Notarial - Deel XV - Boek 1 - nr. 469: (vertaald)
‘'De reden tot de vordering van het recht wordt gevormd door de rechterlijke
beslissing houdende veroordeling, vereffening of rangregeling van sommen en
roerende waarden. (…) Het beroep, het verzet of de voorziening in cassatie tegen de
rechterlijke beslissing vormt geen beletsel voor de heffing van het recht van 2,5% (nu
3%).”
De heer X betwist niet dat de vordering terecht is in geval van verstekvonnis maar
stelt enkel dat aangezien het vonnis definitief werd hervormd de rechterlijke waarheid
toch aantoont dat het nooit heeft bestaan.
De FBD meldt dit argument aan de administratie die het niet kan aanvaarden als een
reden voor vrijstelling ab initio van het veroordelingsrecht.
De FBD stelt vast dat het meningsverschil blijft bestaan.
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II. Contactcel Invordering
1. Algemeen
De FBD ontvangt dagelijks e-mailberichten en telefoons van belastingplichtigen die
op zoek zijn naar een oplossing voor hun problemen. Soms kunnen zij de betrokken
en bevoegde diensten zelf niet bereiken of hebben zij de juiste contactgegevens niet
(meer) (cf. herstructureringen binnen de diverse pijlers van de administratie). In de
meeste gevallen, kan de FBD ze zelf niet helpen en moet ze doorverwijzen
(bijvoorbeeld in geval van klachten tegenover een bepaalde dienst, naar de
klachtencoördinator). In andere gevallen kan de FBD zelf helpen.
Een greep uit de verscheidenheid aan vragen die zich situeren op het vlak van de
invordering, en waarin de FBD zelf de oplossing aanreikt:
- Een belastingschuldige, eerder slachtoffer van factuurfraude, heeft argwaan
omdat zijn aanslagbiljet niet meer van het vertrouwde “Ontvangkantoor” komt,
maar het voor hem onbekende ‘team invordering’. Hij heeft ook twijfels bij de
echtheid van het vermelde rekeningnummer. Hij ontving nog geen reactie in dit
verband op zijn vraag van het bevoegde team invordering.
- Een advocaat ontving gelden van “een” rekening van de Staat. Hij denkt dat het
om een betaling in een dossier Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) gaat,
maar is niet zeker. Hij weet niet tot wie hij zich hiervoor moet richten.
- Een belastingplichtige heeft snel een duplicaat van zijn aanslagbiljet nodig om
een renovatiepremie aan te vragen en weet niet hoe dit te bekomen.
- Een belastingplichtige die recht had op een teruggave inzake directe belastingen
heeft zijn teruggave niet ontvangen en heeft geen idee voor welke andere schuld
(in casu een penale boete) deze teruggave zou zijn aangewend.
- Een burger, die geen toegang heeft tot de toepassing “myminfin” vreest dat er
nog actieve overdrachten van schuldvordering door kredietinstellingen lastens
hem zijn betekend en wil het detail ervan.
- Een belastingschuldige ontving een beslissing houdende onbeperkt uitstel van
de invordering van directe belastingen en wil uitleg van een onafhankelijke dienst
over de draagwijdte ervan (onder meer de erin vermelde toepassing van artikel
334, Programmawet van 27.12.2004).
- Een andere belastingschuldige wenst informatie over hoe de procedure “beroep”
tegen een dergelijke beslissing verloopt (mogelijkheid persoonlijk te verschijnen,
devolutieve werking van het beroep, vrees intussen vervolgingen te ondergaan
(…).
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- Een OCMW verzoekt om een saldo van een niet-fiscale vordering. Het bevoegde
kantoor had daartoe verwezen naar de fiscale balans in myminfin, doch de cliënt
van het OCMW kende de pincode van zijn id-kaart niet om daartoe toegang te
krijgen.
- Een belastingplichtige is toegelaten tot de procedure van de collectieve
schuldenregeling en meent dat een aanwending van een teruggave inzake PB
niet kan. De aanwending gebeurt tot aanzuivering van openstaande penale
boeten (NFI), andere aanslagen inzake PB en btw.
- Een belastingplichtige vraagt informatie
belastingverhogingen en/of boeten.

inzake

de

kwijtschelding

van

Daarnaast werd de FBD meermaals gecontacteerd door belastingschuldigen die
ingevolge de indiening van een bezwaarschrift om een opschorting van de reeds
ingestelde invorderingsmaatregelen verzoeken.
In een aantal gevallen neemt de FBD, ingeval het onmiddellijk verschuldigd gedeelte
(OVG) nog moet bepaald worden, contact op met de bevoegde taxatiediensten en
dringt aan op een zo snel mogelijke vaststelling ervan.
De FBD contacteert nadien het bevoegde Invorderingsteam en poogt een oplossing
voor belastingschuldige te bekomen, eventueel via een betaalplan voor het OVG of
een opschorting van de invorderingsmaatregelen tot de definitieve afhandeling van
de bezwaarprocedure.
Dit vermijdt onnodige vervolgingsacties waarvan de kosten desnoods naderhand ten
laste van de Schatkist (bij latere gehele ontheffing van de aanslag) vallen. De
wettelijke regeling tot aanrekening van nalatigheidsinteresten wordt daarbij
toegelicht.
De FBD wordt tevens geregeld gecontacteerd door belastingplichtigen die zich
erover beklagen dat zij hun teruggave inzake directe belastingen niet ontvingen
ingevolge een overdracht van schuldvordering ter kennis gebracht aan de
administratie (artikel 1690, BW). De FBD probeert in deze gevallen aan betrokkenen
duidelijk te maken dat de teruggaven enkel aan hen kunnen worden terugbetaald
indien de FOD Financiën van de betreffende instelling een handlichting ontvangt. Er
wordt hen uitgelegd dat indien deze handlichting niet bekomen wordt, de FOD
Financiën verplicht is deze sommen aan de instellingen uit te betalen.
In de gevallen waarin een handlichting kan worden bekomen, probeert de FBD
betrokkenen op weg te zetten om de uitbetaling van hun teruggave zo vlot mogelijk
te laten verlopen. De FBD kan evenwel niet bemiddelen tussen de belastingplichtige
en de instelling die zou weigeren een handlichting te verstrekken of ten onrechte tot
een kennisgeving van de overdracht van schuldvordering overging.
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2. Onderwerpen
2.1. Bezwaar KI afgesloten – OV nog niet geregulariseerd – Effect op
invordering

de

Op 22 januari 2016 ontvangt de vennootschap X de betekening van de KI’s van
verschillende nieuw opgerichte woningen die in de loop van de voorgaande jaren
werden in gebruik genomen, voor een totaal bedrag van 19.191 EUR.
Op 15 maart 2016 dient de vennootschap een bezwaar in tegen deze KI’s.
Tevens ontvangt zij einde maart 2016 aanslagbiljetten inzake OV voor de
aanslagjaren 2014 en 2015. De vennootschap dient geen bezwaar in tegen deze
aanslagen vermits reeds bezwaar werd ingediend tegen de KI’s zelf, die de basis
vormen van de aanslagen en betaalt de gevorderde bedragen inzake OV.
Na de onderhandelingen met de Administratie Opmetingen en Waarderingen wordt
in juni 2016 een akkoord bereikt over de definitieve KI’s. Deze worden verminderd
met ongeveer 15%. De definitieve KI’s zullen in de kadastrale documentatie worden
opgenomen vanaf de toestand op 1.1.2017. De Administratie Opmetingen en
Waarderingen zal de nodige voorstellen tot correcte vestiging van de OV voor de
aanslagjaren 2014, 2015 en 2016 doorgeven aan de bevoegde fiscale administraties.
In oktober 2016 ontvangt de vennootschap het aanslagbiljet inzake OV voor het
aanslagjaar 2016. De OV is nog steeds berekend op basis van de KI’s die
aanvankelijk werden betekend. De vennootschap dient bezwaar in tegen deze
aanslag op basis van het akkoord over de KI’s dat met de Administratie Opmetingen
en Waarderingen vier maanden eerder werd gesloten. De vennootschap betaalt wat
zij nog verschuldigd is op basis van de definitieve KI’s, maar na aftrek van de in
principe teveel betaalde OV voor de aanslagjaren 2014 en 2015.
De rechtzetting van de OV over deze drie aanslagjaren blijft evenwel uit derwijze dat
de vennootschap X moet vrezen dat het nog openstaande bedrag inzake OV voor
het aanslagjaar 2016 alsnog zal worden ingehouden ter gelegenheid van de verkoop
van één van de woningen in 2017. De vennootschap vindt dat zij deze imagoschade
voor de notaris niet moet ondergaan omdat net de administratie om onbegrijpbare
redenen talmt met een rechtzetting en aldus met een correcte heffing.
De FBD verklaart zich bereid om zodra een nieuwe verkoopovereenkomst wordt
opgesteld en de identiteit van de optredende notaris bekend is, contact op te nemen
met het bevoegde team invordering om, gelet op het geheel van de omstandigheden
en het feit dat het zeker is dat er ooit een ontheffing voor het onbetaalde bedrag
komt, te verzoeken niet over te gaan tot enige kennisgeving aan de notaris zoals
beoogd in artikel 434 WIB 92.
De FBD kan evenwel helaas geen acties ondernemen om de regularisatie an sich,
die geautomatiseerd verloopt, te bespoedigen.
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2.2. Overbelasting – Financiële problemen – Advies om de toestand te
verlichten
Mevrouw X neemt aanvankelijk contact op met de FBD teneinde haar belastingen via
maandelijkse afbetalingen te mogen kwijten.
Vooraleer enige actie wordt ondernomen, wordt het dossier van mevrouw X grondig
bestudeerd. Mevrouw X dient al 4 jaar geen belastingaangifte in. Hierdoor wordt zij
ambtshalve belast, met boeten en belastingverhogingen tot gevolg. Haar totale
schuld bedraagt ondertussen meer dan 18.000 EUR.
De toestand is dermate schrijnend omdat mevrouw X voor bepaalde jaren zelfs recht
zou gehad hebben op een belastingteruggave omwille van haar lage inkomen.
Mevrouw X is verbaasd dat ze nooit enig document, noch een aanslagbiljet, noch
enige herinnering heeft ontvangen tot er een derdenbeslag op haar spaarrekening
werd gelegd.
De FBD stelt vast dat mevrouw X haar adreswijziging nooit meedeelde (aangezien ze
verhuisde binnen dezelfde gemeente, was ze er zich niet van bewust dat dit
noodzakelijk was). Dit leidde na enkele maanden tot haar schrapping uit de
bevolkingsregisters, waardoor zij ondermeer geen administratieve documenten meer
ontving.
De FBD raadt mevrouw X in dit verband aan om:
-

zich in te schrijven in het bevolkingsregister op haar huidige woonplaats
de belastingaangifte voor het lopende aanslagjaar in te dienen
een bezwaarschrift in te dienen voor de laatste gevestigde aanslag
een verzoekschrift tot kwijtschelding van belastingverhogingen overeenkomstig
het Regentsbesluit van 18 maart 1831 in te dienen.

De FBD neemt tevens contact op met het bevoegde team invordering, meer bepaald
wat betreft de eventuele opschorting van de vervolgingen (er werd intussen een
gerechtsdeurwaarder ingeschakeld), de “bevriezing” van de bedragen van de
belastingverhogingen in afwachting van de beslissing ingevolge het Regentsbesluit
en het bekomen van een betaalplan.
Wat het betaalplan betreft, weigert de Adviseur invordering – Ontvanger iedere
betaalfaciliteit omdat de schuld al heel lang bestaat en de belastingschuldige nog
geen vrijwillige betalingen heeft gedaan.
Daarentegen is hij wel bereid om momenteel enkel de belastingbedragen in
hoofdsom (+ nalatigheidsinteresten en vervolgingskosten) in te vorderen en de
beslissing over de kwijtschelding van de belastingverhogingen af te wachten.
Aangezien mevrouw X werkloos is en haar financiële toestand het niet toelaat om
deze gevorderde bedragen in één keer te betalen, beslist de Adviseur invordering –
Ontvanger om de vervolgingen, via de gerechtsdeurwaarder, te hervatten.
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In dit dossier gaf de FBD de belastingschuldige een globaal advies om zo te pogen
de verschillende aspecten van haar problemen op te lossen en ervoor te zorgen dat
zij haar fiscale verplichtingen nakomt.
2.3. Niet verrekende voorafbetalingen – Ambtshalve rechtzetting – Dreigende
vervaldag initiële aanslag
De FBD ontvangt een e-mailbericht van een buitenlandse vennootschap met de
vraag tot bijstand.
De vennootschap heeft een aantal maanden geleden een aanslag in de BNI/Ven
ontvangen, waarbij slechts een deel van de voor het betreffende jaar verrichte
voorafbetalingen zijn verrekend.
De controle-ambtenaar ontving een overzicht van de volgens de vennootschap
verrichte voorafbetalingen en beloofde een rechtzetting uit te voeren, zonder dat er
noodzakelijkerwijze een formeel bezwaarschrift moest worden ingediend. Het
opsporen binnen de administratie van de beweerde voorafbetalingen stuitte evenwel
op hindernissen. Intussen nadert de vervaldag van de vermoedelijk te hoge aanslag
en wenste de vennootschap op korte termijn duidelijkheid. Bovendien wenst zij het
effectief verschuldigde gedeelte tegen de vervaldag te betalen, teneinde
nalatigheidsinteresten te vermijden.
De FBD analyseerde het dossier en nam contact op met de controle-ambtenaar, die
nog steeds heel bereidwillig was om de rechtzetting spoedig uit te voeren. Daaruit
bleek dat de vennootschap de helft van de voorafbetalingen onder een ander
refertenummer had verricht en dit de verrekening van het volledige bedrag door deze
ambtenaar via een supplementaire aanslag verhinderde.
De FBD kon de situatie mede door een heel bereidwillige tussenkomst van de Dienst
der Voorafbetalingen heel snel deblokkeren. Het nodige werd aldaar gedaan opdat
alle effectief door de vennootschap verrichte voorafbetalingen konden worden
verrekend in een bijkomende aanslag in de BNI/Ven. Intussen kon het exacte bedrag
van de verschuldigde belasting aan de vennootschap worden medegedeeld, die het
onmiddellijk betaalde en aldus geen nalatigheidsinteresten riskeerde. Deze
rechtzetting vermeed ook dat er een formeel bezwaarschrift moest worden ingediend.
2.4. Ontheffingsbeslissing – Teruggave nog niet ontvangen
Zes maanden na afloop van een bemiddelingsdossier inzake taxatie contacteert een
belastingplichtige de FBD omdat hij de effectieve terugbetaling van de OV, die
ingevolge een beslissing werd ontheven, nog steeds niet heeft ontvangen.
De FBD informeert bij het bevoegde inningscentrum van de AAII wat er eventueel
fout zou kunnen gelopen zijn en bezorgt tevens een kopie van de betreffende
beslissing. De dienst boekhouding van het Inningscentrum antwoordt dat de
beslissing, wellicht ingevolge een communicatiefout, kennelijk niet in de
uitgavestukken werd opgenomen. Op verzoek van de FBD werd dit euvel rechtgezet,
zodat de belastingplichtige uiteindelijk het bedrag van de ontheffing binnen de 2
maanden zal ontvangen.
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2.5. Teruggave btw – Aanwending voor de betaling van een penale boete
De vennootschap X betwist de “wederrechtelijke” inhouding door het kantoor nietfiscale invordering van een teruggave inzake btw, namelijk de aanwending van een
teruggave btw op een geldboete van 2.500 EUR waartoe de vennootschap was
veroordeeld bij vonnis van de rechtbank van koophandel overeenkomstig artikel
780bis Ger.W., en waartegen de vennootschap beroep had aangetekend.
De FBD, alhoewel niet bevoegd inzake de niet-fiscale invordering, heeft deze
betwisting bij het hof van beroep verder opgevolgd in overleg met het kantoor nietfiscale invordering. Wat de aanwending van de btw-teruggave op de geldboete
betreft, verwijst de FBD naar de bepalingen van artikel 334, Programmawet van 27
december 2004 waarbij wordt toegelaten dat alle teruggaven of terugbetalingen van
de FOD Financiën in het kader van de toepassing van de belastingwetten ten bate
van een bepaalde persoon, zonder formaliteit kunnen worden toegerekend op de
fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen die de FOD Financiën dient te innen of in te
vorderen lastens deze persoon.
Deze mogelijkheid tot aanwending op de nog openstaande schulden, in casu de
geldboete van 2.500 EUR, is weliswaar beperkt tot het niet-betwiste gedeelte van die
schuld.
Ingevolge het arrest van het hof van beroep werd de boete verminderd tot 1.000
EUR. De Ontvanger niet-fiscale invordering heeft daarop na tussenkomst van de
FBD het nodige gedaan voor de terugbetaling van 1.500 EUR op de rekening van de
betrokkene.
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III. Diversen
1. Inkomstenbelastingen
1.1. Artikelen 136, 141, 142, en 143, WIB 92 – Netto-bestaansmiddelen voor
kinderen ten laste – Berekening
Artikel 136 WIB 92 bepaalt wanneer personen als ten laste kunnen worden
aangemerkt.
“Als ten laste van de belastingplichtigen worden aangemerkt, mits zij deel uitmaken
van hun gezin op 1 januari van het aanslagjaar en zij persoonlijk in het belastbare
tijdperk geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan 1.800 EUR netto
bedragen :
1°
2°
3°
4°

hun kinderen;
hun ascendenten;
hun zijverwanten tot en met de tweede graad;
personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste
is geweest.”.

Overeenkomstig artikel 141 WIB 92 wordt voormeld bedrag van 1.800 EUR op 2.600
EUR gebracht voor kinderen ten laste van een belastingplichtige die alleen wordt
belast en op 3.300 EUR voor kinderen ten laste van een dergelijke belastingplichtige
die als gehandicapt worden aangemerkt.
Overeenkomstig artikel 142 WIB 92 wordt onder nettobedrag van de
bestaansmiddelen verstaan “het brutobedrag daarvan verminderd met de kosten die
de belastingplichtige verantwoordt gedurende het belastbare tijdperk te hebben
gedaan of gedragen om die middelen te verkrijgen of te behouden.
Bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens worden de aftrekbare kosten vastgesteld
op 20% van het brutobedrag van de bestaansmiddelen. Wanneer die
bestaansmiddelen bestaan in bezoldigingen van werknemers of in baten, bedragen
de aftrekbare kosten ten minste 250 EUR.”.
Artikel 143 WIB 92 bepaalt welke inkomsten niet in aanmerking komen voor het
vaststellen van het nettobedrag van de bestaansmiddelen:
1° wettelijke
kinderbijslagen,
kraamgelden en
adoptiepremies,
evenals
studiebeurzen en premies voor het voorhuwelijkssparen;
2° inkomsten verkregen door een persoon met een handicap die in beginsel recht
heeft op de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ten belope
van het maximumbedrag waarop die persoon in uitvoering van die wet recht kan
hebben;
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3° pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen als bedoeld in artikel 34
die zijn verkregen door in artikel 132, eerste lid, 7°, bedoelde personen, tot
beloop van 14.500 EUR per jaar;
4° bezoldigingen verkregen door in artikel 135, bedoelde gehandicapten ingevolge
tewerkstelling in een erkende beschutte werkplaats;
5° uitkeringen of aanvullende uitkeringen tot onderhoud die ter uitvoering van een
gerechtelijke beslissing, waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht
wordt vastgesteld of verhoogd, aan de belastingplichtige zijn betaald na het
belastbare tijdperk waarop ze betrekking hebben;
6° de uitkeringen vermeld in artikel 90, 3°, die zijn toegekend aan kinderen tot
beloop van 1.800 EUR per jaar;
7° bezoldigingen ontvangen door studenten zoals bedoeld in titel VII van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten tot een bedrag van 1.500
EUR per jaar.”.
Voorbeeld 1
Mevrouw X was niet tevreden over het feit dat haar pleegdochter, juffrouw Y, niet
langer als fiscaal ten laste kon worden beschouwd omdat het totaal bedrag van haar
inkomsten, ingevolge de toekenning van een leefloon door het OCMW, het maximum
toegestane nettobedrag van de bestaansmiddelen zou overschrijden.
Voor de berekening van de netto bestaansmiddelen werden alle inkomsten
samengevoegd en werd rekening gehouden met 20% forfaitaire kosten.
In het kader van de algemene dienstverlening aan de burger onderzocht de FBD de
fiscale toestand van belastingplichtige en haar pleegdochter.
Uit de gegevens die de FBD ter beschikking had, bleek dat juffrouw Y voor het
aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) volgende inkomsten had genoten :
- 500,15 EUR bezoldigingen (niet behaald in het kader van een studentencontract)
- 5.171,93 EUR (Recht op maatschappelijke integratie – RMI).
Op 1 januari 2016 maakt zij deel uit van het gezin van mevrouw X, die fiscaal als
alleenstaande (feitelijk samenwonend) moet worden beschouwd. Om als ten laste te
kunnen worden beschouwd mag juffrouw Y persoonlijk in het belastbare tijdperk
geen bestaansmiddelen hebben gehad die meer dan 2.600 EUR (geïndexeerd
bedrag voor het aj. 2016 = 4.500 EUR) netto bedragen.
Overeenkomstig nr. 136/26 van Com.IB 92) dekt het woord “bestaansmiddelen alle
regelmatige of toevallige, al dan niet belastbare inkomsten, met inbegrip van
achterstallige vergoedingen, het gewoon en het vervroegd vakantiegeld, het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden (W.1.4.1969), het leefgeld of
bestaansminimum (W 7.8.1974), enz.
De wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie (RMIwet) heeft de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een
bestaansminimum vervangen. Hieruit kan worden afgeleid dat het aan juffrouw X
toegekende RMI als een bestaansmiddel moet worden beschouwd en in aanmerking
moet worden genomen voor de berekening van het nettobedrag van de
bestaansmiddelen.
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Voormeld artikel 142 WIB 92 bepaalt dat het brutobedrag kan worden verminderd
met de bewezen kosten. Bij gebrek aan bewijzen worden de aftrekbare kosten
vastgesteld op 20% van het brutobedrag van de bestaansmiddelen. Wanneer die
bestaansmiddelen evenwel bestaan uit bezoldigingen van werknemers of baten,
bedragen de aftrekbare kosten ten minste 250 EUR (geïndexeerd bedrag voor het
aanslagjaar 2016 = 430 EUR).
Bij de berekening van de netto-bestaansmiddelen van niet-belastbare inkomsten
(zoals leefloon) moet, overeenkomstig nr. 136/34 Com.IB 92, rekening worden
gehouden met het toegekende of geïnde bedrag, verminderd met het forfait van
20%.
De bezoldigingen die juffrouw Y heeft ontvangen betreffen geen door studenten
ontvangen bezoldigingen zoals bedoeld in titel VII van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkomsten. Artikel 143, 7°, WIB 92 kan dus niet worden
toegepast.
Concreet betekent dit dat juffrouw Y voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015)
volgende netto-bestaansmiddelen heeft genoten :
Bezoldigingen :
500,15 EUR
Kosten (20% met een minimum van 430 EUR) :
-430,00 EUR
Netto-bestaansmiddelen:
70,15 EUR
Leefloon :
Kosten (20%) :
Netto-bestaansmiddelen
Totaal netto-bestaansmiddelen:

5.171,93 EUR
-1.034,39 EUR
4.137,54 EUR
4.207,69 EUR.

Dit bedrag is lager dan het maximumbedrag van 4.500 EUR (fiscaal ten laste van
een “alleenstaande” belastingplichtige). Bijgevolg kan de pleegdochter voor het
aanslagjaar 2016 alsnog als ten laste van mevrouw X worden aangemerkt.
Zowel mevrouw X, als de dienst bevoegd voor de behandeling van haar dossier,
werden op de hoogte gebracht van de bevindingen van de FBD.
Hierdoor kon de bevoegde dienst, die zich met de berekening akkoord verklaarde, op
korte termijn de nodige rechtzetting uitvoeren.
Voorbeeld 2
Aan de FBD werd de vraag gesteld waarom een zoon, van wie het totale bedrag van
de belastbare bezoldigingen minder bedraagt dan het toegestane maximumbedrag
van de netto bestaansmiddelen, toch niet als ten laste kan worden aangemerkt.
Na onderzoek stelt de FBD vast dat dit voortvloeit uit het feit dat bij de berekening
van, enerzijds, de belastbare bezoldigingen en, anderzijds, de netto
bestaansmiddelen, rekening wordt gehouden met een verschillend forfait.
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Overeenkomstig artikel 51 WIB 92 worden, met betrekking tot andere bezoldigingen
en baten dan vergoedingen verkregen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een
tijdelijke derving van bezoldigingen of baten, “de beroepskosten, de in artikel 52, 7°
en 8°, van hetzelfde wetboek bedoelde bijdragen en sommen uitgezonderd, bij
gebrek aan bewijzen forfaitair bepaald op percentages van het brutobedrag van die
inkomsten, vooraf verminderd met voormelde bijdragen.”.
Overeenkomstig artikel 51, 2de lid, WIB 92 bedragen die percentages voor
bezoldigingen van werknemers voor het aanslagjaar 2016 (niet geïndexeerd):
a)
b)
c)
d)

29,35% van de eerste schijf van 3.775 EUR;
10,50% van de schijf van 3.775 EUR tot 7.450 EUR;
8% van de schijf van 7.450 EUR tot 12.700 EUR;
3% van de schijf boven 12.700 EUR.

Zoals hiervoor vermeld bedraagt het forfaitair kostenforfait voor de berekening van de
netto bestaansmiddelen 20% met een minimum van 250 EUR (430 EUR
geïndexeerd voor aanslagjaar 2016).
Wanneer een zoon bijvoorbeeld in oktober 2015 begint te werken (geen
studentenovereenkomst) en daarvoor een bruto bezoldiging ontvangt van 4.410 EUR
(geen andere inkomsten) wordt het volgende vastgesteld:
Belastbaar inkomen
Bruto bezoldigingen:
Forfaitaire beroepskosten (29,35%):
Netto belastbaar inkomen:
Nettobedrag van de bestaansmiddelen
Bruto bezoldigingen:
Forfaitaire kosten (20% - minimum 430 EUR)
Nettobedrag bestaansmiddelen:

4.410,00 EUR
- 1.294,34 EUR
3.115,66 EUR

-

4.410,00 EUR
880,00 EUR
3.520,00 EUR

In deze situatie zal de betrokken zoon niet meer als ten laste worden aangemerkt,
aangezien het nettobedrag van de bestaansmiddelen (3.520 EUR) meer bedraagt
dan het toegestane maximum om als ten laste te worden aangemerkt (3.120 EUR
voor aj. 2016). Dit ondanks het feit dat de belastbare bezoldigingen voor de
berekening van de PB slechts 3.115,66 EUR bedragen.
Het verschil in forfait werd reeds aangekaart in een mondelinge parlementaire vraag
gesteld door de heer Herman Van Rompuy op 24 oktober 2006 (Kamer, CRIV 51
COM 1072, blz. 8 e.v.).
De toenmalige Staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd
tegen de fiscale fraude, de heer Hervé Jamar, antwoordde het volgende:
“ (…) de aangehaalde commentaar heeft betrekking op de toestand vóór de wet van
10 augustus 2001 houdende de hervorming van de personenbelasting. In het kader
van de eerste krachtlijn van die hervorming, namelijk de vermindering van de fiscale
druk op de inkomsten uit arbeid, is het percentage van de forfaitaire beroepskosten
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op de eerste schijf van 3.750 euro vóór indexering van de bezoldigingen van
werknemers verhoogd van 20% tot 25%.
In tegenstelling tot artikel 51 van het bovenvermelde wetboek werd artikel 142 van
datzelfde wetboek niet aangepast. Dat laatste artikel bepaalt hoe het nettobedrag
van de bestaansmiddelen moet worden vastgesteld om te beoordelen of een
persoon ten laste is van de belastingplichtige of niet.
(…)
Het in artikel 142, tweede lid; van bovenvermeld wetboek vermelde forfait van 20%,
dat een eenvormig en lineair percentage is, mag dus niet worden verward met het in
artikel 51 van datzelfde wetboek bedoelde forfait, dat slechts voor bepaalde
beroepsinkomsten van toepassing is en dat zeer sterk verschilt naargelang de aard
van de beroepsinkomsten waarop het betrekking heeft.”.
Er wordt hierbij opgemerkt dat, alvorens over te gaan tot de berekening van het netto
bedrag van de bestaansmiddelen, rekening moet gehouden worden met artikel 143,
7°, WIB 92 waarin wordt bepaald dat, voor die berekening, de bezoldigingen
ontvangen door bepaalde studenten tot een bedrag van 1.500 EUR (2.600 EUR
geïndexeerd voor aanslagjaar 2016), niet in aanmerking komen.
Dit bedrag is een brutobedrag. Om het nettobedrag van de bestaansmiddelen vast te
stellen, wordt het (geïndexeerde) bedrag van 1.500 EUR dus afgetrokken van het
brutobedrag van de bezoldigingen ontvangen ter uitvoering van een
arbeidsovereenkomst voor studenten (na aftrek van de persoonlijke bijdragen ter
uitvoering van de sociale wetgeving, met inbegrip van de "solidariteitsbijdrage"). Het
saldo wordt vervolgens verminderd met de forfaitaire kosten zoals vermeld in artikel
142 WIB 92 (Circulaire nr. Ci.RH.331/581.592 (AOIF 15/2007) van 4.5.2007).
Het verschil in forfait zal dus niet tot uiting komen wanneer het gaat over
bezoldigingen verkregen ter uitvoering van een studentenovereenkomst.
1.2. Artikel 140 WIB 92 - Feitelijk samenwonenden, kinderen ten laste
Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van
hetzelfde gezin, worden de in artikel 136 WIB 92 vermelde personen, die eveneens
van dat gezin deel uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in
feite aan het hoofd van dat gezin staat.
Wanneer het samengetelde nettobedrag der bestaansmiddelen van die
belastingplichtige en van de personen te zijnen laste lager is dan zoveel maal 3.140
EUR (geïndexeerd bedrag) als het gezin personen ten laste plus één telt, mag die
belastingplichtige ervan afzien als te zijnen laste te beschouwen de personen
waarvoor hij over geen 3.140 EUR (geïndexeerd bedrag) bestaansmiddelen beschikt
en worden die personen als dan beschouwd als ten laste van diegene van de andere
van het gezin deel uitmakende belastingplichtigen die het meeste tot hun onderhoud
bijdraagt.
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Mevrouw X vroeg aan de FBD om een herziening van haar aanslag gevestigd in de
PB aj. 2016. Er werd volgens belastingplichtige bij de berekening van de aanslag
geen rekening gehouden met de bedragen vermeld in de code 1384 (uitgaven voor
kinderoppas) van de aangifte in de PB.
Bij nazicht van de fiscale toestand van belastingplichtige blijkt dat zowel mevrouw X
als haar feitelijk samenwonende partner, de heer Y , in hun respectievelijke aangifte
de twee kinderen als zijnde ten laste hadden opgenomen. Ook de uitgaven voor
kinderopvang werden door beiden vermeld in de code 1384.
Bij het vestigen van de aanslag werden de 2 kinderen door de taxatiedienst
beschouwd als zijnde ten laste van de heer Y.
De bepalingen van artikel 140 WIB 92 werden door de FBD aan mevrouw X
verduidelijkt.
Daarbij worden de richtlijnen opgenomen onder punt II van de administratieve
circulaire nr. Ci.RH.331/517.844 (AOIF 26/2002) van 20.11.2002 eveneens
aangehaald:
“Het zijn de betrokkenen zelf die, bij het invullen van de aangifte, aan de
administratie kenbaar maken wie van hen de kinderen ten laste neemt en derhalve
moet worden geacht aan het hoofd van het gezin te staan.
Wanneer er zich geen betwisting voordoet, is het niet de taxatieambtenaar die de
gepastheid van de door de belastingplichtigen ter zake uitgedrukte keuze moet
beoordelen. Op basis van de juridische en feitelijke gegevens die in het
belastingdossier voorkomen, kan hij immers geen keuze maken tussen de
partners.
Alleen in de gevallen waarin beide belastingplichtigen aanspraak maken op de
tenlasteneming van eenzelfde kind, moet de belastingadministratie een beslissing
nemen door de in het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen toe te passen.
Het is duidelijk de wil van de wetgever om de toeslag op de belastingvrije som
voor kinderen slechts éénmaal toe te passen.”.
In onderhavig dossier heeft de taxatiedienst ervoor geopteerd om de twee kinderen
als ten laste van de partner vaan mevrouw X te beschouwen. Hierdoor verliest zij niet
alleen de toeslag op de belastingvrije sommen voor kinderen ten laste en voor
alleenstaande met kinderen ten laste, maar verliest zij tevens ook het recht op de
belastingvermindering voor uitgaven voor kinderoppas.
Mevrouw X was van mening dat er bij er bij het invullen van de aangifte van haar
partner iets was misgelopen en dat het steeds de bedoeling was dat zij de kinderen
ten laste zou nemen. Zij vroeg zich af of er nog een rechtzetting mogelijk was.
De FBD raadde haar aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met de bevoegde
taxatiedienst. Er werd haar tevens ook gewezen op de mogelijkheid om een
bezwaarschrift in te dienen.
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1.3. Artikel 1458 WIB 92 - Belastingvermindering voor pensioensparen
Overeenkomstig artikel 1458 WIB 92, komen de bedragen die ingevolge artikel 1451,
5°, van hetzelfde wetboek in het kader van het pensioensparen in aanmerking voor
vermindering, zijn die welke in België definitief worden betaald:
1° of wel voor het aanleggen van een collectieve spaarrekening;
2° of wel voor het aanleggen van een individuele spaarrekening;
3° of wel als premie van een spaarverzekering.
Het bedrag dat voor vermindering in aanmerking komt is beperkt tot 940 EUR
(geïndexeerd bedrag) per belastbaar tijdperk. Elke echtgenoot is gerechtigd op de
vermindering indien hij persoonlijk houder is van een spaarrekening of een
spaarverzekering.
De betalingen in een belastbaar tijdperk mogen slechts worden verricht voor één
enkele collectieve spaarrekening of één enkele individuele spaarrekening of één
enkele spaarverzekering.
In principe wordt voormeld jaarlijks geïndexeerd. Ingevolge de Programmawet van 19
december 2014 (BS 29.12.2014, editie 2), wordt de indexering van bepaalde fiscale
uitgaven evenwel opgeschort.
Wat de betalingen gedaan in het kader van het pensioensparen wordt in de memorie
van toelichting het volgende vermeld:
“Door de gewijzigde indexeringsregels, wordt het maximumbedrag waarvoor een
belastingvermindering voor pensioensparen kan worden verleend voor aanslagjaar
2015 “bevroren” op het bedrag van aanslagjaar 2014 namelijk 940 euro in plaats van
950 euro.
De regering stelt voor om een regeling te treffen voor de belastingplichtigen die in
2014 voor meer dan 940 euro betalingen hebben gedaan voor een
pensioenspaarrekening of pensioenspaarverzekering. Het verschil van 10 euro of
minder tussen die betalingen en 940 euro, zal voor de toepassing van de
belastingvermindering voor pensioensparen worden beschouwd als een bedrag dat
in 2015 is betaald (artikel 14 van het ontwerp). Voor de toepassing van de taks op
het lange termijnsparen en de vervroegde inning van die taks (zie de artikelen 104 tot
107 van dit ontwerp) en voor de toepassing van artikel 34, WIB 92 zal het verschil
echter worden beschouwd als een in 2014 gedane betaling. Om de betrokken
belastingplichtigen niet te benadelen, zal het verschil voor de toepassing van artikel
174, WIB 92 enkel als een in 2015 betaalde premie worden beschouwd om te
beoordelen of de belastingplichtige gedurende ten minste vijf belastbare tijdperken
stortingen heeft verricht, niet om te beoordelen of elke storting ten minste vijf jaar
belegd is gebleven.
Artikel 14 van het ontwerp houdt tevens in dat fi nanciële instellingen en
verzekeringsmaatschappijen die in 2014 betalingen tot 950 euro in ontvangst hebben
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genomen voor één pensioenspaarrekening of één pensioenspaarverzekering, artikel
14510, eerste lid, WIB 92 niet hebben geschonden.”.
De heer X wendde zich, na een poging tot minnelijke schikking met de taxatiedienst,
tot de FBD met volgend probleem.
In 2014 deed hij, naar jaarlijkse gewoonte, een storting voor pensioensparen ten
bedrage van het, op dat ogenblik, voorziene maximumbedrag, zijnde 950 EUR. Dit
bedrag was op het moment van storting het fiscaal toegestane maximumbedrag.
Door de opschorting van de indexering ingevolge voormelde PW werd dit
maximumbedrag evenwel teruggebracht tot 940 EUR. Toch vermeldde de heer X in
zijn aangifte in de PB voor aj. 2015 een bedrag van 950 EUR tegenover de code
1361.
Bij de berekening van de PB werd rekening gehouden met een
belastingvermindering van 30% op het maximumbedrag van 940 EUR. Op het
aanslagbiljet werd nog vermeld: ”Eenmalige overdracht betalingen voor
pensioensparen te vermelden in de aangifte van aanslagjaar 2016 t.o.v. de code
1361 : 10,00 EUR.”.
Bij het invullen zijn aangifte in de PB voor het aj. 2016 lukte het de heer X evenwel
niet om tegenover de code 1361 het bedrag van 10,00 EUR te vermelden.
Als foutmelding werd er opgegeven : “Het gegeven 1361 mag niet ingevuld worden
want de belastingplichtige heeft 65 jaar of meer gedurende het inkomstenjaar
bereikt.”.
Krachtens artikel 1459, 2de lid, WIB 92 kan de vermindering immers niet meer
verleend met ingang van het belastbare tijdperk waarin de spaartegoeden, kapitalen
of afkoopwaarden zijn uitgekeerd die afzonderlijk belastbaar zijn ingevolge artikel
171, 1°bis, WIB 92, behoudens indien de uitkering het gevolg is van het overlijden
van de belastingplichtige, of waarin de belastingplichtige de leeftijd van 65 jaar
bereikt heeft.
Belastingplichtige was op de hoogte van het feit dat de vermindering voor
pensioensparen niet meer wordt verleend met ingang van het belastbaar tijdperk
waarin de hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Hij had dan ook geen bijkomende
stortingen meer gedaan voor het inkomstenjaar 2015. Hij wou echter toch nog de
overdracht van aanslagjaar 2015 inbrengen, temeer omdat dit overdracht het jaar
voordien ontstaan was als het gevolg van een laattijdige beslissing van de overheid.
De FBD vroeg aangaande deze kwestie het standpunt van de centrale diensten van
de AAFisc Er wordt meegedeeld dat de PW van 19 december 2014 nergens een
uitzondering voorziet op de regel voorzien in artikel 1459 WIB 92.
De administratie kan dus niet afwijken van deze wetsbepaling en bijgevolg kan het
bedrag van 10 EUR niet overgedragen worden en komt het evenmin in aanmerking
voor de toekenning van de belastingvermindering voor pensioensparen voor het
aanslagjaar 2016.
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1.4. Artikel 154 WIB 92 - Bijkomende belastingvermindering voor pensioenen
en vervangingsinkomsten
Overeenkomstig artikel 154, §1, WIB 92 wordt met betrekking tot pensioenen en
vervangingsinkomsten een bijkomende belastingvermindering verleend, wanneer het
totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of vervangingsinkomsten.
Volgens artikel 154, §2, eerste lid, 1°, van hetzelfde wetboek is de bijkomende
vermindering gelijk aan de belasting die overblijft na toepassing van de artikelen 147
tot 153 van hetzelfde wetboek, wanneer het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat
uit pensioenen of vervangingsinkomsten en het totale bedrag van die inkomsten niet
hoger is dan het maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering dat kan
worden toegekend na de eerste twaalf maanden van volledige werkloosheid, de
anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen niet inbegrepen.
Dit maximumbedrag bedraagt 15.518,54 EUR, zowel voor het aanslagjaar 2015 als
voor het aanslagjaar 2016.
Die bijkomende belastingvermindering wordt evenwel geleidelijk aan afgebouwd.
Indien het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of
vervangingsinkomsten en het totale bedrag van die inkomsten hoger is dan het
hierboven vermelde maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering. In dat
geval is de bijkomende vermindering gelijk aan het positieve verschil tussen :
1° het bedrag van de belasting die nog overblijft na toepassing van de artikelen 147
tot 153, WIB 92 en
2° het verschil tussen (wanneer het totale netto-inkomen uitsluitend bestaat uit
pensioenen of vervangingsinkomsten) die pensioenen of vervangingsinkomsten
en het maximumbedrag dat overeenkomstig artikel 154, §2, eerste lid, 1°, WIB
92 van toepassing is.
Mevrouw X stelt, na ontvangst van haar aanslagbiljet gevestigd in de PB voor het
aanslagjaar 2016, vast dat zij een aanzienlijk bedrag moet betalen, terwijl zij de
voorgaande aanslagjaren steeds recht had op een teruggave. Haar raadgever, de
heer Y, richt zich tot de FBD met de vraag vanwaar dit grote verschil komt. Hij
vermeldt er wel nog bij dat hij heeft vastgesteld dat mevrouw X een buitenlands
pensioen van 2.838 EUR niet had aangegeven.
De FBD stelt dit inderdaad vast in zijn onderzoek. Het bedrag van het buitenlands
pensioen werd door de taxatiedienst toegevoegd aan de belastbare basis van
belastingplichtige. Hierdoor wordt het maximumbedrag vermeld in artikel 154, §2,
WIB 92, in die mate overschreden dat mevrouw X het recht op de bijkomende
vermindering vermeld in het 2de lid van dat artikel verliest.
Dit heeft natuurlijk een weerslag in de uiteindelijk verschuldigde belasting en
verklaart ook het feit dat mevrouw X voor aj. 2016 een belastingsupplement dient te
betalen. De raadgever van mevrouw X wordt hiervan op de hoogte gebracht. Ter
verduidelijking van de berekening van de bijkomende vermindering voor pensioenen,
wordt tevens volgende gepersonaliseerde berekening toegevoegd :
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Voor het aj. 2016 (inkomsten 2015):
Het totale bedrag van de inkomsten uit pensioenen bedraagt 18.441,80 EUR en is
dus hoger dan het maximumbedrag van de wettelijke werkloosheidsuitkering
15.518,54 EUR:
De bijkomende vermindering is gelijk aan het positieve verschil tussen :
•

het bedrag van de belasting die nog overblijft na de toepassing van de artikelen
147 tot 153 WIB 92:
3.856,22 EUR
gewone vermindering pensioenen
- 1.951,62 EUR
om te slane belasting
1.904,60 EUR

en
•

het verschil tussen die pensioenen en het maximum bedrag van de wettelijke
werkloosheidsuitkering:
18.441,80 EUR – 15.518,54 EUR = 2.923,26 EUR
Het resultaat (1.904,60-2.923,26 EUR =) resulteert in een negatief bedrag. Mevrouw
X heeft bijgevolg geen recht meer op bijkomende belastingvermindering.
De raadgever van mevrouw X dankt de FBD voor de uiteenzetting en begrijpt nu
vanwaar het verschil in belastingen komt.
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2. Belasting over de toegevoegde waarde
2.1. Meningsverschil tussen btw-plichtige dienstverrichter en afnemer
De heer en mevrouw X richten een nieuwe woning op die gedeeltelijk aanleunt tegen
de gevel van hun bestaande woning. Zij maken van deze gelegenheid gebruik om de
aanbouwmuur te laten renoveren. Voor de verrichte werken reikt de aannemer een
globale factuur uit met toepassing van 21% btw.
Aangezien voor de gevelwerken aan de bestaande woning, naast alle andere
voorwaarden, voldaan zou zijn aan de ouderdomsvoorwaarde voor de toepassing
van het verlaagd tarief van 6%, wijzen de bouwheren er de aannemer op dat de op
de factuur vermelde handelingen per tarief dienen te worden opgesplitst: 21% voor
de werken aan de nieuwe woning, 6% voor de werken aan het zichtbaar gebleven
gedeelte van de oude gevelmuur.
De aannemer toont zich enkel bereid om voor de te veel aangerekende btw een
creditnota op te maken, mits voorlegging van een uitdrukkelijke verklaring van de
fiscale administratie dat het verlaagd tarief van toepassing is. De bouwheren richten
zich tot het bevoegde kantoor waar men hen meedeelt dat de administratie dit niet
kan attesteren.
Vervolgens richten de bouwheren zich tot de FBD. Aangezien er geen sprake is van
een blijvend geschil met de fiscale administratie, kan de FBD geen
bemiddelingsprocedure opstarten. De FBD neemt desondanks contact op met een
medewerker van de bevoegde dienst van de fiscale administratie om het probleem te
bespreken. Er wordt afgesproken dat de FBD aan de bouwheren voorstelt om de
aannemer te wijzen op de bestaande voorschriften, in de hoop dat dit hem overtuigt.
Eén van de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd tarief is immers dat de
door de dienstverrichter uitgereikte factuur, op basis van een duidelijk en nauwkeurig
attest van de afnemer, melding maakt van het voorhanden zijn van de elementen die
de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen. Behalve in geval van
samenspanning tussen de partijen, ontlast voormeld attest de aannemer van de
aansprakelijkheid betreffende de vaststelling van het tarief.
2.2. Oorsprong btw-schuld
De FBD werd gecontacteerd door een belastingplichtige die de oorsprong van een
nog openstaande btw-schuld wenste te kennen.
Aan de hand van de beschikbare gegevens analyseerde de FBD de btw-schuld en
kon op die manier achterhalen dat een bijzondere rekening aan de basis lag van de
schuld. Deze bijzondere rekening werd opgesteld nadat de rekening-courant werd op
nul gesteld ingevolge de niet-indiening van periodieke btw-aangiften.
De FBD bezorgde de belastingplichtige de nodige toelichtingen, waaronder een
overzicht van de schuld, de gedane toerekeningen en het nog openstaande saldo.
237

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 4

2.3. Zomerregeling – Uitstel van de indieningstermijn van periodieke btwaangiften die tegen 20 juli en 20 augustus moeten worden ingediend
De FBD wordt dikwijls geconfronteerd met vragen van belastingplichtigen en hun
raadgevers over de btw-zomerregeling.
Eerste verduidelijking door de FBD : de Minister van Financiën beslist elk jaar over
een verlenging al dan niet van de btw-zomerregeling, maar het is een “traditie”
geworden die zich jaarlijks herhaalt. Tweede verduidelijking : het uitstel heeft slechts
betrekking op de periodieke aangiften die tegen 20 juli en 20 augustus moeten
worden ingediend. Laatste verduidelijking : dit uitstel heeft geen betrekking op de
betalingstermijn die, onder voorbehoud van wat volgt, vastgesteld blijft op 20 juli en
op 20 augustus.
De FBD raadt de belastingplichtigen in dit kader aan om hun uittreksels van hun
rekening-courant te raadplegen. Wanneer het bedrag van de aan de Staat
verschuldigde belastingen (rooster 71) voor de aangifte(n) die van de
“zomerregeling” genieten niet meer dan 125.000 euro bedraagt, worden de
nalatigheidsinteresten die verschuldigd zijn vanaf 21 juli en/of 21 augustus
“ambtshalve” geannuleerd door het bevoegde team beheer btw zonder dat de
belastingplichtige dit uitdrukkelijk moet vragen, op voorwaarde enerzijds dat hij zijn
periodieke aangiften voor de voorgaande perioden binnen de wettelijke termijn heeft
ingediend en hij zijn aangifte van het 2e kwartaal of zijn maandelijkse aangiften van
juli en augustus binnen de door de zomerregeling toegestane termijn heeft ingediend
(10 augustus in plaats van 20 juli en 10 september in plaats van 20 augustus) - en
anderzijds dat hij de in rooster 71 (aan de Staat verschuldigde belasting)
aangegeven bedragen, inbegrepen voor de aangiften ingediend op 10 augustus en
op 10 september, heeft betaald.
Voor meer informatie over de te vervullen indienings- en betalingsvoorwaarden
teneinde te genieten van een annulering van de nalatigheidsinteresten kan de
belastingplichtige zich wenden tot het team beheer btw.
Voor de nalatigheidsinteresten die niet ambtshalve door het team beheer btw werden
geannuleerd, kan de belastingplichtige nog een gemotiveerd verzoek tot vrijstelling
richten tot de Adviseur-generaal van het Regionaal Invorderingscentrum.
2.4. Btw-listing – Jaarlijkse lijst van de belastingplichtige klanten – 31 maart
van ieder jaar – Boeten in geval van niet-indiening of laattijdige indiening
Ook inzake voormeld onderwerp wordt de FBD geregeld verzocht een aantal
verduidelijkingen aan de btw-plichtigen te verstrekken.
De jaarlijkse lijst van belastingplichtige klanten, bedoeld in artikel 53quinquies van
het Btw-Wetboek, moet vóór 31 maart van ieder jaar worden ingediend (KB nr. 23
met betrekking tot de jaarlijkse lijst van de btw-belastingplichtige klanten).
Voor meer informatie betreffende de verplichtingen inzake de btw-listing wordt
verwezen naar:
http://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/jaarlijkse_klantenlisting.
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Overeenkomstig artikel 70, §4, van het Btw-Wetboek worden de niet in de §§1, 2 en
3 bedoelde overtredingen van dit Wetboek of van de besluiten genomen ter
uitvoering ervan bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 EUR tot
5.000 EUR per overtreding. Het bedrag van deze geldboete wordt naargelang van de
aard en de ernst van de overtreding bepaald volgens een schaal waarvan de trappen
door de Koning worden vastgesteld. Krachtens het KB nr. 44, Bijlage, Afdeling 1,
rubriek IV, 1°, geldt voor overtredingen aangaande de jaarlijkse lijst van de btwbelastingplichtige afnemers bedoeld in artikel 53quinquies van het Btw-Wetboek het
volgende:
A. Niet indienen: 3.000 EUR per lijst
B. Laattijdig indienen:
Per lijst
a) Vertraging van maximum 3 maanden:
- Nihil-lijst: 50 EUR
- Andere lijst: 25 EUR per te vermelden afnemer met een minimum
van 75 EUR en een maximum van 1.500 EUR
b) Vertraging van maximum 9 maanden
- Nihil-lijst: 150 EUR
- Andere lijst: 75 EUR per te vermelden afnemer met een minimum
van 225 EUR en een maximum van 2.250 EUR
c) Vertraging van meer dan 9 maanden : 3.000 EUR.
De boeten die aldus krachtens KB nr. 44 werden bepaald, kunnen bij toepassing van
artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831 nog het voorwerp
uitmaken van een kwijtschelding (volledig) of een vermindering (gedeeltelijke
kwijtschelding). De verzoeken tot kwijtschelding of vermindering van boeten moeten
niet verplicht worden ingediend bij de Minister van Financiën. Zij kunnen bij het
bevoegde team beheer van het Centrum KMO of GO van de Algemene Administratie
van de Fiscaliteit worden ingediend.
De FBD heeft ter zake geen enkele bevoegdheid. Elk verzoek tot kwijtschelding of
vermindering van boeten moet gemotiveerd zijn en de redenen vermelden waarom
de listing te laat of helemaal niet werd ingediend. De redenen kunnen van fiscale of
niet fiscale aard zijn, zoals een overlijden, een ernstige ziekte, een ongeval,
onoverbrugbare financiële problemen, enz.
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3. Algemene
Administratie
documentatie

van

de

Patrimonium-

3.1. KI – Splitsing onroerend goed – Ongewijzigd bedrag – Betekening
Een onroerend goed met huisnummer 32/34 werd gesplitst in drie percelen: huis nr.
32, huis nr. 34 en een stuk achtergrond.
Ter gelegenheid van de bijwerking van de kadastrale documentatie werd vastgesteld
dat het oude KI van de woning nr. 32/34 enkel betrekking had op het deel van het
onroerend goed dat overeenstemt met het nr. 34. Het deel met betrekking tot het nr.
32 was niet bekend bij het kadaster.
De administratie betekent nieuwe KI’s met betrekking tot de woning nr. 32 en de
achtergelegen grond. De nieuwe eigenaars van de woning nr. 34 ontvangen evenwel
geen betekening van hun KI. Uit navraag bij de administratie blijkt dat omwille van
het feit dat het oude KI van de woning nr. 32/34 feitelijk het KI van de woning nr. 34
was en dit niet werd gewijzigd, dit KI niet opnieuw moest worden betekend.
Omdat zij hun twijfels hebben omtrent dit KI vragen betrokkenen er alsnog de
betekening van, wat de administratie weigert.
De FBD wijst er de administratie op dat overeenkomstig de bepalingen van het WIB
92, de verdeling van een gebouwd perceel wordt beschouwd als een aanzienlijke
wijziging (artikel 494, §2, 2°), elke aanzienlijke wijziging aanleiding geeft tot de
herschatting van het KI (artikel 494, §1, 2°) en elk herschat KI aan de
belastingplichtige moet worden betekend (artikel 495, §1).
De administratie is hierna alsnog tot de betekening overgegaan.
3.2. Arrest Raad van State – Rechten – Invordering
De heer X ontvangt in oktober 2016 vanwege de AAPD een schrijven met een
verzoek tot betaling van de rechten waartoe hij was veroordeeld bij een arrest van de
Raad van State van februari 2012. De heer X wenst geen gevolg te geven aan deze
vraag tot betaling aangezien griffierechten reeds verjaren na twee jaar.
De Ontvanger stelt dat de gevorderde rechten geen griffierechten zijn en dat voor de
rechten verschuldigd ingevolge het arrest van de Raad van State de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn van tien jaar vermeld in art 2262bis BW van
toepassing is. Hij verwees daarbij naar de wet van 22 mei 2003 houdende
organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat.
Ondanks aandringen van de heer X verschaft de administratie geen verdere
verduidelijkingen, maar verwijst de heer X naar de FBD.
De FBD kan de vraag tot bemiddeling evenwel niet ontvankelijk verklaren omdat hij,
overeenkomstig artikel 219 W.Reg. enkel bevoegd is inzake registratierechten. De
FBD heeft evenwel wel het standpunt van de administratie verder toegelicht.
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De administratie stelt namelijk dat de rechten bedoeld in artikel 70, §§1 tot 3 van het
besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, stricto sensu geen
griffierechten zijn.
De FBD stelt vast dat de wetgever kennelijk bewust de bedoelde rechten niet als
griffierechten heeft gekwalificeerd, de term ‘griffierecht’ zijnde voorbehouden door het
W.Reg. voor de burgerlijke rechtscolleges (artikel 269/1 en 269/2, W.Reg.) in ruime
zin, met inbegrip van de hoven en arbeidsrechtbanken (Parl.St. Senaat 2012-2013,
nr. 5-2277/1, 22).
3.3. Fiscale kwalificatie van een huurovereenkomst – Btw – Registratierechten
Er wordt bemiddeling gevraagd inzake een betwisting btw betreffende de huur van
een onroerend goed en de toepassing van artikel 44, §3, 2°, Btw-Wetboek.
Behoudens de uitzonderingen vermeld onder de letters a), b) en c) van artikel 44, §3,
2°, is de verhuur van uit hun aard onroerende goederen vrijgesteld van btw.
In de marge van deze bemiddeling werd volgende vraag opgeworpen: volstaat het
dat een huurcontract is geregistreerd opdat het zou kunnen beschouwd worden als
een van de btw vrijgestelde handeling, of anders gezegd, is er, zoals sommigen
menen, dubbele belasting wanneer op eenzelfde huurcontract zowel
registratierechten als btw wordt geheven?
Na onderzoek herinnert de FBD eraan dat, opdat er dubbele belasting zou zijn,
eenzelfde
handeling aanleiding
moet
geven
tot
twee
verschillende
belastingheffingen. De handeling die aanleiding geeft tot de toepassing van het
evenredig recht van 0,2% zoals bedoeld bij artikel 83 van het W.Reg. is het afsluiten
van een huurovereenkomst en niet de terbeschikkingstelling van het onroerend goed
beoogd bij artikel 44, §3, 2°, Btw-wetboek. Het is niet omdat een huurovereenkomst
werd geregistreerd dat i) de terbeschikkingstelling van het onroerend goed die eruit
voortvloeit vrijgesteld is van de btw en ii) geen enkele belastbare handeling nog kan
plaatsvinden. Denken we bijvoorbeeld aan de verhuur van een magazijn (waarover
het in casu ging) waarbij de huurovereenkomst wordt onderworpen aan een
evenredig registratierecht en de terbeschikkingstelling kan onderworpen worden aan
de btw in toepassing van artikel 44, §3, 2°, a), 2e streepje, Btw-wetboek (de
terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen).
Het bemiddelingsdossier wordt vervolgens uitsluitend behandeld op basis van de
btw-reglementering. Het resultaat is dat de handeling niet belastbaar is in de btw
omdat zij niet betrekking heeft op de dienst vermeld in artikel 44, §3, 2°, a, 2de
streepje, Btw-wetboek. Enkel het evenredig registratierecht is verschuldigd.
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Diverse contacten
A. Kamer van Volksvertegenwoordigers
De wetgever luistert naar de stem van de Fiscale Bemiddelingsdienst
Naar aanleiding van het wetsvoorstel tot wijziging van het WIB 92 wat betreft de
herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen, ingediend op 26 juni
2015 door Volksvertegenwoordiger Robert Van de Velde (Kamer, Doc 54 1186/001),
werd de FBD op 2 juni 2016 door de heer Van Rompuy, Voorzitter van de Commissie
voor de Financiën en de Begroting om advies gevraagd.
Op 27 juni 2016 bracht de FBD vanuit zijn praktijkervaring in de fiscale invordering,
een uitgebreid advies ter zake over aan de heer Van Rompuy. Daarbij werd zowel
rekening gehouden met de kost en de werklast verbonden aan de verzending van de
aangetekende herinneringsbrieven voor de overheid, als met het ermee bereikte
resultaat, en met de belangen van de belastingschuldige burger of onderneming.
De FBD besloot zijn studie met de bevestiging dat het noodzakelijk aangetekende
karakter van deze herinneringsbrief in de praktijk zijn doel voorbijschiet, doch
benadrukte dat een aanmaning ‘per gewone brief’ met éénzelfde bijkomende
betaaltermijn van één maand sowieso zijn plaats moet blijven houden in het
invorderingsproces en dit voor alle inkomstenbelastingen en voorheffingen.
Bovendien beveelt de FBD in dit verband bijkomend het gebruik van moderne
communicatiemiddelen zoals telefoon en e-mail aan, om te vermijden dat de
belastingschuldige door één of andere foute postbedeling, slechts voor het eerst door
een middel van de tenuitvoerlegging van het bestaan van de fiscale aanslag zou
worden ingelicht. Dit vooral in de gevallen waarin de betrokken belastingschuldige op
basis van zijn fiscaal verleden niet als wanbetaler kan worden gecatalogeerd.
De FBD benadrukte in zijn advies bovendien zijn mening dat de belastingschuldige
een dergelijke aanmaning verplicht zou moeten ontvangen vooraleer ook maar één
middel van tenuitvoerlegging te zijnen laste wordt gelegd, al dan niet door
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder.
De fiscale teams invordering beschikken immers wettelijk over de mogelijkheid om
een vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag per aangetekende brief te leggen
(bijvoorbeeld loonbeslag of bankbeslag), waarvoor de tussenkomst van de
gerechtsdeurwaarder niet is vereist, doch dat qua imagoschade even groot of zelfs
groter kan zijn dan een rechtstreekse vervolging door een gerechtsdeurwaarder.
Deze aanbevelingen van de FBD werden integraal verwerkt in amendement nr. 1 bij
voormeld wetsvoorstel (DOC 54 1186/002). Het amendement werd op 24 januari
2017 in de Commissie voor de Financiën en de Begroting aangenomen, nadat op
vraag van bepaalde commissieleden de nodige toelichting door de
vertegenwoordigers van de FBD werd verstrekt.
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Het schriftelijk advies van de FBD en de weerslag van de tussenkomst van de dienst
in de voormelde zitting van de Commissie voor de Financiën en de Begroting is
opgenomen in het verslag van 3 februari 2017, uitgebracht door
Volksvertegenwoordiger Luk Van Biesen, namens deze Commissie (beschikbaar op
www.dekamer.be, onder het nummer DOC 54 1186/003 en toegevoegd in bijlage 7
van dit jaarverslag).

B. Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Inkomstenbelastingen
B.1. Berekening VAA: gratis ter beschikkingstelling van een woning door een
vennootschap
Met betrekking tot de raming van anders dan in geld verkregen inkomsten, bepaalt
artikel 36, §1, 1ste lid, WIB 92 dat anders dan in geld verkregen voordelen van alle
aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger. Het 2de lid van hetzelfde
artikel stelt dat, in de gevallen die Hij bepaalt, de Koning regels kan stellen om die
voordelen op een vast bedrag te ramen.
Artikel 36, §1, 2de lid, WIB 92 vindt uitvoering in artikel 18 KB/WIB 92. De anders dan
in geld verkregen voordelen van alle aard en vermeld in de §§2 en 3 van voormeld
artikel 18 KB/WIB 92, worden forfaitair geraamd volgens de in die paragrafen
bepaalde regels.
Bij gebrek aan een sociale of economische reglementering die de waarde van de
voordelen zou vaststellen, wordt de in aanmerking te nemen waarde van de
kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende
goederen, overeenkomstig artikel 18, §3, punt 2, KB/WIB 92 als volgt forfaitair
vastgesteld:
1° Wanneer het onroerend goed of gedeelte ervan niet ter beschikking wordt
gesteld door een rechtspersoon:
op 100/60 of 100/90 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed of
het gedeelte van het onroerend goed naargelang het een gebouwd of een
ongebouwd onroerend goed betreft
2° Wanneer het onroerend goed of gedeelte ervan evenwel ter beschikking wordt
gesteld door een rechtspersoon:
indien het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het gedeelte van
het onroerend goed kleiner is dan of gelijk is aan 745 EUR (niet geïndexeerd
basisbedrag):
100/60 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het
gedeelte van het onroerend goed, vermenigvuldigd met 1,25
246

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 5

indien het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het gedeelte van
het onroerend goed groter is dan 745 EUR (niet geïndexeerd basisbedrag):
100/60 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het
gedeelte van het onroerend goed, vermenigvuldigd met 3,8
De forfaitaire waarde van het voordeel wordt dus anders bepaald naargelang de
woning al dan niet ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon. Het
voordeel wordt op een hogere waarde vastgesteld en dus hoger belast wanneer
bijvoorbeeld een bedrijfsleider een woning van zijn vennootschap al dan niet gratis
ter beschikking krijgt.
Het feit dat artikel 18, §3, punt 2, KB/WIB 92 een onderscheid maakt tussen het
geval waarin een rechtspersoon een onroerend goed ter beschikking stelt en het
geval waarin een natuurlijk persoon een onroerend goed ter beschikking stelt, terwijl
de Koning geen verantwoording geeft voor dit onderscheid, gaf aanleiding tot de
vraag of hiermee het gelijkheids- en het legaliteitsbeginsel werd geschonden.
In een arrest nr. 2015/AR/1235 van 24 mei 2016 oordeelt het Hof van beroep van
Gent dat voormelde reglementaire bepaling wel degelijk het gelijkheidsbeginsel
schendt, dat het onderscheid niet door een objectieve en redelijke verantwoording
wordt gedragen en dus krachtens artikel 159 van de Grondwet artikel 18, §3, punt 2,
KB/WIB 92 niet kan toepassen in het geval waarin het onroerend goed of een
gedeelte ervan ter beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon.
In voormeld arrest verdedigt de AAFisc de stelling dat belastingplichtigen die de
kosteloze beschikking hebben over een woning die hen, enerzijds, ter beschikking
wordt gesteld door een natuurlijk persoon of, anderzijds, door een rechtspersoon,
zich niet in dezelfde omstandigheden bevinden.
“Het verschil in fiscale behandeling naargelang een (deel van een) onroerend
goed ter beschikking wordt gesteld door een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon, werd destijds ingevoerd om de kaderleden en de bedrijfsleiders op
een meer passend VAA te kunnen belasten.
Er werd in het verleden namelijk vastgesteld dat heel wat kaderleden en
bedrijfsleiders, voornamelijk in de banksector, ertoe verplicht werden om het
appartement boven de beroepslokalen te bewonen (…). Op die manier hadden zij
de kosteloze beschikking over een meestal luxueuze woning zonder daarvoor op
een passend VAA te worden belast.
Bovendien bevinden kaderleden en inzonderheid bedrijfsleiders zich dikwijls in
een positie die hen toelaat om zichzelf de kosteloze beschikking toe te kennen
over een (luxueuze) woning. Dit in tegenstelling tot de gewone werknemers.
Wanneer deze laatsten de beschikking krijgen over een onroerend goed is dit
meestal een bescheiden woning.
Men kan dus besluiten dat kaderleden en bedrijfsleiders enerzijds, en gewone
werknemers anderzijds, zich wel degelijk in een onderscheiden situatie bevinden
als het aankomt op de kosteloze beschikking over een onroerend goed zodat een
verschillend belastingstelsel sowieso verantwoord is.
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Feit is wel dat de wet niet het onderscheid maakt tussen kaderleden en
bedrijfsleiders enerzijds en gewone werknemers anderzijds, maar wel dat zij een
onderscheid maakt naargelang de woning ter beschikking wordt gesteld door een
natuurlijk persoon of een rechtspersoon. Een werkgever-natuurlijk persoon stelt
immers geen kaderleden of bedrijfsleiders tewerk en wanneer de woning ter
beschikking wordt gesteld door een rechtspersoon, zal de verkrijger van het
voordeel meestal wel een kaderlid of bedrijfsleider zijn. Vandaar dat het
onderscheiden voordeel afhankelijk is gemaakt van diegene die het onroerend
goed ter beschikking stelt.
Ondanks de bewering van appellanten bestaat er wel degelijk tussen die situaties
een objectief en gefundeerd onderscheid: de persoon die het onroerend goed ter
beschikking stelt heeft niet dezelfde kwalificatie en het onroerende goed zal bij
hen ook niet op dezelfde manier in hun vermogen aanwezig zijn. Dit heeft naast
burgerrechterlijke gevolgen, dan ook zijn fiscale gevolgen die voor beiden
verschillend zijn.”.
Het Hof van Beroep van Gent volgt deze stelling dus niet.
De FBD wordt herhaaldelijk geconfronteerd met verzoeken tot fiscale bemiddeling in
gelijkaardige bezwaarschriften.
De AAFisc blijkt bij het eerder ingenomen standpunt te blijven. Het arrest van het Hof
van Beroep te Gent heeft een beperkte draagwijdte en geldt enkel tussen partijen en
niet erga omnes.
De FBD is er niet van op de hoogte of tegen dit arrest al dan niet in cassatie zal
worden gegaan. De FBD dringt er bij de AAFisc evenwel op aan duidelijk te
communiceren welk standpunt in de hangende bezwaarschriften moet worden
verdedigd en op basis van welke motieven.
Inmiddels stelt het Hof van Beroep van Antwerpen in zijn arrest nr. 2015/AR/1117
van 24 januari 2017 dat de Koning bij de uitvoering van de wetten, de grondwettelijke
beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie moet naleven.
“De grondwettelijk gewaarborgde beginselen van gelijkheid en non-discriminatie
impliceren dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden
behandeld maar deze beginselen beletten niet dat een onderscheid wordt
gemaakt tussen verschillende categorieën van personen. Maar daarvoor is vereist
dat het criterium van onderscheid op objectieve en redelijke wijze kan worden
verantwoord.
Het verschil in behandeling kan te dezen niet worden verantwoord.
(…)
Uit hetgeen voorafgaat, volgt dat (…) eisers in hoger beroep een dwaling in
rechte hebben willen aantonen door te stellen dat deze toegepaste bepalingen van
het KB-WIB 1992 ongrondwettelijk waren, en er dus ten onrechte toepassing van
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werd gemaakt; dat zij hierin slagen nu gebleken is dat het gelijkheidsbeginsel werd
geschonden door artikel 18, §3, 2 KB-WIB 1992 waar het voorziet in een andere,
voor eisers in hoger beroep nadeligere regeling voor de raming van het VAA
omdat het voordeel verstrekt wordt door een rechtspersoon; (…).”.
Nu het Hof van Beroep dan Antwerpen de stelling van het Hof van Beroep bevestigt,
dringt de FBD andermaal aan op duidelijke richtlijnen ter zake vanwege de AAFisc.

B.2. Aanrekening verhoging van de belastingvrije som in geval van
gemeenschappelijke aanslag met vrijgestelde buitenlandse inkomsten.
De FBD wordt regelmatig geconfronteerd met de problematiek inzake de
aanrekening van de verhoging van de belastingvrije som in geval van vestiging van
een gemeenschappelijke aanslag waarbij rekening moet worden gehouden met
vrijgestelde buitenlandse inkomsten.
Omschrijving problematiek
Overeenkomstig artikel 134, §4, WIB 92, wordt, wanneer een gemeenschappelijke
aanslag wordt gevestigd, “als volgt gehandeld:
1° de belastingvrije som wordt per echtgenoot vastgesteld;
2° de toeslagen vermeld in artikel 132 worden toegevoegd aan het basisbedrag
van de belastingvrije som van de echtgenoot met het hoogste belastbare
inkomen;
3° wanneer het belastbare inkomen van één van beide echtgenoten lager is dan
zijn belastingvrije som, wordt het saldo bij de belastingvrije som van de andere
echtgenoot gevoegd;
4° de overeenkomstig artikel 130 berekende basisbelasting van elke echtgenoot
wordt verminderd met de belasting op zijn overeenkomstig het 1° tot 3°
bepaalde belastingvrije som;
5° wanneer de som van de belastbare inkomens van de beide echtgenoten lager
is dan de som van hun belastingvrije sommen, wordt voor het deel van die
samengetelde belastingvrije sommen van de echtgenoten dat de som van hun
belastbare inkomens overschrijdt en betrekking heeft op de toeslagen vermeld
in artikel 132, eerste lid, 1° tot 6°, een terugbetaalbaar belastingkrediet
verleend. Dit belastingkrediet is gelijk aan het voormelde deel van de
samengetelde belastingvrije sommen, vermenigvuldigd met het in paragraaf 2,
tweede lid vermelde tarief van de corresponderende inkomensschijf bij de
echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen, met een maximum van 250
euro per kind ten laste.”.
Zodra dus bij het vestigen van een gezamenlijke aanslag ten minste één van de
echtgenoten beroepsinkomsten heeft, zijn er steeds twee aanslagbasissen, waarop
een basisbedrag van de belastingvrije som wordt aangerekend. Na aanrekening
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daarvan worden alle toeslagen waarop de echtgenoten aanspraak kunnen maken,
aangerekend op het hoogste belastbaar inkomen.
Wanneer de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen evenwel enkel bij
verdrag vrijgestelde buitenlandse inkomsten heeft verkregen, terwijl de inkomsten
van de andere echtgenoot bestaan uit in België belastbare inkomsten, heeft die
bepaling tot gevolg dat de voordelen wegens gezinslasten eigenlijk niet effectief
kunnen worden toegekend.
In zijn arrest nr. C-303/12 van 12/12/2013 heeft het Hof van Justitie van de Europese
Unie inzake Imfeld-Garcet het volgende geoordeeld:
“Artikel 49 VWEU (Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie)
(vrijheid van vestiging) dient aldus te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen
de toepassing van een belastingregeling van een lidstaat als die welke in het
hoofdgeding aan de orde is, die tot gevolg heeft dat een echtpaar dat in die staat
woont en zowel in die staat als in een andere lidstaat inkomsten verwerft,
daadwerkelijk een bepaald belastingvoordeel verliest als gevolg van de wijze
waarop dit voordeel wordt aangerekend, terwijl dit echtpaar dat voordeel wel zou
kunnen krijgen indien de echtgenoot met de hoogste inkomsten niet zijn volledig
inkomen in een andere lidstaat zou verwerven.”.
In zijn arrest nr.68/2014 van 24/04/2014 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld:
“Artikel 134 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 45 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (vrij verkeer van
werknemers).”.
Administratieve standpunten
Betreffende deze problematiek heeft de administratie de volgende circulaires
gepubliceerd:
• circulaire nr. Ci.RH.331/575.420 (AOIF 8/2008) van 12 maart 2008
• circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr.Ci.RH.331/633.468) van 1 juli 2014
• circulaire AAFisc Nr.32/2014 (nr. Ci.RH.331/634.229) van 11 augustus 2014
• aanpassing van 11 september 2015 aan circulaire nr. Ci.RH.331/575.420 (AOIF
8/2008) van 12.3.2008
Rechtspraak
In de context van de arresten van het Grondwettelijk Hof en van het Hof van Justitie
heeft het Hof van Beroep van Antwerpen op 22 september 2015 op vergelijkbare
wijze geoordeeld in een zaak omtrent een echtpaar van wie de man het hoogste
inkomen had en waarbij dat inkomen bestond uit bij verdrag vrijgestelde Nederlandse
inkomsten. Ook het Antwerpse hof besliste de wettelijke toerekeningsregels buiten
spel te zetten en oordeelt dat er sprake is van discriminatie.
De rechtbank van eerste aanleg te Aarlen weigert eveneens toepassing te maken
van de wettelijke regel die de toeslag op de belastingvrije som wegens kinderen ten
laste automatisch toerekent aan de echtgenoot met het hoogste belastbaar inkomen.
De reden daarvoor is dat deze echtgenoot enkel Luxemburgse beroepsinkomsten
heeft die al bij verdrag zijn vrijgesteld. Toekenning van de toeslag aan deze
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echtgenoot betekent dan ook dat deze toeslag verloren gaat, wat volgens de
rechtbank strijdig is met het Europees recht. De rechtbank beslist daarom de toeslag
toe te kennen aan de echtgenoot met het laagste belastbaar inkomen (Rechtbank
van eerste aanleg te Aarlen, vonnis van 7 oktober 2015, Rol nr.15/9/A).
Met een arrest van 31 mei 2016 hervormt het Hof van Beroep van Antwerpen een
eerder vonnis, gelet op de schending van het gelijkheidsbeginsel en de inbreuk op
het vrij verkeer van werknemers, en beveelt een herberekening van de aanslag door
de toeslag op de belastingvrije som aan te rekenen op de belastbare inkomsten van
de echtgenote en niet op de (hogere) bij verdrag vrijgestelde buitenlandse inkomsten
van de echtgenoot.
Onder verwijzing naar de toepassing van het Europees recht (in overeenstemming
met artikel 34 van de Grondwet) oordeelt het Hof van Beroep van Luik met een arrest
van 14 september 2016 dat de toeslag op de belastingvrije som aan de appellanten
daadwerkelijk moet worden toegekend, ongeacht de toewijzing door artikel 134 WIB
92, aan de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen (het betreft buitenlandse
inkomsten die in België zijn vrijgesteld). Het feit dat er rekening werd gehouden met
de persoonlijke of gezinstoestand van de echtgenoot in de bronstaat van de
inkomsten door de toekenning van een belastingvoordeel, zelfs indien dat even groot
is, doet daaraan geen afbreuk.
De rechtbank van eerste aanleg van Luik vonnist op 24 februari 2017, onder
verwijzing naar het prejudicieel arrest van het Europees Hof, dat er in casu slechts
één lezing van artikel 134 WIB 92 mogelijk is die in overeenstemming is met die
rechtspraak. Die bestaat erin dat de toewijzing bij voorkeur gebeurt in het voordeel
van het lid van het echtpaar dat de hoogste belastbare inkomsten heeft die niet door
een internationale overeenkomst zijn vrijgesteld. De betrokken aanslagen moeten
derhalve gedeeltelijk worden ontheven.
Patstelling
In antwoord op de samengestelde vragen van de heer Verherstraeten (parlementaire
vraag nr. 9331), van mevrouw Wouters (parlementaire vraag nr. 9498) en van de
heer Piedboeuf (parlementaire vraag nr. 9624) heeft de Minister van Financiën op 2
maart 2016 geantwoord dat hij aan zijn administratie heeft gevraagd geen
cassatieberoep aan te tekenen tegen het arrest van het Hof van beroep van
Antwerpen van 22 september 2015.
Hij stelt dat, op basis van gezond verstand, alle argumenten in dezen zijn uitgeput.
Hij antwoordt bovendien dat een wettelijke oplossing moet gevonden worden, want
zijn administratie moet de huidige bepalingen toepassen tot wanneer er een
wetswijziging komt die in overeenstemming is met de arresten van het Europees Hof
van Justitie en van het Grondwettelijk Hof (samengevoegde parlementaire vragen
van 02/03/2016, Kamer, 3° zitting van de 54ste zittingsperiode, nr. CRIV 54 COM
355).
In antwoord op de volgende samengevoegde vragen van de heren Vanvelthoven
(parlementaire vraag nr. 10183) en Verherstraeten (parlementaire vraag nr. 10575)
heeft de Minister van Financiën op 20 april 2016 geantwoord dat het arrest van het
Hof van beroep te Antwerpen van 22 september 2015 overeenkomstig het
beschikkende gedeelte van het arrest zal worden uitgevoerd. Dat betekent dat de
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verhoging van de belastingvrije som voor personen ten laste zal worden toegepast,
zonder dat die toeslagen worden aangerekend bij de echtgenoot met het hoogste
belastbare inkomen dat wordt vrijgesteld. De heer minister stelt dat de FOD
Financiën voorstellen uitwerkt om artikel 134 van het WIB 92 in overeenstemming te
brengen met de principes inzake het vrije verkeer binnen de Europese Economische
Ruimte en het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel.
Voor wat betreft de behandeling van de bezwaarschriften wordt er eveneens gesteld
dat het voor de administratie praktisch en zelfs bijna onmogelijk is om alle betrokken
belastingplichtigen individueel aan te schrijven. Op basis van de regels bepaald in
het WIB 92 kan een procedure worden ingesteld. Nadere informatie over de te
volgen procedure kan bij het contactcenter en bij het bevoegde belastingkantoor
worden ingewonnen (samengevoegde mondelinge parlementaire vragen van
20/04/2016, Kamercommissie Financiën – 3° zitting van de 54ste zittingsperiode, nr.
CRIV 54 COM 390, 19).
Op 9 november 2016 antwoordt de Minister van Financiën op de parlementaire vraag
nummer 14255 van de heer Van Biesen dat er binnen de regering snel werk wordt
gemaakt van een oplossing ten gronde voor deze problematiek. In afwachting
daarvan finaliseert de administratie een administratieve oplossing voor het
aanslagjaar 2017 (Parlementaire Vraag nummer 14255 van 09/11/2016, Kamer, 4°
zitting van de 54ste zittingsperiode, nr. CRIV 54 COM 527, 9).
Op 23 november 2016 antwoordt de Minister van Financiën – in tegenstelling tot het
antwoord verschaft op 2 maart 2016 - op de parlementaire vraag nummer 691 van
mevrouw Veerle Wouters dat er tot op heden nog niet werd beslist of een
cassatievoorziening tegen het arrest van het hof van beroep van Antwerpen van 22
september 2015 kan ingesteld worden. Dit maakt nog het voorwerp uit van een
onderzoek door de bevoegde diensten van de AAFisc (parlementaire vraag nummer
691 van 11/12/2015, Kamer, 4de zitting van de 54ste zittingsperiode, nr. QRVA 54
096, 23/11/2016).
Vraagstelling
De FBD stelt vast dat de behandeling van bezwaarschriften aangaande deze materie
geblokkeerd is.
De FBD stelt dan ook de vraag of er inmiddels al een procedure is ingesteld teneinde
de reeds ingediende bezwaarschriften te kunnen oplossen.
In afwachting verzoekt de FBD om het standpunt en de praktische richtlijnen te
kennen van de AAFisc
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B.3. Wijziging van de berekeningswijze van de belastingverhogingen met
ingang van aanslagjaar 2013 en gelijktijdige toepassing van de
belastingverhogingen met een administratieve boete
1) Toepassing van de belastingverhogingen
In het jaarverslag 2015 (Deel 3 - afdeling 2) werd de problematiek over de gewijzigde
berekeningswijze van de belastingverhoging vanaf aanslagjaar 2013 en de
gecumuleerde toepassing van een belastingverhoging en een administratieve boete,
reeds aangekaart.
Ingevolge de vele vragen die inzake de toepassing van de belastingverhogingen
werden gericht aan de federale Ombudsman en aan de FBD, heeft de AAFisc, enkel
inzake de belastingverhogingen vanaf het aanslagjaar 2015, voorzien in een
administratieve tolerantie indien de inkomsten van loontrekkenden of bedrijfsleiders
gekend zijn op basis van de loonfiches (nrs. 281.10 tot 281.20 en 281.30).
Die tolerantie bestaat erin dat geen belastingverhoging moet worden toegepast – en
dit ongeacht de rang van de overtreding – wanneer de belastingplichtige nalaat zijn
aangifte in te dienen of een onvolledige aangifte (ontbreken van bepaalde inkomsten)
indient en deze niet aangegeven of ontbrekende inkomsten werden vermeld op
fiches die, overeenkomstig artikel 57,2°, WIB 92, ten laatste op 30 juni 2015 aan de
administratie werden overgemaakt.
De FBD verheugt zich vast te stellen dat de AAFisc deze tolerantie heeft ingevoerd
en dat die voortaan ook zal worden toegepast op de hangende geschillen voor de
aanslagjaren 2013 en 2014. Bovendien zal, wanneer de belastingverhoging definitief
is, bij de behandeling van de verzoekschriften ingediend bij de Minister van
Financiën overeenkomstig artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831, voor
de aanslagjaren 2013, 2014 en 2015 met voormelde tolerantie rekening gehouden
worden en met met de nodige soepelheid gehanteerd worden.
2) Gelijktijdige toepassing van administratieve sancties
De FBD heeft eveneens het principe “non bis in idem” aangekaart bij de gelijktijdige
toepassing van een belastingverhoging en een administratieve boete. Dit principe
werd reeds besproken in het voorbeeld 12/2015 vermeld in het jaarverslag van 2015
(blz. 83). De administratieve richtlijnen bevestigen de mogelijkheid om de
belastingverhogingen en de administratieve boeten samen toe te passen daar het
voorwerp en het doel van de twee sancties totaal verschillend zijn; de
belastingverhoging zou een vergoedend karakter hebben, de boete een bestraffend
karakter.
Er moet worden vastgesteld dat recente rechtspraak deze benadering opnieuw in
vraag stelt. Het betreft het principe “non bis in idem”. Bijgevolg blijft in geval van
gelijktijdige toepassing van belastingverhogingen en administratieve boeten het risico
tot vernietiging door de rechtbanken en hoven zeer reëel.
De FBD zal deze problematiek ook in 2017 andermaal aankaarten bij de AAFisc
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B.4. Belastingregime AOW-uitkeringen
Omschrijving problematiek
Talrijke inwoners van België (die derhalve aan de PB zijn onderworpen) verkrijgen
vanuit Nederland AOW-uitkeringen. Het gaat om pensioenuitkeringen, in het kader
van de Nederlandse sociale zekerheid en op grond van de Algemene
Ouderdomswet.
Rechten hiertoe worden opgebouwd:
- omwille van het inwonerschap van Nederland
- omwille van een in Nederland uitgeoefende beroepswerkzaamheid
Nederlandse inwoners die in het buitenland gaan werken of naar het buitenland
migreren zonder dat ze een beroepswerkzaamheid in Nederland uitoefenen, zijn voor
die betreffende periode niet langer verzekerd, maar kunnen opteren voor vrijwillige
verzekering. Aan de PB onderworpen belastingplichtigen die vanaf de
pensioengerechtigde leeftijd AOW-uitkeringen ontvangen, hebben dus voorheen in
Nederland gewoond en/of gewerkt.
De FBD wordt geconfronteerd met de discussie omtrent de belastbaarheid van die
uitkeringen, niet zozeer wat de verdragsrechtelijke toewijzing van de
heffingsbevoegdheid aan België betreft, maar wel omtrent het internrechtelijke
aanknopingspunt voor belasting. Meer bepaald stelt zich de vraag of de AOWuitkeringen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een
beroepswerkzaamheid. Dit is een vereiste om ze als pensioenen te kunnen belasten
(art. 34, §1, 1°, WIB 92).
Het is immers zo, dat de financiering geschiedt door verplichte betaling van premies
op beroepsinkomsten (bij loontrekkenden wordt hiervoor een deel van het loon
afgehouden). Bij gebrek aan beroepswerkzaamheid in Nederland bestaat er echter
geen premieplicht. Dit brengt het uiteindelijke recht op een AOW-uitkering niet in het
gedrang, indien het aanknopingspunt ervan wordt gevormd door het Nederlandse
inwonerschap. Bovendien is de hoogte van de uitkering onafhankelijk van het
gegeven of voorheen al dan niet premies werden afgedragen.
De problematiek voorgelegd aan de FBD beperkt zich tot het geval waarin een AOWuitkering wordt ontvangen, zonder dat voorheen (omwille van de
beroepswerkzaamheid) sprake was van verplichte premieafdracht.
Standpunt van de Administratie
De Administratie heeft eerder het volgende gesteld met betrekking tot het
belastingregime van AOW-uitkeringen:
•

circulaire nr. Ci.RH.241/415.068 van 29 november 1991
De circulaire bespreekt het belastingstelsel van de inkomsten van huidige en
gewezen Belgische grensarbeiders in Nederland (aj. 1991).
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In de punten 56 tot 61 is sprake van AOW-uitkeringen.
In punt 59 wordt als regel gesteld dat deze als pensioenen tegen het volle tarief
aan de PB onderworpen zijn.
Toch wordt in punt 61, ondanks het feit dat de circulaire betrekking heeft op
grensarbeiders (dus belastingplichtigen die in Nederland hebben gewerkt), het
volgende gesteld:
“Wanneer de AOW-uitkeringen evenwel geen beloning uitmaken van een
vroegere dienstbetrekking (m.a.w. als de verkrijger premies heeft betaald die
niet via een beroepsinkomen zijn afgedragen of nooit premies heeft betaald),
is niet aan de in art. 32bis, WIB gestelde voorwaarden voldaan en zijn zij niet
belastbaar als beroepsinkomsten.”.
De Administratie bevestigt hier dus dat er geen belastbaarheid als pensioen is,
wanneer er nooit, ten gevolge van een beroepswerkzaamheid in Nederland,
premies werden afgedragen.
•

circulaire nr. AFZ/2004/0313 (AFZ 8/2004) van 28 april 2004
Deze circulaire werd gepubliceerd naar aanleiding van het nieuw afgesloten
Belgisch-Nederlandse dubbelbelastingverdrag en bevat onderrichtingen voor de
toepassing van artikel 18 (pensioenen, lijfrenten, sociale zekerheidsuitkeringen
en alimentatie-uitkeringen) hiervan. Als bijlage bij de circulaire is een "staalkaart"
gevoegd die een schematische oplijsting bevat met betrekking tot inkomsten van
Nederlandse
oorsprong.
Inzake
AOW-uitkeringen
wordt
gesteld:
woonstaatheffing (wat de toewijzing van de heffingsbevoegdheid betreft) en
progressief (wat het belastingregime in België betreft).

Rechtspraak
De laatste decennia zijn er vele gerechtelijke beslissingen geweest omtrent de
(internrechtelijke) belastbaarheid van AOW-uitkeringen. De meeste van die
beslissingen hebben niet specifiek betrekking op het geval waarbij nooit omwille van
een beroepswerkzaamheid premies werden afgedragen.
Het ging integendeel meestal om gevallen waarbij wel degelijk sprake was geweest
van een beroepswerkzaamheid in Nederland. In dergelijke gevallen werd namens de
belastingplichtigen aangevoerd dat er zelfs dan geen (on)rechtstreekse band met
een beroepswerkzaamheid aanwezig was, omdat ook inwoners van Nederland (die
nooit gewerkt hadden) evenzeer recht hadden op een AOW-uitkering.
Op dit ogenblik kan redelijkerwijze worden gesteld dat die redenering het niet
gehaald heeft. Er bestaat ondertussen nagenoeg een consensus dat, van zodra er
sprake is geweest van een beroepswerkzaamheid in Nederland naar aanleiding
waarvan premies werden afgedragen ter financiering van het AOW-stelsel, er een
voldoende band tussen de AOW-uitkeringen en een beroepswerkzaamheid
aanwezig is om die uitkeringen als een pensioen in de zin van artikel 34, §1, 1°, WIB
92 te kunnen belasten.
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Deze opvatting werd ook duidelijk bevestigd door 2 arresten van het Hof van
Cassatie (F.08.0040.N van 12.11.2009 en F.13.0155.N van 4.2.2016).
Voor wat het geval betreft waarin de belastingplichtigen nooit via een
beroepswerkzaamheid in Nederland AOW-premies hadden afgedragen, kunnen
volgende gerechtelijke uitspraken worden vermeld:
- REA Antwerpen 31 oktober 2011: het is niet vereist dat de genieters zelf een
beroepswerkzaamheid uitoefenden, opdat de AOW-uitkering belastbaar zou zijn
als pensioen.
- REA Antwerpen 6 juni 2012: twee situaties worden in één vonnis behandeld.
Voor een belastingplichtige die in Nederland beroepswerkzaamheden had
verricht, wordt gevonnist dat de AOW-uitkering betrekking had op een
beroepswerkzaamheid en derhalve terecht als pensioen was belast. Voor zijn
echtgenote waarvoor geen beroepswerkzaamheden in Nederland werden
vastgesteld, wordt gevonnist dat de uitkering niet als pensioen belastbaar is.
- Hof van Beroep Antwerpen 4 december 2012: voor een belastingplichtige, die
omwille van zijn beperkte tewerkstelling in Nederland geen sociale premies had
betaald, houdt de AOW-uitkering geen verband met de beroepswerkzaamheid,
maar met het feit dat hij gedurende een gedeelte van zijn leven in Nederland
heeft gewoond. De belasting als pensioen wordt ongedaan ongemaakt.
- Hof van Beroep Antwerpen 25 juni 2013: onder verwijzing naar de redenering
die toepasselijk wordt geacht voor AOW-uitkeringen, wordt geoordeeld dat een
ANW (Algemene Nabestaandenwet)-uitkering niet als pensioen belastbaar is,
aangezien niet werd aangetoond dat de verkrijgster of de overleden echtgenoot
in Nederland ooit een beroepswerkzaamheid zou hebben uitgeoefend.
- Hof van Beroep Antwerpen 8 april 2014: ten aanzien van belastingplichtigen,
die geen beroepswerkzaamheid in Nederland hadden uitgeoefend, wordt
geoordeeld dat de AOW-uitkering geen verband houdt met een
beroepswerkzaamheid, maar met het feit dat ze gedurende een bepaalde tijd in
Nederland hadden gewoond, zodat niet kan worden aangetoond dat de
uitkeringen belastbaar zijn als pensioen.
- REA Brugge 17 februari 2015: voor elke gerechtigde op een AOW-uitkering
moet worden bepaald op basis waarvan hij zijn rechten heeft opgebouwd. In
casu ging het om een belastingplichtige die uitsluitend recht had op de uitkering
omdat zij in Nederland had gewoond, zodat er geen verband was met een
beroepswerkzaamheid. De uitkering is niet belastbaar als pensioen.
- REA Hasselt 19 augustus 2016: de zaak betreft een belastingplichtige,
waarvoor werd bevestigd dat de AOW-uitkering louter wordt ontvangen op basis
van zijn inwonerschap van Nederland. Onder verwijzing naar de analyse van
het Openbaar Ministerie (cfr. infra) in het kader van de door het Hof van
Cassatie ter zake behandelde zaken, wordt gevonnist dat er geen band met
een beroepswerkzaamheid aanwezig is, zodat de uitkeringen internrechtelijk
niet belastbaar zijn als pensioen.
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De administratie heeft een cassatieberoep ingediend tegen het voormelde arrest van
het Hof van Beroep van Antwerpen van 4 december 2012. Zij voerde het middel aan
dat artikel 34, §1, 1°, WIB 92 strijdig zou zijn met het gemeenschapsrecht, in de
interpretatie dat de kwestieuze AOW-uitkering op generlei wijze rechtstreeks of
onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid en verweet de
appelrechters in dit verband een schending van artikel 1 a van Verordening (EEG) nr.
1480/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen.
Het Hof stelde dat uit die bepaling, die een definitie bevat van het begrip
"werknemer" in de zin van die verordening, niet kan worden afgeleid dat een AOWuitkering net als een Belgisch pensioen belastbaar moet zijn op grond van artikel 34,
§1, 1°, WIB 92. Het middel kon niet worden aangenomen. De grief dat artikel 34, §1,
1°, WIB 92 (in die interpretatie) de artikelen 10, 11 en 172 Grondwet schendt, was
afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van het gemeenschapsrecht en was
bijgevolg niet ontvankelijk.
Vervolgens stelt het Hof dat, in zoverre dat het middel ervan uitgaat dat alle
pensioenen toegekend krachtens de wetten betreffende de verzekering tegen
ouderdom, een pensioen uitmaken in de zin van artikel 34, §1, 1°, WIB 92, zonder
dat vereist is dat dit pensioen rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een
beroepswerkzaamheid, het naar recht faalt. Indien echter de genieter van een AOWuitkering een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft verricht en tot de financiering
van de AOW heeft bijgedragen door middel van een premie die wordt ingehouden op
het loon of door middel van betaling van een premie die onder meer wordt geheven
in functie van een beroepsinkomen, is er een verband met de beroepswerkzaamheid
van de genieter in de zin van artikel 34, §1, 1°, WIB 92.
Nadat wordt vastgesteld dat de belastingplichtige in het verleden slechts dermate
geringe prestaties in Nederland had verricht dat deze nooit aanleiding hadden
gegeven tot inhouding van premies, wordt geoordeeld dat de appelrechters zonder
schending van de in het middel aangevoerde wetsbepalingen konden beslissen dat
de AOW-uitkering geen rechtstreeks of onrechtstreeks verband hield met de
beroepswerkzaamheid die door de betrokkene in Nederland werd uitgeoefend. Het
middel kon in zoverre niet worden aangenomen.
Met dit arrest volgde het Hof de conclusie van het Openbaar Ministerie. Deze
conclusie is gebaseerd op hetgeen in de vakpers wel eens de "in concreto"benadering wordt genoemd. Er moet geval per geval worden nagegaan of de
genieter van een AOW-uitkering een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft
verricht en tot de financiering van de AOW heeft bijgedragen door middel van
betaling van een premie die wordt ingehouden op het loon of door middel van
betaling van een premie die onder meer wordt geheven in functie van een
beroepsinkomen. Indien dit het geval is, is er een verband tussen de uitkering en de
beroepswerkzaamheid van de genieter in de zin van artikel 34, §1, 1°, WIB 92.
Er wordt dus vastgesteld dat de zienswijze, volgens dewelke een AOW-uitkering
internrechtelijk niet belastbaar is als een pensioen in de zin van artikel 34, §1, 1°,
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WIB 92 indien in het verleden geen premieafdracht omwille van een
beroepswerkzaamheid plaatsvond, momenteel op coherente wijze door de
rechtspraak wordt gevolgd.
Patstelling
De FBD stelt desondanks vast dat er momenteel onzekerheid heerst wat het
belastingregime van AOW-uitkeringen betreft (en dan met name indien in het
verleden geen beroepshalve premieafdracht door de belastingplichtige plaatsvond).
Er wordt geopperd dat alle AOW-uitkeringen belastbaar zijn in hun geheel en dit
ongeacht de tewerkstelling van de belastingplichtige in Nederland.
Vraagstelling
De FBD vreest dat indien voormelde patstelling niet doorbroken wordt, steeds meer
belastingplichtigen zich tot een rechtbank zullen wenden om het fiscaal geschil op te
lossen.
De FBD verzoekt de AAFisc dan ook om het belastingregime van AOW-uitkeringen
toe te lichten middels een administratieve circulaire, die ook de rechtspraak ter zake
in overweging neemt. Het blijkt immers dat de rechtspraak sinds enige jaren vrij
consistent een bepaalde lijn aanhoudt.
Deze benadering komt erop neer dat geval per geval wordt nagegaan of de verkrijger
van een AOW-uitkering een beroepswerkzaamheid in Nederland heeft verricht en tot
de financiering van de AOW heeft bijgedragen door middel van betaling van een
premie die wordt ingehouden op het loon of door middel van betaling van een premie
die onder meer wordt geheven in functie van een beroepsinkomen.
Indien dit het geval is, is er een verband tussen de uitkering en de
beroepswerkzaamheid van de genieter in de zin van artikel 34, §1, 1°, WIB 92 en is
de uitkering als pensioen belastbaar. In het tegenovergestelde geval is de uitkering
internrechtelijk niet belastbaar.
Indien de bevoegde diensten van de AAFisc alsnog de mening toegedaan zijn dat
AOW-uitkeringen in alle gevallen als pensioen moeten worden belast, acht de FBD
het wenselijk om bijkomende, overtuigende argumenten aan te reiken die, gelet op
de vigerende wetgeving, de betrokken ambtenaar in staat stellen om de rechtbanken
van dat standpunt te overtuigen.
B.5. Belasting van niet-inwoners - Belastingvermindering voor pensioenen Aangifte
In de aangifte in de BNI (natuurlijke personen) moeten niet enkel belastbare
inkomsten van Belgische oorsprong worden vermeld, maar eveneens vrijgestelde
Belgische inkomsten of inkomsten van niet-Belgische oorsprong, die op zich niet
belastbaar zijn in België. Dit is noodzakelijk om een correcte belastingaanslag te
kunnen toepassen op de Belgische inkomsten die effectief belastbaar zijn, onder
andere wat de belastingvermindering op pensioenen en vervangingsinkomsten
betreft.
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In een concreet geval is een niet-inwoner in België belastbaar op zijn pensioen van
Belgische oorsprong. Hij verkrijgt ook buitenlandse beroepsinkomsten, waaronder
pensioenen. De betreffende inkomsten worden vermeld in de aangifte in de belasting
van niet-inwoners. Er wordt een aanslag gevestigd. De belastingplichtige vermoedt
echter dat de belastingvermindering op de belastbare, Belgische pensioenen niet
correct werd toegepast, aangezien de aanslag afwijkt van het resultaat dat hij zelf
door middel van een simulatie had bekomen. Hij dient een bezwaarschrift in en doet
tevens beroep op tussenkomst van de FBD.
De geschil behandelende ambtenaar overlegt met de bemiddelingsambtenaar.
Samen maken zij een manuele berekening van de belastingvermindering die met
inachtneming van de vigerende wettelijke bepalingen van toepassing zou moeten
zijn. Deze wijkt inderdaad af van de belastingvermindering die in de werkelijke
aanslag werd toegepast (maar ook van het resultaat dat de simulatie van de
belastingplichtige had uitgewezen).
Het blijkt dat het berekeningsprogramma niet in alle gevallen in staat is om, wat de
BNI betreft, de belastingvermindering op pensioenen en vervangingsinkomsten
correct te berekenen. De opmaak van de aangifte is daarvoor niet toereikend.
De geschillendienst en de Fiscale Bemiddelingsdienst kaarten het probleem aan bij
de betrokken centrale diensten van de AAFisc De bevoegde ambtenaar is dadelijk
bereid om de problematiek, aan de hand van de aangereikte gegevens, grondig te
onderzoeken.
Het gevolg is dat het vak van de aangifte, waarin de vrijgestelde Belgische inkomsten
en niet-belastbare inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten worden vermeld,
vanaf aanslagjaar 2016 in die mate wordt gedetailleerd dat de fiscale aard van die
inkomsten nauwkeurig kan worden vastgesteld. Dit laat toe om de
belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten, die van
toepassing is op de in de BNI belastbare en regulariseerbare inkomsten, dadelijk
correct te berekenen.
Door een vlotte en constructieve samenwerking van de FBD met de andere
betrokken diensten, kon aldus worden bereikt dat een reëel fiscaal probleem snel en
op afdoende wijze kon worden verholpen.
B.6. Personeelsbezetting Centrum Buitenland
In december 2016 lichtte de FBD de AAFisc, inzonderheid de Administrateur KMO, in
over de problematiek rond de bereikbaarheid van de diensten Centrum Buitenland.
Sinds 1 juli 2016 zijn de diensten "Buitenland" gehergroepeerd in het Centrum
Buitenland, dat, op enkele controleafdelingen na die lokaal gevestigd blijven, in
Brussel is gesitueerd.
Sindsdien ontvangt de Fiscale Bemiddelingsdienst met grote regelmaat signalen
vanwege belastingplichtigen dat het Centrum, en dan met name de afdelingen die
instaan voor de dienstverlening en het beheer van de dossiers, nagenoeg
onbereikbaar zijn, zowel per telefoon als per e-mail.
Het gevolg is dat het voor deze belastingplichtigen, die onderworpen zijn aan de BNI
en dus in de regel in het buitenland zijn gevestigd, bijna onmogelijk is om nog contact
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op te nemen met de ambtenaren die bevoegd zijn voor de behandeling van hun
fiscaal dossier of voor de verstrekking van informatie omtrent hun belastingsituatie.
Niet zelden wordt vastgesteld dat het voor belastingplichtigen, onderworpen aan de
BNI, uitermate moeilijk is om toelichting te verkrijgen omtrent de op hen betrekking
hebbende taxatieprocedure (de BNI is op zich al een zeer complexe materie) of om
op doeltreffende wijze tekortkomingen te laten corrigeren. Uiteindelijk rest dan vaak
niets anders dan het indienen van een officieel bezwaarschrift, hetgeen soms als een
onnodige administratieve belasting kan worden aangemerkt.
Naar verluidt ligt een schrijnende onderbezetting inzake personeel aan de grondslag
van voormelde problemen. De FBD zou vanzelfsprekend dan ook maatregelen
verwelkomen die daaraan op korte termijn kunnen verhelpen en zou het op prijs
stellen om op de hoogte te worden gebracht van initiatieven die in die zin worden
genomen.
De FBD mocht tot op heden geen reactie ontvangen vanwege de AAFisc op deze
voorgelegde problematiek.
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Patrimonium-

Opmetingen & Waarderingen
C.1. KI van volledig gerenoveerde oude onroerende goederen
De tussenkomst van de FBD wordt regelmatig gevraagd in betwistingen met
betrekking tot de hoogte van het KI van herschatte gewijzigde gebouwde onroerende
goederen. De medewerker van de FBD stelde vast dat de impact van de wijzigingen
op de huurwaarde van de gebouwen niet steeds op dezelfde wijze werd ingeschat.
Overleg met de centrale diensten van de Administratie Opmetingen en Waarderingen
heeft ertoe geleid dat verduidelijkingen werden verstrekt met betrekking tot de
waardering van volledig gerenoveerde oude onroerende goederen.
De bevoegde schatters werden er op gewezen dat het goed moet worden geplaatst
binnen de context van de onroerendgoedmarkt van 1975 en dat het ontbreken van
een perequatie niet mag worden gecompenseerd.
C.2. KI: bezwaar en mogelijkheid tot beroep op de FBD
De mogelijkheid tot bemiddeling is opgenomen in artikel 501bis WIB 92. De FBD
heeft vastgesteld dat deze mogelijkheid niet steeds onder de aandacht werd
gebracht van de belastingplichtigen die een bezwaar indienden tegen het hun
betekend KI. In een aantal dossiers werd vastgesteld dat, in geval van niet akkoord,
enkel wordt verwezen naar de scheidsrechterlijke procedure.
Uit de redactie van artikel 501bis WIB 92, blijkt nochtans duidelijk dat indien de
onderhandelingen tussen de bezwaarindiener en de onderzoekende ambtenaar niet
tot een akkoord leiden, de scheidsrechterlijke procedure maar kan worden opgestart
nadat de bezwaarindiener de mogelijkheid heeft gehad een aanvraag om
bemiddeling in te dienen.
Na overleg met de centrale diensten van de Administratie Opmetingen en
Waarderingen werd de aandacht van de ambtenaren die met de behandeling van de
bezwaren worden belast opnieuw op het belang van deze bepaling gevestigd.
Inmiddels werd ook in de bijlage “Ten geleide” die bij de betekening van het KI wordt
gevoegd, de mogelijkheid tot beroep op de FBD in het kader van een bezwaar tegen
het KI duidelijk vermeld.
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D. Centrale Rechtskundige Dienst
In het kader van de algemene dienstverlening aan de burger beantwoordt de FBD
regelmatig vragen van belastingplichtigen zowel op het vlak van de invordering als
van de inkomstenbelastingen.
Een aantal concrete vragen hadden betrekking op de toepassing van artikel 9 van
het Regentsbesluit van 18 maart 1831. Door dit besluit wordt de Minister van
Financiën onder meer gemachtigd om te oordelen over vragen tot kwijtschelding van
boeten en van als geldboeten bedoelde belastingverhogingen voor zover die boeten
niet uitgesproken zijn door de rechter.
In zijn schrijven van 26 juni 2012 gericht aan de AAFisc had de Rechtskundige
Dienst reeds laten weten dat negatief moet worden geantwoord op de vraag of de
Minister van Financiën een beroep kan doen op artikel 9 van het voormelde besluit
om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding te verlenen van de bijzondere afzonderlijke
aanslag bedoeld in artikel 219 WIB 92.
Artikel 15 van de wet van 30 maart 1994 tot uitvoering van het globaal plan op het
stuk van de fiscaliteit, heeft de aanslagvoet van 200% naar 300% gebracht, voor
kosten die niet verantwoord worden door het overleggen van individuele fiches. Dit
met als doelstelling het toekennen van geheime commissielonen te ontmoedigen
(Parl. St., Kamer, zitting 1993-1994, nr. 1290/1, p. 4-5).
De bijzondere aanslag had aldus een ontradend karakter, doch uit die
voorbereidende werken kon niet worden afgeleid dat deze berekeningswijze ook een
“sanctionerend” karakter zou gehad hebben. Deze regeling werd door de wetgever
ingeschreven in het WIB 92 onder de bepalingen die betrekking hebben op de
berekening van de belasting en niet onder de bepalingen die de administratieve
sancties regelen.
De nieuwe vraagstelling moet dan ook gezien worden in het licht van de PW van 19
december 2014 (BS van 29.12.2014) die wijzigingen heeft aangebracht aan de
bepalingen van artikel 219 WIB 92. Zoals in de memorie van toelichting bij voormelde
PW wordt bevestigd (Parl. St., Kamer, zitting 2014 -2015, DOC 54-0672/001, blz.
10), heeft de wetgever aan de afzonderlijke aanslag een vergoedend en niet
bestraffend karakter willen voorbehouden. Daarom wordt het tarief verminderd van
300% naar 100% en in voorkomend geval naar 50% wanneer de belastingplichtige
kan aantonen dat de verkrijger van het voordeel een rechtspersoon is.
Uit die voorbereidende werken zou aldus kunnen afgeleid worden dat de bijzondere
aanslag voor de periode dat hij 300% bedroeg, wel degelijk een sanctionerend
karakter zou hebben gehad. De bijzondere aanslag zou voor die periode als een
boete kunnen worden beschouwd, ondanks het feit dat de wetgever deze regeling
had
ingeschreven
in
het
WIB
92
onder
de
bepalingen
die
betrekking hebben op de berekening van de belasting. Het is immers niet omdat de
wetgever heeft verordend dat een wetsbepaling een bepaalde kwalificatie heeft, in
casu een berekening van de belasting, het die ook effectief heeft.
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In de circulaire AAFisc Nr. 24/2015 (Ci.RH.421/636.468) van 11 juni 2015 wordt
onder punt III, D, eveneens naar de schrapping van het bestraffend karakter van de
afzonderlijke aanslag verwezen.
De vraag stelde zich aldus of de mogelijkheid bestaat om op basis van het
Regentsbesluit van 18 maart 1831een kwijtschelding of vermindering te verlenen van
de bijzondere aanslag zoals bepaald in artikel 219 WIB 92 voor de periode dat deze
nog 300% bedroeg.
De vraagstelling werd aan de Centrale Rechtskundige Dienst voorgelegd.
De Centrale Rechtskundige Dienst stelt dat de PW van 19 december 2014 de
kwalificatie van de bijzondere aanslag vermeld in artikel 219 WIB 92 niet wijzigt. Ook
na de PW bepaalt artikel 219 WIB 92 dat “een afzonderlijke aanslag wordt
gevestigd”. Deze aanslag blijft dus een “belasting”. De redenen waarom de
belastingwetgeving gewijzigd wordt, kunnen liggen in de wens om een bepaald
gedrag te ontmoedigen door het fiscaal te sanctioneren, zonder dat die regeling
daardoor haar fiscaal karakter verliest.
Als de wetgever op grond van de artikelen 170 en 172 van de Grondwet een
belasting invoert, dan moet de fiscale administratie als onderdeel van de uitvoerende
macht dit standpunt respecteren. Gelet op artikel 172 van de Grondwet, valt elke
heffing die door de wetgever als belasting wordt aangemerkt buiten de toepassing
van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831.
De belastingaanslag komt dus niet in aanmerking voor een kwijtschelding. Dit is
enkel mogelijk voor belastingverhogingen die opgelegd worden als administratieve
sanctie (RvS – 9 juli 2002, Santini / Minister van Financiën, nr. 108.981). Indien de
wetgever de bedoeling zou gehad hebben om de bijzondere aanslag om te zetten in
een sanctie, dan had dit uitdrukkelijk dienen te gebeuren door die aanslag te
vervangen door een administratieve sanctie. Dit is echter niet het geval.
Een herkwalificatie van de bijzondere afzonderlijke aanslag vermeld in artikel 219
WIB 92 heeft enkel een invloed op de rechtsmacht van de rechter die de beslissing
moet beoordelen en niet op de bevoegdheid van de uitvoerende macht.

263

Deel 6

AANBEVELINGEN

•
•
•

Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2016
Deel 6

Aanbevelingen
Algemene Administratie van de Fiscaliteit
1. Inkomstenbelastingen
1.1. Aanpassing van de aanslagbiljetten (Aanbeveling 1 van 8 februari 2016 en
van 16 februari 2017)
Deze aanbeveling had betrekking op een aanpassing van blz. 2 van het aanslagbiljet
verzonden in de diverse categorieën van inkomstenbelastingen en beoogde de
vermelding van het e-mailadres en faxnummer van de bevoegde gewestelijke directie
met het oog op het indienen van een bezwaarschrift via e-mail of fax.
Tevens werd aanbevolen om op het aanslagbiljet niet enkel het telefoonnummer,
maar ook het e-mailadres van de Dienst Multikanaal dienstverlening (MKDV) te
vermelden, teneinde een efficiëntere doorstroming van de algemene vragen van de
burgers binnen de FOD Financiën te bewerkstelligen.
De opmaak van de aanslagbiljetten werd recent gewijzigd, waardoor deze
aanbeveling enigszins achterhaald is. Bij nazicht van de nieuwe aanslagbiljetten,
stelde de FBD alsnog enkele anomalieën vast, inzonderheid wat betreft de verwijzing
naar de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om fiscale bemiddeling. Een
aangepaste aanbeveling werd op 16 februari 2017 gericht aan de Voorzitter van de
FOD Financiën.
De FBD mocht recent, op 21 maart 2017, reeds een antwoord op die aanbeveling
ontvangen.
Hierna worden zowel de geformuleerde aanbevelingen als het daarop verstrekte
antwoord opgenomen.
Aanslagbilet PB en BNI/Nat.Pers. – blz.2
Er werd vastgesteld dat de mogelijkheid om beroep te doen op de FBD tijdens de
bezwaarprocedure, wel degelijk wordt vermeld.
Dit is evenwel niet het geval bij het gedeelte dat handelt over een eventuele
rechtzetting van ambtswege na het verstrijken van de bezwaarprocedure. De
FBD merkt op dat, ingevolge de wijziging die door de Wet van 29 april 2013 (cf.
bijlage 1) werd aangebracht aan artikel 376quinquies WIB 92, ook in dergelijk
geval bemiddeling kan aangevraagd worden bij de FBD.
Volgende aanbeveling werd voorgesteld:
- op blz. 2 van de aanslagbiljetten PB, en naar analogie hiermee ook op de
aanslagbiljetten BNI/Nat.Pers., Ven.B, BNI/Ven. en RPB, in de alinea: ‘”Na
het verstrijken van de bezwaartermijn (…) “, de volgende zin toe te voegen:
“Ook tijdens deze procedure kunt u om bemiddeling vragen bij de
voormelde Fiscale Bemiddelingsdienst.”.
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Antwoord AAFisc:
Akkoord om de gevraagde vermelding toe te voegen.
Timing: in overeenstemming met de detailplanning leesbaarheid, namelijk
voor eind 2017
Internetsite
Bij nalezing van de internetsite van de FOD Financiën met betrekking tot het
indienen van een bezwaarschrift, punt 4 ‘”Hoe kan ik bezwaar indienen?”, is
tevens vastgesteld dat helemaal geen melding wordt gemaakt van het feit dat
tijdens deze procedure om bemiddeling kan worden gevraagd bij de FBD.
Ook bij punt 5 “Wat kan ik nog doen als de bezwaartermijn verstreken is?” wordt
hier geen melding van gemaakt.
Volgende aanbeveling werd voorgesteld:
- op de internetsite van de FOD Financiën, het voormelde punt 4 aan te vullen
met dezelfde tekst als deze die vermeld is op het aanslagbiljet PB:
“Tijdens de bezwaarprocedure kunt u om bemiddeling vragen bij de
Fiscale Bemiddelingsdienst, Koning Albert II-laan 33, bus 46 te 1030
Brussel: fax 0257 980 57 – fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be – www.
fiscalebemiddeling.be”
- in punt 5 van dezelfde internetsite de volgende tekst te vermelden:
“Tijdens de procedure van rechtzetting van ambtswege kunt u eveneens
om bemiddeling vragen bij de Fiscale Bemiddelingsdienst, Koning Albert
II-laan 33, bus 46 te 1030 Brussel: fax 0257 980 57 –
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be – www. fiscalebemiddeling.be”
Antwoord AAFisc:
Akkoord. De vermelding werd intussen reeds toegevoegd.
Bezwaarschriften via e-mail of fax
In de circulaire AAFisc Nr.5/2016 (nr. Ci.704.063) van 3 februari 2016 werden de
vormvoorwaarden voor de indiening van een bezwaarschrift en een ontheffing
van ambtswege via e-mail of fax toegelicht.
In de aanbeveling van 8 februari 2016, gericht aan de Voorzitter van het
Directiecomité, werd door de FBD aanbevolen om het e-mailadres en het
faxnummer te vermelden op de aanslagbiljetten PB, BNI/Nat.Pers., Ven.B,
BNI/Ven. en RPB, zodanig dat de belastingplichtigen ook op elektronische wijze
een bezwaarschrift zouden kunnen indienen.
Met betrekking tot de aanslagbiljetten in de PB en de BNI Nat./Pers. werd er
blijkbaar voor geopteerd om het e-mail adres van het bevoegde Centrum P of
KMO niet op het aanslagbiljet te vermelden, maar om aan de burger de
mogelijkheid te bieden om een bezwaarschrift op elektronische wijze in te dienen
via MyMinfin.
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Dit is evenwel niet van toepassing voor de aanslagbiljetten Ven.B, BNI/Ven. en
RPB, waarop evenmin het e-mailadres en het faxnummer van de bevoegde
bezwaardienst wordt vermeld.
Volgende aanbeveling werd voorgesteld:
- op de aanslagbiljetten Ven.B, BNI/Ven. en RPB, onder de hoofding: “het
indienen van een bezwaarschrift”, eveneens het e-mailadres en het
faxnummer te vermelden van het bevoegde dienst
Antwoord AAFisc:
Akkoord voor het toevoegen van een verwijzing naar MyMinfin (naar analogie
met het aanslagbiljet PB)
Timing: in overeenstemming met de detailplanning leesbaarheid, namelijk
voor eind 2017
Vermelding van het e-mailadres van MKDV (aanbeveling 8 februari 2016)
Antwoord AAFisc (samengevat):
Op de nieuwe aanslagbiljetten werd het gevraagde e-mailadres aanvankelijk
toegevoegd. Op verzoek van MKDV werd het evenwel terug verwijderd. De
vermelding zou in conflict zijn met het door MKDV bestaande contactformulier.
Er werd op blz. 2 van het aanslagbiljet een zin toegevoegd die verwijst naar het
contactformulier.
1.2. Artikel 376 WIB 92 – Ruimere interpretatie van het begrip “materiële
vergissing” – Uitbreiding tot onderhoudsuitkeringen (Aanbeveling 2 - 23
februari 2016)
Op basis van de haar voorgelegde dossiers stelt de FBD vast dat er geen
eenvormige toepassing is van het begrip “materiële vergissing”.
In deel 5, Door de FBD behandelde onderwerpen, wordt reeds dieper ingegaan op
wat onder “materiële vergissing” wel en niet moet worden verstaan. Ook werden
enkele voorbeelden aangehaald van dossiers waarvoor bemiddeling werd
aangevraagd.
Het onderzoek van de aanbeveling van 23 februari 2016, die hierna wordt
weergegeven, behoort in eerste instantie tot de bevoegdheid van de AAFisc en
desgevallend in een volgend stadium van de Stafdienst Beleidsexpertise en –
ondersteuning.
Ambtshalve ontheffing - principe
Artikel 376 WIB 92 somt de gevallen op waarin de adviseur-generaal van de
belastingen belast met de vestiging van de inkomstenbelastingen of de door hem
gedelegeerde ambtenaar onder bepaalde voorwaarden ambtshalve ontheffing
verleent van de overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, uit
dubbele belasting, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden
nieuwe bescheiden of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de
belastingschuldige wordt verantwoord door gewettigde redenen.
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In dit verband wordt opgemerkt dat noch in het WIB 92, noch in enig ander wetboek
een wettelijke definitie van het begrip ‘materiële vergissing’ terug te vinden is.
Anderzijds kan op grond van constante cassatierechtspraak worden gesteld dat
materiële vergissingen betrekking hebben op “ … schrijffouten, rekenfouten of
andere grove vergissingen, onafhankelijk van enige juridische beoordeling, hetzij van
de belastbaarheid, hetzij van de vaststelling van de belastbare grondslagen.” (Cass.
7.1.1969, Cass. 3.1.1975, Cass. 23.1.1980).
Daarentegen kan een verkeerde beoordeling van de belastbaarheid nooit als een
vergissing worden beschouwd (Gent, 3.9.2003 en Bergen, 29.10.2004).
Bepaalde aanvragen tot ambtshalve ontheffing waarin om de tussenkomst van de
FBD werd verzocht, hadden o.m. betrekking op de volgende gevallen:
een echtpaar vergeet het kadastraal inkomen van een pand over beide
echtgenoten te verdelen;
een belastingplichtige die onderhoudsuitkeringen betaalt, vergeet de betaalde
sommen in mindering te brengen van zijn belastbare inkomsten;
een zaakvoerder van een vennootschap berekent de als bezoldiging
geherkwalificeerde huur op basis van een verkeerd kadastraal inkomen;
een belastingplichtige neemt het voor de kinderen ontvangen onderhoudsgeld
op in de eigen aangifte in de PB.
Op basis van de voormelde rechtspraak besliste de Administratie geen gunstig
gevolg te verlenen aan de voormelde aanvragen tot ambtshalve ontheffing; in de
circulaire AAFisc Nr. 38/2014 (nr. Ci.RH. 861/633.382) van 22.9.2014 wordt in dat
verband opgemerkt dat vergetelheid of onwetendheid niet onder de definitie vallen
die het Hof van Cassatie aan het begrip ‘materiële vergissing’ heeft gegeven.
Het College van de FBD stelt zich vragen bij een dergelijke stellingname die tot
ernstig financieel nadeel leidt in hoofde van de betrokken belastingplichtigen.
In dit verband kan nuttig worden verwezen naar een recent arrest van het Hof van
Beroep te Gent (HvB Gent, Nr. 2012/AR/1302 van 7.1.2014). Een belastingplichtige
had nagelaten belangrijke bedragen (facturen van een buitenlandse leverancier) in
kosten te boeken. Het Hof zocht tevergeefs naar enige reden die de
belastingplichtige er zou kunnen toe aangezet hebben om gedurende drie jaren
dergelijke belangrijke bedragen niet als beroepskosten in mindering te brengen: het
was een belangrijk nadeel, waartegenover men tevergeefs een voordeel poogt te
plaatsen. Het Hof besloot dan ook dat met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid moest worden aangenomen dat de betrokken kosten niet in aftrek
werden gebracht ingevolge een materiële vergissing in de zin van artikel 376 WIB 92.
In zijn arrest van 16.4.2013 (HvB Antwerpen, Nr. 2012/AR/ 351 van 16.4.2013) komt
de rechter tot een analoge conclusie. Het geschil had betrekking op de vraag of de
belastingplichtigen alsnog konden genieten van de fiscale voordelen, verbonden aan
de investeringen in energiebesparende maatregelen (zonnepanelen) die zij niet
hadden vermeld in hun belastingaangifte. Het Hof oordeelde dat er in hoofde van de
belastingplichtigen sprake was van een materiële vergissing. Er kon niet worden
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aangenomen dat het ging om een welbewuste keuze om geen aanspraak te maken
op deze belastingvermindering.
Ter zake worden nog enkele bedenkingen meegegeven van Prof. Ilse De Troyer,
KUL, Campus Brussel, opgenomen in haar doctrine “De materiële vergissing als
grondslag voor de ambtshalve ontheffing: tijd voor een ingrijpend wetgevend
initiatief“ (Larcier, T.F.R. 482 – mei 2015).
“De complexiteit van de fiscale wetgeving en de veelheid van administratieve en
andere verplichtingen maken dat dingen gemakkelijk over het hoofd worden
gezien en uit het oog worden verloren. De korte bezwaartermijn voor de
belastingschuldige steekt daarenboven schril af tegen de in de loop der jaren
steeds langer geworden aanslagtermijnen die aan de belastingadministratie wel
een veel langere termijn geven om fouten en vergetelheden recht te zetten.
De mogelijkheid van een ambtshalve ontheffing moet ook worden uitgebreid tot
situaties waarin de belastingplichtige zelf een vergissing in rechte begaat.
Typevoorbeeld is het geval waarin de gescheiden persoon de ontvangen bijdrageen onderhoudskosten voor de gemeenschappelijke kinderen opneemt onder de
rubriek “onderhoudsgelden” van de eigen aangifte, terwijl deze sommen
belastbaar zijn in hoofde van de kinderen. Er is geen reden om dergelijke
vergissingen uit te sluiten van de mogelijkheid van ambtshalve ontheffing.
De rechtszekerheid gebiedt weliswaar dat men niet aan de belastingschuldige de
mogelijkheid biedt om tot in het oneindige terug te komen op in het verleden
gevestigde aanslagen. Maar de praktijk leert dat dergelijke vergetelheden in veel
gevallen pas na het verstrijken van de bezwaartermijn aan het licht komen,
bijvoorbeeld naar aanleiding van een controle of bij de indiening van aangiften
voor latere aanslagjaren.
Een rechtzetting kan snel gebeuren aangezien de belastingberekening door de
computer wordt gedaan en men enkel de ingevoerde gegevens moet
rechtzetten.”.
Aanbeveling
Het College van de FBD vraagt dat de bevoegde diensten van de AAFisc worden
verzocht om de hiervoor beschreven problematiek te herbekijken op basis van de
voormelde analyse en desgevallend aan de taxatiediensten richtlijnen te verstrekken
om, in de gevallen waarin moet worden nagegaan of er al dan niet sprake is van een
materiële vergissing, een ruim en op billijkheidsgronden gebaseerd standpunt in te
nemen.
In bijkomende orde vraagt het College van de FBD dat zou worden onderzocht of
het, gelet op wat voorafgaat, opportuun is om ook de aftrek van
onderhoudsuitkeringen, die door de belastingplichtige worden betaald en die thans
nog als enige aftrekbare besteding in artikel 104 WIB 92 zijn opgenomen, in artikel
376, §3, 2°, WIB 92 op te nemen.
Reactie AAFisc
De FBD mocht tot op heden nog geen officiële reactie van de AAFisc ontvangen.
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1.3. Artikel 376 WIB 92 – Inwerkingtreding van de uitbreiding van de
toepassing tot de belastingverminderingen (Aanbeveling 3 - 23 februari
2016)
Aansluitend bij de vorige aanbeveling werd in een afzonderlijke aanbeveling de
inwerkingtreding van de uitbreiding van het toepassingsgebied van de ambtshalve
ontheffing naar de belastingverminderingen aangekaart.
W 21.12.2013 – uitbreiding van het toepassingsgebied
Artikel 376, §3, 2°, WIB 92 werd gewijzigd door artikel 28 van de wet van 21.12.2013
houdende fiscale en financiële bepalingen. Hierdoor werd het toepassingsgebied
voor ambtshalve ontheffingen sterk uitgebreid.
Memorie van toelichting
In de memorie van toelichting bij het wetsontwerp wordt de reden tot uitbreiding van
de ambtshalve ontheffing als volgt verwoord:
“Artikel 376, §3, 2°, WIB 92 bepaalt de verminderingen die aanleiding kunnen
geven tot een ambtshalve ontheffing. Momenteel is een ambtshalve ontheffing
mogelijk wanneer er bij de aanslag geen rekening werd gehouden met:
de toerekening van een deel van de beroepsinkomsten van de andere
echtgenoot (art. 88, WIB 92);
de belastingvrije sommen (art. 131 tot 135, WIB 92);
de personen ten laste overleden in het belastbare tijdperk (art. 138 en 139,
WIB 92);
de verminderingen voor pensioenen en vervangingsinkomsten, de
verminderingen voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat
recht geeft op een overwerktoeslag en de verminderingen voor inkomsten uit
het buitenland (art. 146 tot 156, WIB 92);
verminderingen inzake onroerende voorheffing (art. 257, WIB 92).
De ontheffing van ambtswege wegens de in artikel 376 WIB 92 vermelde
verminderingen kan worden verleend onder de enige voorwaarde dat het tot die
verminderingen aanleiding gevende feit door de administratie is vastgesteld of
door de belastingplichtige aan de administratie is medegedeeld binnen een termijn
van vijf jaar, die aanvangt op 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting
behoort waarvoor de vermindering is te verlenen.
Het "tot die vermindering aanleiding gevende feit" verwijst naar het effectief
voorhanden zijn van de bestanddelen van de wettelijk omschreven toestand die
het recht op de belastingvermindering opent.
Het was in de eerste plaats de bedoeling van de wetgever de mogelijkheid te
scheppen tot ambtshalve toekenning van belastingverminderingen waarop de
belastingplichtige ab initio recht had, doch die hem om een of andere reden niet
werden toegekend bij de vestiging van de aanslag en die hij, eventueel wegens
onwetendheid, evenmin had gevraagd in een regelmatig bezwaarschrift.
Om billijkheidsredenen beoogt de aanpassing van artikel 376, §3, 2°, WIB 92 de
belastingverminderingen die aanleiding kunnen geven tot een ambtshalve
ontheffing, uit te breiden.”.
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Uitbreiding van het toepassingsgebied
Ingevolge de voormelde wetswijziging komen thans al de belastingverminderingen
voortvloeiend uit de toepassing van de artikelen 88, 131 tot 135, 138, 139, 1451 tot
156, 257, 526, §1, en 539, WIB 92 en de gewestelijke belastingverminderingen en
kortingen, in aanmerking voor een ambtshalve ontheffing. Het betreft o.m. de
vermindering voor het lange termijnsparen, de vermindering voor energiebesparende
uitgaven in een woning, de vermindering voor giften, de belastingvermindering voor
kinderoppas, enz.
Inwerkingtreding
Overeenkomstig artikel 29 van W 21.12.2013 is deze uitbreiding van toepassing
vanaf het aanslagjaar 2014. Luidens de richtlijnen van de circulaire AAFisc Nr.
38/2014 (nr. Ci.RH. 861/633.382) van 22.09.2014, mag de nieuwe maatregel niet
worden toegepast voor de aanslagjaren 2013 en vorige.
Vaststelling
Daar waar de wetgever klaarblijkelijk de bedoeling heeft gehad om het
toepassingsgebied van artikel 376 WIB 92 om billijkheidsredenen uit te breiden (zie
hiervoor), heeft het College van de FBD bedenkingen bij de inwerkingtreding van de
nieuwe wetsbepaling. Immers, hoewel het de bedoeling moet zijn dat iedere
belastingplichtige daadwerkelijk de belastingverminderingen krijgt waarop hij
principieel recht heeft, wordt de toepassing van de uitbreiding uitgesloten voor vorige
aanslagjaren (aj. 2013 en vorige), zelfs in de gevallen waarin de in artikel 376 WIB 92
vermelde termijn van 5 jaar nog niet werd overschreden.
Ter vergelijking wordt verwezen naar de nieuwe bepalingen van het gewijzigde artikel
219 WIB 92, die er toe leiden dat het tarief van de bijzondere aanslag ‘geheime
commissielonen’ van 300% tot 100% wordt teruggebracht en in bepaalde gevallen
door een taxatie in de PB wordt vervangen. Deze nieuwe bepalingen mogen op alle
hangende geschillen, ongeacht het aanslagjaar, worden toegepast.
Hierbij moet worden opgemerkt dat genoemd artikel 219 WIB 92 enkel wordt
toegepast in gevallen waarin een of meerdere bepalingen van het WIB 92 werden
overtreden, terwijl artikel 376 WIB 92 enkel de ontheffing beoogt van overbelastingen
die op geen enkele wijze aan frauduleuze of malafide intenties kunnen worden
gelinkt; wel in tegendeel: artikel 376 WIB 92 beperkt zich tot de toekenning van
fiscale voordelen waarop de betrokken belastingplichtigen onmiskenbaar ab initio
recht hebben gehad. Toch wordt de toepassing van artikel 376 WIB 92 strenger
beoordeeld dan die van artikel 219 WIB 92.
Aanbeveling
Het College van de FBD vraagt dan ook dat de AAFisc haar standpunt herziet
zodanig dat de in artikel 376 WIB 92 voorziene ambtshalve ontheffingen worden
toegestaan in alle gevallen waarin de overbelastingen binnen de termijn van 5 jaar
onder de aandacht van de Administratie worden gebracht, zelfs als dat betrekking
heeft op aj. 2013 en vorige.
Reactie AAFisc
De FBD mocht tot op heden nog geen officiële reactie van de AAFisc ontvangen.
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1.4. Uitbreiding van de toegang tot de “Workflow Geschillen” (Aanbeveling 4 –
23 februari 2016)
Op 1 juli 2010 sloot de FBD een samenwerkingsprotocol met de verschillende
algemene administraties.
Vervolgens werd onderzocht onder welke omstandigheden de FBD inzage kon
krijgen van het Workflowdossier waarop de bemiddelingsaanvraag betrekking heeft,
en dit om werklast van de bevoegde dienst voor de samenstelling van het dossier
niet te verhogen.
Na dit onderzoek werd aan de medewerkers van de FBD inderdaad een beperkte
toegang verleend tot de Workflow. Deze toegang geldt enkel tot de bevoegde
ambtenaar een beslissing heeft genomen inzake het bezwaarschrift of de
ambtshalve ontheffing en hij het dossier heeft afgesloten. Daarna hebben de
medewerkers van de FBD – in tegenstelling tot andere diensten – geen toegang
meer tot het desbetreffende dossier.
De diensten verantwoordelijk voor het geschil dienen overeenkomstig de afspraken
rekening te houden met het verslag van de FBD (ook al is dat niet bindend) en, zodra
een beslissing over het administratief beroep wordt genomen, moet de FBD hiervan
onmiddellijk in kennis gesteld worden.
Dit wordt regelmatig vergeten. Daaruit en uit de dagelijkse praktijk blijkt dat, zelfs
wanneer het administratief dossier is afgesloten, de FBD regelmatig moet kunnen
beschikken over documenten die zich in het dossier bevinden (onderzoeksverslagen,
bondige nota, administratieve beslissing, …, enz.). Om deze stukken te bekomen,
moeten de medewerkers van de FBD in dat geval de dossierverantwoordelijke
contacteren en hem verzoeken om de gevraagde beslissing of documenten toe te
sturen.
Het is duidelijk dat hierdoor binnen de Administratie door meerdere ambtenaren op
verschillende niveaus veel tijd en werkkracht verloren gaat, hetgeen kan vermeden
worden door aan de FBD een langere c.q. permanente toegang tot de Workflow te
verlenen, ook nadat de voormelde beslissing is genomen en het dossier werd
afgesloten. Op die manier kan de FBD zich er trouwens van vergewissen of de
afspraken gemaakt tijdens de bemiddelingsprocedure ook effectief worden
nageleefd.
Indien de belastingplichtige een beroep doet op de FBD voor een bezwaarschrift
ingediend voor een bepaald aanslagjaar, gaat die er vaak van uit dat dit verzoek om
tussenkomst van de FBD ook geldt voor andere bezwaarschriften die hij hangende
heeft bij de fiscus. Hij gaat ervan uit dat de FBD op de hoogte is van alle door hem
ingediende bezwaren, quod non, zoals blijkt uit Deel 4 , A, 1.1.10, voorbeeld 2, bij
artikel 49 WIB 92, Beroepskosten - FBD: “persona non grata”.
Daarenboven wordt de toegang enkel toegestaan voor bezwaardossiers waarvoor
een bemiddelingsaanvraag werd ingediend. De FBD merkt in bijkomende orde op dat
ook een uitbreiding in de breedte wenselijk is.
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Daarbij is het vaak nuttig om, in voorkomend geval, toegang te krijgen tot
Workflowdossiers die betrekking hebben op inmiddels afgesloten geschillen die –ten
name van dezelfde belastingplichtige- tijdens één of meer voorgaande aanslagjaren
tot een bezwaarschrift of een aanvraag tot ambtshalve ontheffing hebben geleid.
Tenslotte zal het vaak interessant zijn om een inzicht te krijgen in gelijkaardige
geschillen waarover ten name van andere belastingplichtigen/reclamanten –zelfs in
andere ambtsgebieden- een administratieve beslissing werd getroffen. Op die manier
zal het voor de bemiddelingsambtenaar eenvoudiger zijn om naar een consistente
behandeling van analoge geschillen toe te werken en om correcte informatie omtrent
de administratieve standpunten te verstrekken.
De FBD verklaarde zich bereid om over de uitbreiding van de toegang tot de
Workflow met de bevoegde personen rond de tafel te gaan zitten.
Reactie AAFisc
De FBD mocht tot op heden nog geen officiële reactie van de AAFisc ontvangen.

1.5. Artikel 132, eerste lid, 7°, WIB 92 – Ten laste neming van ascendenten van
65 jaar of ouder (Aanbeveling 13 februari 2017)
Principe
Wanneer verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van
hetzelfde gezin, worden de personen vermeld in artikel 136 WIB 92, zoals de
ascendenten van 65 jaar of ouder, die eveneens deel uitmaken van dat gezin,
beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd van het
gezin staat.
Artikel 132, eerste lid, 7°, WIB 92 kent met ingang van het aanslagjaar 2006 een
toeslag toe van 1.740 EUR (niet geïndexeerd basisbedrag) op de belastingvrije som
voor de ten laste neming van een ascendent of een zijverwant tot en met de tweede
graad van 65 jaar of ouder (artikel 136, 2° en 3°, WIB 92).
Om ten laste van de belastingplichtige te zijn, moeten de ascendenten of
zijverwanten tot en met de tweede graad van 65 jaar of ouder niet alleen deel
uitmaken van het gezin, maar ook persoonlijk in het belastbare tijdperk geen
bestaansmiddelen hebben gehad waarvan het nettobedrag 1.800 EUR (niet
geïndexeerd bedrag) te boven gaat. Voor het vaststellen van dat nettobedrag van de
bestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met de pensioenen, renten en als
zodanig geldende toelagen als bedoeld in artikel 34 WIB 92, die zijn verkregen door
de ascendenten of de zijverwanten tot en met de tweede graad van 65 jaar of ouder,
tot beloop van 14.500 EUR (niet geïndexeerd bedrag) per jaar (cf. artikel 143, 3°,
WIB 92).
Overeenkomstig de nrs. 136/6 tot 20, Com.IB 92 moeten de bedoelde personen, die
65 jaar of ouder zijn op 1 januari van het aanslagjaar, werkelijk en op bestendige
wijze met de belastingplichtige samenwonen.
Aan de voorwaarde “deel uitmaken van het gezin” is voldaan wanneer:
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1. de belastingplichtige in feite aan het hoofd van het gezin staat;
2. de ascendenten werkelijk met de belastingplichtige samenwonen;
3. de belastingplichtige tijdens het belastbare tijdperk werkelijk en regelmatig heeft
bijgedragen in de kosten van voeding, kledij, geneeskundige verzorging en
andere persoonlijke uitgaven van de ascendenten.
Volgens de administratie moet het begrip “gezin” in zijn gewone betekenis worden
verstaan en wijst het op een huiselijk samenleven en –wonen, zonder tijdelijke
onderbrekingen uit te sluiten.
De vraag of een persoon deel uitmaakt van het gezin van de belastingplichtige moet
geval per geval worden beoordeeld aan de hand van het geheel van de feitelijke
omstandigheden.
Wijze van behandeling van bezwaarschriften waarvoor een verzoek om fiscale
bemiddeling werd ingediend
In een aantal fiscale bemiddelingsdossiers werd vastgesteld dat sommige
taxatiediensten specifiek onderzoek deden naar de vraag of de belastingplichtige, die
de ascendent(en) van 65 jaar of ouder als ten laste in zijn/haar aangifte in de PB had
vermeld, wel degelijk in feite aan het hoofd staat van het gezin.
Om te bepalen wie aan het hoofd van het gezin op een adres wordt geregistreerd,
werd verwezen naar de algemene onderrichtingen betreffende het houden van de
bevolkingsregisters van de FOD Binnenlandse zaken. Hierin wordt vermeld dat de
referentiepersoon, het gezinslid is dat gewoonlijk met de administratie in contact
staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen en dat de praktijk om nog de
term “gezinshoofd” te gebruiken in de officiële documenten die voor het publiek
bestemd zijn, dient te worden afgeschaft. Op deze basis werden in het verleden de
toenmalige bezwaarschriften ingewilligd.
Bij de behandeling van de in het jaar 2016 voor dezelfde problematiek ingediende
bezwaarschriften wordt daar evenwel van afgeweken. De centrale diensten van de
AAFisc nemen een standpunt in op basis waarvan de bezwaarschriften niet meer
kunnen ingewilligd worden.
Voormeld standpunt verwijst naar de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp tot
wijziging van de artikelen 132 en 143 WIB 92 inzake de ten laste neming van
bepaalde personen ouder dan 65 jaar. Hieruit blijkt dat het de bedoeling van de
wetgever was om de opvang van zorgafhankelijke familieleden in het gezin te
stimuleren, teneinde een oplossing te bieden voor de stijgende vraag naar
opvangmogelijkheden voor hulpbehoevende bejaarden door het creëren van
mogelijkheden om niet zelfredzame bejaarden op te vangen binnen de familiekring
als alternatief voor de opname in een verzorgingsinstelling waarvan de financiële
toegankelijkheid vaak vrij hoog ligt (Kamer, doc. 51/1140-001). Voormeld
wetsontwerp resulteerde in W 6 juli 2004.
Bijgevolg wijzen de centrale diensten op het feit dat het klaarblijkelijk niet de
bedoeling van de wetgever was om een fiscaal voordeel te verlenen aan de
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inwonende afstammelingen van personen ouder dan 65 jaar die nog in volle
onafhankelijkheid zelf aan het hoofd staan van hun gezin.
Tevens wordt gewezen op het feit dat:
- de belastingplichtige aan de hand van de feitelijke omstandigheden moet
bewijzen dat hij werkelijk aan het hoofd van het gezin staat, namelijk dat hij de
verantwoordelijkheid en de last van het gezin draagt en de wezenlijke
beslissingen neemt;
- deel uitmaken van het gezin betekent dat de persoon die de belastingplichtige
ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met de
belastingplichtige samenwoont.
De centrale diensten geven enkele voorbeelden van elementen die erop kunnen
wijzen dat een afstammeling in feite aan het hoofd staat van het gezin waarvan (één
van) zijn ascendent(en) deel uitmaakt (uitmaken):
- het feit dat een zorgafhankelijke ouder op een bepaald ogenblik komt inwonen
bij het gezin van één van zijn kinderen;
- het feit dat één van de kinderen op een bepaald ogenblik komt inwonen bij (één
van) zijn ouder(s) van wie de zelfredzaamheid er sterk op achteruit is gegaan;
- het feit dat een sinds jaren inwonend kind op een bepaald ogenblik definitief de
feitelijke leiding van het gezin van zijn bejaarde ouder(s) overneemt en voortaan
de wezenlijke beslissingen neemt, zoals bv. de verbouwing van de ouderlijke
woning, de verhuis naar een andere huurwoning, de aankoop van nieuwe
meubelen, het veranderen van gas- of elektriciteitsleverancier, van
brandverzekering, enz., doordat zijn ouder(s) geestelijk afhankelijk is (zijn)
geworden door ziekte of ouderdom of na het overlijden van de ouder die
voordien aan het hoofd stond van het gezin.
Dit betekent dat, indien de bestaansmiddelen van de ouder(s) niet volstaan om in
hun kosten van voeding, kleding, geneeskundige verzorging en andere persoonlijke
uitgaven te dekken, het inwonend kind ook werkelijk en regelmatig in die kosten moet
bijdragen.
Wijze van behandeling van de taxatiedossiers – Vragen om inlichtingen
In de taxatiedossiers waarop de bemiddelingsverzoeken van 2016 betrekking
hebben, werden zowel aan de belastingplichtige, als aan de ouder(s) van de
belastingplichtige inlichtingen gevraagd om na te gaan wie in feite aan het hoofd
staat van het gezin en om hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen. Tevens
werd verzocht om het bewijs voor te leggen dat de netto-bestaansmiddelen van de
ten laste genomen persoon, de grens van 1.800 EUR (niet geïndexeerd bedrag) niet
overschrijden.
Uit de reacties blijkt dat er door de administratie inlichtingen gevraagd worden
waarbij de belastingplichtigen zich vragen stellen inzake de opportuniteit van een
aantal vraagstellingen, en inzake de al dan niet wettelijke basis waarop de
administratie zich steunt om (soms gedetailleerde) informatie over de financiële
situatie en over de gezondheidstoestand van de ascendent(en) te bekomen.
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Bijgevolg heeft de FBD aan de centrale diensten AAFisc enkele (principiële) vragen
gesteld:
- werden door het innemen van het voormelde standpunt door de centrale
diensten geen voorwaarden toegevoegd die niet zijn opgenomen in de wet,
zoals bv. het aspect “zorgbehoevendheid” ?
- kan dit standpunt eventueel worden aangepast rekening houdend met het
bepaalde in de circulaire AOIF 26/2002 van 20.11.2002, namelijk dat de
betrokkenen zelf aan de administratie kenbaar maken wie moet worden geacht
aan het hoofd van het gezin te staan, en dat de taxatieambtenaar niet de
gepastheid van de door de belastingplichtigen gemaakte keuze moet
beoordelen ?
- dient de administratie geen rekening te houden met het arrest nr. 57/2001 van 8
mei 2001 van het Arbitragehof, waar in fine is bepaald dat de administratie het
criterium “hoofd van het gezin” slechts subsidiair beoordeelt volgens objectieve
criteria ?
Na overleg met de centrale diensten is gebleken dat de AAFisc het voormelde
standpunt blijft aanhouden en dat de verschillende dossiers geval per geval en
afhankelijk van de feitelijke gegevens door de behandelende diensten moeten
worden behandeld.
AANBEVELING
Rekening houdend met wat voorafgaat, vraagt het College van de FBD dat de
AAFisc haar administratief standpunt herziet in de zin dat er geen bijkomende
voorwaarden aan de vigerende wetgeving worden toegevoegd.
Meer bepaald wordt er op aangedrongen dat:
- klaarheid wordt gebracht aan de fiscale betekenis van “het gezin” van de
belastingplichtige, rekening houdend met de betekenis van het woord ‘gezin’ en
de mogelijke gezinsvormen;
- een subsidiaire beoordeling van het criterium ‘hoofd van het gezin’ wordt
toegepast volgens objectieve criteria conform het arrest 57/2001 van 8 mei 2001
van het Arbitragehof en de circulaire AOIF 26/2002 van 20 november 2002,
d.w.z. dat in eerste instantie de keuze bij de belastingplichtige berust. Naar de
mening van de FBD is er immers geen rechtvaardiging te bedenken waarom de
appreciatie van hetzelfde begrip anders zou zijn, al naargelang de fiscale
maatregel, ondanks het feit dat de wettelijke context identiek is
Het positieve gevolg van dergelijke stellingname zou o.m. zijn dat:
• kan worden vermeden dat allerlei vragen, die diep ingrijpen in de persoonlijke
levenssfeer, moeten gesteld worden;
• het criterium “hulpbehoevendheid”, waarvan momenteel wordt vastgesteld dat
het door bepaalde diensten als een formele wettelijke voorwaarde, quod non,
wordt aangemerkt, niet meer moet worden geverifieerd;
het begrip “hoofd van het gezin” voor fiscale doeleinden op een consequente wijze
wordt toegepast.
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2. Belasting over de toegevoegde waarde
2.1. Vermelding coördinaten van de FBD en mogelijkheid tot fiscale
bemiddeling op administratieve briefwisseling en/of stukken inzake btw
Op 20 december 2016 richtte de FBD een aanbeveling aan de Voorzitter van de
FOD Financiën over voormeld onderwerp.
Naar aanleiding van enerzijds, de aanpassing van de werkmethodes voor de btwtaxatieprocedure, en van anderzijds de mening van de Minister van Financiën dat de
FBD zowel in geschillen over de heffing als over de invordering maximaal de kans
moet krijgen om tot een bemiddelde oplossing te komen (Kamer, parlementaire vraag
gesteld door mevrouw Van Cauter op 28.1.2015, CIRV 54 COM, 582 blz. 2 tot 4),
stelde de FBD voor dat de AAFisc in het begeleidend schrijven bij de correctieopgave
steeds zou verwijzen naar de mogelijkheid om fiscale bemiddeling te vragen.
De meerwaarde van bemiddeling bestaat er onder meer net in een meningsverschil
snel in de kiem te smoren om zo de escalatie ervan (bijvoorbeeld voor een
rechtbank) te voorkomen.
Enkel een formele verwijzing naar de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling, vermeld
op de correctieopgave, biedt de garantie dat iedere btw-plichtige en/of zijn
mandataris ‘tijdig’ kennis krijgt van de mogelijkheid om, bij een meningsverschil met
de btw-controleagent, beroep te doen op de
tussenkomst van een fiscaal
bemiddelaar, en dit nog voor het opmaken van een proces-verbaal. Dit moet ook
vermijden dat de FBD, die pas bij een proces-verbaal wordt ingeschakeld, wordt
geconfronteerd met de stelling van de administratie dat de discussie reeds bij de
correctieopgave werd gevoerd en het dus niet opportuun is deze nog eens over te
doen in het bijzijn van de FBD.
De AAFisc vreest dat de vermelding van de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling in
het begeleidend schrijven, er reeds bij de correctieopgave zou kunnen toe leiden tot
een systematisch ‘rechtstreeks’ beroep gedaan wordt op de FBD, zonder dat de
aangevoerde argumenten eerst met de controleagent worden besproken. De FBD
antwoordde hierop als volgt: “de FBD is voldoende professioneel om in die gevallen
het verzoek, al dan niet in samenspraak met de controleagent, wegens kennelijk
ongegrond of bij gebrek aan voorafgaande administratieve stappen onontvankelijk te
verklaren. De FBD ziet het evenwel als taak om de belastingplichtige ook in die
gevallen te wijzen op de te volgen procedure en om hem aldus te wijzen op de
mogelijkheid tot fiscale bemiddeling en om de toepasselijke wettelijke
procedureregels te verduidelijken.”.
Op 8 maart 2017 beantwoordt de Voorzitter van de FOD Financiën deze aanbeveling
negatief. Zijn antwoord wordt hierbij in extenso weergegeven:
“De Federale Overheidsdienst Financiën heeft kennis genomen van uw
aanbeveling van 20.12.2017 (aanbeveling nr. 2016/1).
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Uit de aanbeveling blijkt dat het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst van
oordeel is dat een correcte vermelding van de coördinaten van de Fiscale
Bemiddelingsdienst op het begeleidend schrijven bij de correctieopgave inzake
btw mogelijk moet zijn. Door het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt
benadrukt dat, gelet op de in meer dan 6 jaar 'fiscale bemiddeling' opgebouwde
praktijk en ervaring, alsook in de geest van de intentie van de minister van
Financiën, enkel een formele verwijzing naar de mogelijkheid tot fiscale
bemiddeling, vermeld op het begeleidend schrijven bij de correctieopgave, kan
garanderen dat iedere belastingplichtige en/of zijn mandataris 'tijdig' kennis krijgt
van het bestaan van de mogelijkheid tot tussenkomst van een fiscaal bemiddelaar
in zijn meningsverschil met de controleagent, en dit nog vóór de redactie van een
proces-verbaal van inregelstelling. Rekening houdend met de zorg dat de Fiscale
Bemiddelingsdienst niet onnodig zou worden gevat, kan dan ook beperkend
worden vermeld dat de belastingplichtige of zijn mandataris beroep kan doen op
de Fiscale Bemiddelingsdienst indien er geen akkoord wordt bereikt met de
controleagent over de voorgestelde rechtzetting.
Overeenkomstig artikel 116, §2, van de wet van 25.4.2007 houdende diverse
bepalingen (IV) (BS 8.5.2007) kan de Fiscale Bemiddelingsdienst aanbevelingen
richten aan de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst
Financiën, in het bijzonder met betrekking tot bestuurshandelingen of de
bestuurlijke werking die in strijd is met de principes van behoorlijk bestuur en de
wetten en verordeningen.
Er wordt vooreerst op gewezen dat het niet vermelden van de mogelijkheid van
fiscale bemiddeling en de coördinaten van de Fiscale Bemiddelingsdienst op het
begeleidend schrijven bij de correctieopgave inzake btw naar mening van de
Federale Overheidsdienst Financiën noch de wetten en verordeningen noch de
principes van behoorlijk bestuur schendt.
Op grond van artikel 2, 4°, van de wet betreffende de Openbaarheid van Bestuur
van 11.4.1994 (BS 30.6.1994) moet, met het oog op een duidelijke en objectieve
voorlichting van het publiek over het optreden van de federale administratieve
overheden, elk document waarmee een beslissing of een administratieve
handeling met individuele strekking uitgaande van een federale administratieve
overheid ter kennis wordt gebracht van een bestuurde, de eventuele
beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het beroep moet worden ingesteld en
de geldende vormen en termijnen vermelden.
Aangezien de fiscale bemiddeling geen beroepsmogelijkheid is in de zin van
artikel 2, 4°, van de voormelde wet betreffende de Openbaarheid van Bestuur is
de Federale Overheidsdienst Financiën niet gehouden de mogelijkheid tot fiscale
bemiddeling alsook de coördinaten van de Fiscale Bemiddelingsdienst op grond
van die bepaling te vermelden op de administratieve documenten die een
administratieve beslissing of handeling met individuele strekking ter kennis brengt
van de belastingplichtige. Ook de fiscale wetgeving en de wetgeving die in het
bijzonder van toepassing is op de Fiscale Bemiddelingsdienst zelf legt overigens
geen dergelijke informatieverplichting op.
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De door de belastingplichtige ondertekende correctieopgave is bovendien geen
administratieve rechtshandeling in de zin van voormelde wet betreffende de
Openbaarheid van Bestuur. Traditioneel wordt met een administratieve
rechtshandeling bedoeld, de handeling die - met gebruikmaking van de
bevoegdheid waarover een administratie beschikt - een rechtstoestand in het
leven roept, wijzigt of opheft en aldus gezagshalve, d.i. zonder de instemming van
de betrokkene, rechten en verplichtingen oplegt. Door de ondertekening van de
correctieopgave door de belastingplichtige wordt de controle op minnelijke wijze,
d.w.z. met instemming van de belastingplichtige, beëindigd.
In antwoord op de mondelinge parlementaire vragen nr. 2650 van de heer
volksvertegenwoordiger Roel Deseyn en nr. 3140 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Sabien Lahaye-Battheu van 18 maart 2015 heeft de
minister van Financiën geantwoord dat de Fiscale Bemiddelingsdienst in een
maximaal aantal gevallen de kans moet krijgen om tot een bemiddelde oplossing
te komen. In dat verband heeft de minister van Financiën eveneens gesteld dat hij
absoluut positief staat tegenover elk nieuw initiatief dat de collegeleden van deze
dienst nemen om hun dienst beter bekend te maken bij het brede publiek en om
de werking ervan verder te verfijnen in verhouding tot de behoefte. Dit standpunt
wordt vanzelfsprekend bijgetreden.
Het antwoord van de minister van Financiën moet niettemin worden gelezen
rekening houdend met het wettelijk raamkader waarbinnen de Fiscale
Bemiddelingsdienst functioneert en meer in het bijzonder rekening houdend met
de aan deze dienst toegekende wettelijke bevoegdheden.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is op grond van artikel 84quater, §1, van het BtwWetboek bevoegd ingeval een blijvend meningsverschil over de taxatie gebracht
wordt voor de minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar.
De Memorie van Toelichting met betrekking tot dat artikel verduidelijkt dat de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst slechts plaatsvindt als er een
blijvend meningsverschil over de taxatie bestaat, te weten na het ogenblik waarop
de belastingplichtige alle discussiemogelijkheden met de controleambtenaar heeft
uitgeput en vóór het ogenblik waarop hij het geschil voor de rechter brengt of
vooraleer een deskundige schatting bedoeld in artikel 59, §2, gevorderd werd
(Parl. St., Kamer, G.Z., 2006-2007, 51, nr. 2873/01, Wetsontwerp houdende
diverse bepalingen (IV), Memorie van Toelichting, blz. 90).
In dat kader werden door de Federale Overheidsdienst Financiën administratieve
richtlijnen uitgevaardigd waarin wordt gesteld dat dit blijvend meningsverschil tot
uiting komt door betekening aan de schuldenaar van een proces-verbaal van
inregelstelling. Het is op dat ogenblik dat inderdaad kan worden aangenomen dat
de discussie tussen de controleambtenaar en de belastingplichtige met betrekking
tot een door de administratie voorgestelde rechtzetting is beëindigd (uitgeput) en
dat het meningsverschil met de belastingplichtige bijgevolg een blijvend karakter
verkrijgt.
De mogelijkheid van
Bemiddelingsdienst
te

de belastingplichtige om zich tot de Fiscale
wenden
alsmede
de
coördinaten
van
de
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bemiddelingsdienst dienen te worden vermeld in de ontvangstbevestiging die naar
de belastingplichtige wordt verstuurd in het geval een administratief beroep met
betrekking tot de belastingheffing inzake btw wordt ingediend. De mogelijkheid om
een administratief beroep in te dienen met betrekking tot de belastingheffing op
het vlak van btw is gebaseerd op artikel 84 van het Btw-Wetboek. Het betreft, i.t.t.
de bezwaarprocedure op het vlak van directe belastingen, een niet-georganiseerd
administratief beroep dat zich onder meer kenmerkt door de afwezigheid van een
wettelijke indieningstermijn.
Daarnaast voorzien de administratieve richtlijnen erin dat de mogelijkheid tot
fiscale bemiddeling en de coördinaten van de Fiscale Bemiddelingsdienst moeten
worden opgenomen, in geval van betekening van het proces-verbaal van
inregelstelling, in het begeleidend schrijven bij het proces van inregelstelling.
Wat betreft de vraag tot vermelding van de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling en
de coördinaten van de Fiscale Bemiddelingsdienst in het begeleidend schrijven bij
de correctieopgave past het de rol van de correctieopgave binnen de fiscale
procedure inzake btw toe te lichten.
Een door de administratie aan de belastingplichtige voorgelegde of toegezonden
correctieopgave is een voorstel tot minnelijk akkoord over het voorwerp van de
vastgestelde inbreuken alsook over de fiscale schuld ten gevolge hiervan. Het
verzenden van die opgave aan de belastingplichtige kan in veel gevallen zelfs
worden aanzien als een eerste aanzet tot discussie met de administratie.
De correctieopgave inzake btw wordt bovendien gekenmerkt door een informeel
karakter. Er is geen wettelijk raamkader voor dat document voorzien in de fiscale
wetgeving. De fiscale wet legt geen vormvereisten of termijnen op en er is zelfs
geen wettelijke verplichting tot het voorleggen of verzenden van een dergelijk
document aan de belastingplichtige.
In veel gevallen wordt de correctieopgave door de controleambtenaar niet met de
gewone post toegezonden aan de belastingplichtige. Het is hem toegelaten dit
document ter plaatse ter ondertekening aan de belastingplichtige voor te leggen of
het document aan de belastingplichtige toe te zenden via e-mailbericht, zonder dat
- zoals dat voor het verzenden van het proces-verbaal van inregelstelling het geval
is - er een begeleidend schrijven aan moet worden toegevoegd. De huidige
administratieve richtlijnen leggen aan de controleambtenaar inderdaad niet de
verplichting op om een begeleidend schrijven aan de correctieopgave toe te
voegen en, a fortiori, evenmin om bepaalde vermeldingen op te nemen in het
begeleidend schrijven bij de correctieopgave.
De correctieopgave wordt, aangezien het geen bestuurshandeling is als bedoeld
in de wet van 29.7.1991 betreffende de uitdrukkelijk motivering van
bestuurshandelingen (BS 12.09.1991), niet bedoeld in die wetgeving. Ook de
fiscale wetgeving schrijft geen uitdrukkelijke motiveringsplicht voor. Het behoort
niettemin tot de administratieve gewoonte, rekening houdend tevens met de
beginselen van behoorlijk bestuur, om de correctieopgave zowel in feite als in
rechte uitdrukkelijk te motiveren.
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Een op het vlak van btw door de belastingplichtige rechtsgeldig ondertekende
correctieopgave is een schulderkentenis in de zin van artikel 1326 van het
Burgerlijk Wetboek. Door de ondertekening van correctieopgave op de wijze als
voorgeschreven door artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek wordt inzake btw
een controle op minnelijke wijze, d.w.z. met de instemming van de
belastingplichtige, beëindigd.
Op grond van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek moet een onderhandse
belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een
geldsom te betalen, geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar, of
tenminste moet deze, benevens zijn handtekening, met de hand een goed voor of
een goedgekeurd voor geschreven hebben, waarbij de som of de hoeveelheid van
de zaak voluit in letters is uitgedrukt.
Rekening houdend met het streven naar harmonisatie op vlak directe belastingen
en btw wat de fiscale procedure betreft, streven dat is ingegeven doordat inzake
deze belastingen gemeenschappelijke controles worden verricht, wordt er op
gewezen dat inzake directe belastingen is bepaald in artikel 376quinquies, §1, van
het WIB 92, dat ingeval een bezwaarschrift werd ingediend bij de adviseurgeneraal van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen of wanneer om de toepassing van artikel 376 werd
verzocht, de belastingschuldige, evenals zijn echtgenoot op wiens goederen de
aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling kan indienen bij de
Fiscale Bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25.4.2007
houdende diverse bepalingen (IV).
Inzake directe belastingen kan de bemiddelingsdienst bijgevolg tussenkomen
indien door de belastingplichtige een geldig en tijdig bezwaarschrift is ingediend of
indien om een ambtshalve ontheffing is verzocht. De administratieve richtlijnen
schrijven voor dat de belastingplichtige inzake directe belastingen in kennis wordt
gesteld van de mogelijkheid om een aanvraag tot bemiddeling in te dienen
alsmede van de coördinaten van de Fiscale Bemiddelingsdienst in de
ontvangstmelding van zijn bezwaarschrift.
Aangezien de btw-procedure, i.t.t. de procedure op het vlak van directe
belastingen, geen georganiseerd administratief beroep kent en bijgevolg geen
termijnen voorziet waarbinnen een bezwaarschrift moet worden ingediend, kan de
wetgeving met betrekking tot de bevoegdheid van de bemiddelingsdienst op het
vlak van btw niet identiek zijn aan diezelfde wetgeving op het vlak van directe
belastingen. Niettemin is de administratie, vanuit voormeld streven naar
harmonisatie, in de praktijk voorstander van een werkwijze die zoveel als mogelijk
dezelfde is voor beide belastingen.
Bij vergelijking van beide procedures moet worden vastgesteld dat, gelet op het
gebrek aan formeel karakter en het ontbreken van een wettelijk raamkader in de
fiscale wetgeving, de correctieopgave op het vlak van btw vergelijkbaar is met de
akkoordverklaring op het vlak van directe belastingen. Waar de akkoordverklaring
inzake directe belastingen evenwel de belastbare materie tot voorwerp heeft is het
minnelijk akkoord inzake btw een onderhandse belofte waarbij een enkele partij
zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom te betalen en waarop
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bijgevolg de regels van artikel 1326 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing
zijn. Beide documenten hebben evenwel dezelfde functie, nl. het op minnelijke
wijze beëindigen van de fiscale controle.
Gelet op de hiervoor aangehaalde redenen (informeel karakter van het minnelijk
akkoord in het kader van de fiscale procedure en streven naar harmonisatie wat
de procedures op het vlak van directe belastingen en btw betreft) is het naar
mening van de FOD Financiën niet aangewezen te voorzien in administratieve
richtlijnen die de controleagent op algemene wijze verplicht de belastingplichtige te
informeren over de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling in de fase van het
voorleggen of toezenden van het voorstel tot minnelijk akkoord door de
administratie aan de belastingplichtige.
Bovendien moet er worden op gewezen dat het informeren van de
belastingplichtige op schriftelijke wijze van de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling
in een dergelijk vroeg stadium van de fiscale procedure er in de praktijk mogelijk
toe zal leiden dat de belastingplichtige zich rechtstreeks tot de Fiscale
Bemiddelingsdienst richt zonder dat enig overleg met de controleagent heeft
plaatsgevonden of voor het tijdstip waarop alle discussiemogelijkheden met de
controleambtenaar zijn uitgeput en bijgevolg voor het tijdstip waarop het blijvend
meningsverschil is ontstaan.
Indien de aanvrager zich richt tot de Fiscale Bemiddelingsdienst nadat hem een
correctieopgave is toegezonden en hij duidelijk geen stappen heeft ondernomen
bij de betrokken bevoegde administratieve overheid teneinde de standpunten met
elkaar te verzoenen is de Fiscale Bemiddelingsdienst op grond van artikel 116, §1,
tweede lid, 2°, van de wet van 25.4.2007 houdende diverse bepalingen (IV) (BS
8.5.2007) gehouden de aanvraag te weigeren.
Indien de aanvrager zich richt tot de Fiscale Bemiddelingsdienst nadat hem een
correctieopgave is toegezonden en nadat de discussie tussen de controleagent en
de belastingplichtige is opgestart maar niet is uitgeput voorziet voormelde wet niet
dat de Fiscale Bemiddelingsdienst de aanvraag moet weigeren. Niettemin moet er
in dat geval rekening mee worden gehouden dat de bemiddelingsdienst slechts
bevoegd is om tussen te komen in het geval van een blijvend meningsverschil.
In dat verband wordt er op gewezen dat een niet door de belastingplichtige
ondertekende correctieopgave de administratie niet verbindt. Uit de rechtspraak
blijkt dat zelfs een door de belastingplichtige ondertekende correctieopgave niet
verbindend is indien de handtekening van de belastingplichtige op de
correctieopgave dateert van na de kennisgeving van het proces-verbaal van
inregelstelling. Het is bijgevolg niet door middel van het voorleggen of toezenden
van de correctieopgave maar wel door middel van de betekening van het procesverbaal van inregelstelling dat het definitieve standpunt van de administratie aan
de belastingplichtige wordt kenbaar gemaakt.
Indien, in het geval van een meningsverschil, de bemiddelingsdienst wordt gevat
na het verzenden van een correctieopgave aan de belastingplichtige en voor het
tijdstip waarop hem een proces-verbaal werd betekend kan het meningsverschil,
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gelet op het gebrek van een definitief standpunt van de administratie, niet als een
'blijvend' meningsverschil worden aangemerkt. Het is naar mening van de
administratie dan ook aangewezen de huidige administratieve richtlijnen, die
inhouden dat dat het blijvend meningsverschil tot uiting komt door betekening aan
de schuldenaar van een proces-verbaal van inregelstelling, te behouden.”.
De FBD neemt nota van dit antwoord, doch kan er zich niet akkoord mee verklaren.
Met betrekking tot de aanbevelingsprocedure, voorzien in artikel 116, § 2, van de wet
van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), wordt opgemerkt dat het hierbij
gaat over “bestuurshandelingen of de bestuurlijke werking die in strijd zijn met de
principes van behoorlijk bestuur en de wetten en verordeningen.”. In tegenstelling tot
het standpunt dat door de administratie in haar antwoord wordt ingenomen, is de
FBD van mening dat het in het begeleidend schrijven bij de correctieopgave
vermelden van het recht om fiscale bemiddeling te vragen, alleen al op grond van de
beginselen van behoorlijk bestuur gerechtvaardigd is. Uiteraard moet de
belastingplichtige worden ingelicht over het feit dat hij zijn recht daartoe slechts kan
uitoefenen na geheel of gedeeltelijk niet-akkoord van de taxatieambtenaar op zijn
antwoord op de correctieopgave.
Er wordt naar het oordeel van de FBD voorbijgegaan aan het feit dat de wet tot
invoering van de fiscale bemiddeling inzake btw een tussenkomst heeft voorzien in
de fase van de ‘taxatie’ (cf. termen van artikel 84quater, §1, Btw-Wetboek), dit in
tegenstelling tot de inkomstenbelastingen (alwaar artikel 376quinquies, WIB 92
slechts een tussenkomst voorziet in het kader van een voorafgaand administratief
beroep, met name een bezwaarschrift of verzoek om ambtshalve ontheffing).
Bovendien gelooft de FBD in een zo vroeg mogelijke aanpak van het
meningsverschil, zodat noch door de belastingplichtigen of zijn mandataris, noch
door de administratie zelf, onnodige energie moet worden verspild. Een mooi
voorbeeld in dit verband werd opgenomen onder Deel 4, I, A, 2.8 (de tussenkomst
van de FBD brengt de initiële vordering terug tot ongeveer 1/5, met akkoord van de
beide partijen, en zonder dat een proces-verbaal van inregelstelling daartoe nodig
was, ook al moest de FBD daarvoor aardig aandringen).
De FBD bekijkt of het nuttig is om nog op het antwoord op de aanbeveling te
reageren. Er zouden immers plannen bestaan om de taxatie- en administratieve
beroepsprocedure inzake de inkomstenbelastingen en de btw te harmoniseren.
In afwachting blijft de FBD evenwel verder pogen om de verzoekende burgers een
efficiënte fiscale bemiddeling aan te bieden en zal de dienst de thans reeds gebruikte
kanalen verder aanwenden om het grote publiek over de mogelijkheid tot
bemiddeling in te lichten. De FBD wijst er immers op dat er in fine een definitie van
“blijvend meningsverschil” wordt gegeven die niet langer strookt met de beproefde
praktijk, doch die een interpretatie is van een begrip dat na 7 jaar fiscale bemiddeling
geëvolueerd is, hetgeen bij de AAFisc trouwens genoegzaam bekend is.
Vermits de wetgever evenwel uitdrukkelijk het oordeel over de ontvankelijkheid van
een verzoek om fiscale bemiddeling aan de FBD zelf heeft toebedeeld (cf. artikel 116
W 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)), zal de FBD in eer en geweten
verder zelf oordelen of een verzoek al dan niet ontvankelijk moet worden verklaard
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en/of de tussenkomst van de FBD in het voorliggend geschil een meerwaarde kan
betekenen.
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SLOTWOORD
De uitvoering van de beleidsnota van de heer Minister van Financiën voor het
parlementair jaar 2015-2016 met als doel de rol van de FBD te versterken en zijn
bevoegdheden uit te breiden, is momenteel in volle voorbereiding.
De voorontwerpen zijn opgesteld en klaar voor verder overleg. De FBD hoopt dan
ook dat de ontwerpen in de loop van het jaar 2017 in het Parlement zullen worden
ingediend. De FBD zal alles in het werk blijven stellen om de bemiddeling maximaal
kansen te geven bij het zoeken naar een oplossing voor enig fiscaal geschil.
De FBD bereidt zich inmiddels ook reeds volop voor op de eventuele uitbreiding van
zijn bevoegdheden tot verzoeken om kwijtschelding of vermindering van
administratieve boeten en belastingverhogingen. In dat verband werd inzonderheid
overleg gepleegd met de diverse centra P, KMO en GO van de AAFisc Wij danken
het management en vooral de leiders en medewerkers van die centra voor de
constructieve medewerking hierbij. De resultaten van dat onderzoek worden
gegroepeerd en zullen in de loop van het jaar 2017 voorgelegd worden aan de
Minister van Financiën.
Ook op het vlak van de invordering staat de FBD voor uitdagingen. Zoals bij het
begin van dit verslag gesteld, dringt de Minister aan op overleg tussen de FBD en de
AAII teneinde gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor belastingplichtigen die
niet binnen de opgelegde 12 maanden kunnen betalen, maar die alleen daarom ook
niet naar een insolventieprocedure moeten worden gestuurd.
De weerkerende en versterkte politieke aandacht, de steun van de Minister van
Financiën en de dankbetuigingen van de vele verzoekers, en zelfs van collega’s van
de diverse algemene administraties van de FOD Financiën, stimuleren de
bemiddelingsambtenaren om onverdroten op de ingeslagen weg verder te gaan.
Enkele van die reacties worden hierna weergegeven.
De FBD kijkt hoopvol uit naar 2017 en naar de realisatie van de aangekondigde
wetswijzigingen. In afwachting daarvan bereidt de FBD zich voor om deze
uitdagingen ten volle aan te gaan.

Enkele reacties van collega’s en verzoekers
Ik mocht uw bemiddelingsverslag ontvangen. Ik dank u en de fiscale bemiddelingsdienst van
harte voor de geleverde inspanningen en uw uitzonderlijke steun tijdens de
bemiddelingsprocedure.
Ik wens jullie nogmaals te bedanken voor de fantastische samenwerking!
Collega, ik wil jou uitdrukkelijk bedanken omdat je zoveel moeite gedaan hebt voor dit
dossier, omdat je altijd heel transparant en eerlijk hebt gecommuniceerd, omdat je altijd
klaarstond om advies te geven en luisteren, omdat je steeds weer opnieuw terugkoppelde. Ik
veronderstel dat dit uitstekende kwaliteiten zijn als bemiddelaar maar langs deze weg wil ik
dit toch nog eens aan u zeggen, je beschikt over de mooie kwaliteiten en het is heel fijn om
zo'n iemand te hebben in een situatie als deze. Mijn oprechte waardering.
Ontzettend bedankt voor uw snelle reacties. Het wordt gewaardeerd! Ik had niet zo’n hoge
pet op van de Belgische overheidsinstellingen, maar uw organisatie heeft het tegendeel
bewezen!
Beste, van harte bedankt voor jullie gehoor, geloof en interventie. Ik ben jullie iets
verschuldigd. Als ik iets kan doen, vrijwillig, belangeloos, niet als belastingbetaler, maar als
mens, graag. Jullie zitten voor immer in mijn hart!
Het was mij een waar genoegen U in deze fiscale bemiddeling te mogen ontmoeten.
U dankend voor uw constructieve tussenkomst,
Collega's,
Heden ontving ik via mailbericht het ondertekende bemiddelingsverslag voor wat betreft het
in rand vermelde dossier. Mag ik alvast elkeen danken voor de samenwerking in onderhavig
dossier.
De acties die de diverse partijen (reclamante, de fiscale bemiddelingsdienst, mijn dienst) in
deze hebben ondernomen werden door de bemiddelingsambtenaar perfect chronologisch en
gestructureerd weergegeven. Voorts werd duidelijk aangegeven tot welk resultaat de
handelingen van de diverse actoren hebben geleid.
Beste, al mij papieren zijn inmiddels in orde. Ik denk met u dat ik de jackpot getrokken heb!
Ook al is de uitkomst op zijn zachtst gezegd allesbehalve naar tevredenheid, ik ben wel zeer
blij dat ik uw dienst heb ingeschakeld. De professionele wijze waarop dit werd aangepakt,
voelde in dit dossier voor het eerst als oprecht goed. Ondanks dat ik u in de toekomst niet
meer hoop nodig te hebben, zal ik u zeker contacteren als ik denk dat dat nodig is.
Ik kan u niet genoeg bedanken voor uw inzet en motivatie.
Bedankt voor de informatie. U zal begrijpen dat ik erg blij met dit nieuws.
Ik wil u graag bedanken voor de vriendelijke en goede dienstverlening.
Ik wil U mijn oprechte dank betuigen ! Het jaar 2017 kon niet beter starten.
Ik wens u hierbij te bedanken voor uw tussenkomst en deskundigheid. Ik wil benadrukken
dat mijn dossier in de statistiek van de fiscale bemiddeling wat mij betreft als succesvol kan
aangemerkt worden ondanks het niet-akkoord.

Zoals eerder gemeld was uw communicatie en werkwijze wel uitermate professioneel,
waarvoor dank. Dat is ineens de reden dat ik u ook graag de afloop van het dossier
mededeel.
Hartelijk dank voor uw opvolging van ons dossier! Het is mede door u dat deze zaak positief
werd afgerond.
Ik houd eraan om u langs deze weg te danken voor uw constructieve medewerking.
Beste, ik wil jou uitdrukkelijk bedanken omdat je zoveel moeite gedaan hebt voor dit dossier,
omdat je altijd heel transparant en eerlijk hebt gecommuniceerd, omdat je altijd klaarstond
om advies te geven en luisteren, omdat je steeds weer opnieuw terugkoppelde. Ik
veronderstel dat dit uitstekende kwaliteiten zijn als bemiddelaar, maar langs deze weg wil ik
dit toch nog eens aan u zeggen, je beschikt over de mooie kwaliteiten en het is heel fijn om
zo'n iemand te hebben in een situatie als deze. Mijn oprechte waardering.
Beste collega, bedankt voor uw hulp. Dit was geen eitje.
Wij houden eraan u uitdrukkelijk
bemiddelingsdienst heeft geleverd.

te

bedanken

voor

de

inspanningen

die

de

Heel erg bedankt voor uw antwoord. Ik weet al langer dan vandaag dat jullie dienst goede
dingen doet.
Ik heb geen probleem om belastingplichtige te wijzen op het bestaan van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Het betreft evenwel, mijns inziens, een ernstige lacune in de wetgeving. Burgers kunnen
beroep doen op uw dienst voor gelijke welke zaak (ook een peulschil), terwijl de eigen
personeelsleden in de kou blijven staan.

GEBRUIKTE AFKORTINGEN
AABBI

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

AAD&A

Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

AAFisc

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

AAII

Algemene Administratie van de Inning en de Invordering

AAPD

Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie

Administratie GO

Administratie Grote Ondernemingen

Administratie KMO

Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen

Administratie P

Administratie Particulieren

aj.

Aanslagjaar

AW D&A

Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977

BIV

belasting op inverkeerstelling

BNI

belasting van niet-inwoners

BNI/nat. pers.

belasting van niet-inwoners betreffende natuurlijke personen

BNI/Ven

belasting van niet-inwoners betreffende vennootschappen

btw

belasting over de toegevoegde waarde

Btw-Wetboek

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

BV

bedrijfsvoorheffing

bv.

bijvoorbeeld

bvba

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BW

Burgerlijk Wetboek

Cass.

(arrest van het) Hof van Cassatie

Com.IB 92

commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992

cvoha

coöperatieve vennootschap met onbeperkte en hoofdelijke
aansprakelijkheid

DBI

definitief belaste inkomsten

EER

Europese Economische Ruimte

enz.

en zo voort

EUR

Euro

FBD

Fiscale Bemiddelingsdienst

FOD

Federale Overheidsdienst

Ger.W.

Gerechtelijk Wetboek

gcv

gewone commanditaire vennootschap

GwH

(arrest van het) Grondwettelijk Hof

Kamer

Kamer van Volksvertegenwoordigers

KB

het koninklijk besluit van …

KB/WIB 92

het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

KBO

Kruispuntbank van Ondernemingen

nv

naamloze vennootschap

OCMW

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

OV

onroerende voorheffing

PB

personenbelasting

PW

(van de) Programmawet van …

REA

rechtbank van eerste aanleg

RPB

rechtspersonenbelasting

RV

roerende voorheffing

VB

verkeersbelasting op de autovoertuigen

VenB

vennootschapsbelasting

VWEU

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

vzw

vereniging zonder winstoogmerk

VU

verworpen uitgaven

VAA

voorde(e)l(en) van alle aard

W

(van de) wet van …

W.Reg.

Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

W.Succ.

Wetboek der successierechten

W.Ven

Wetboek van Vennootschappen

WGB

Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen

WIB 92

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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DE FISCALE BEMIDDELING
Artikel uit het Jaarverslag 2015
door Geert Callaert
Hoe specifiek is fiscaal bemiddelen?
De Fiscale Bemiddelingsdienst is uitgegroeid tot een “oplossingsdienst”, een dienst
die aan dienstverlening in het kwadraat doet aan de burgers, dit zowel op het vlak
van de vestiging van de belastingen en rechten als van de invordering ervan. Daarbij
moet niet altijd bemiddeld worden, doch het fiscaal bemiddelen blijft de kernactiviteit
van de dienst.
Door de jaren heen hebben de fiscaal bemiddelaars hun eigen bemiddelingsaanpak
gecreëerd, verfijnd en aan hun nieuwe collega’s-bemiddelingsmedewerkers
doorgegeven. Zo hebben de fiscaal bemiddelaars de weg geëffend naar informele
prebemiddelingsgesprekken, waarin de taak en opdracht van de fiscaal bemiddelaar,
maar ook van de partijen en het verwachte verloop van het bemiddelingsproces
worden toegelicht. Het lijkt nuttig eens te reflecteren en stil te staan bij een aantal
aspecten die er net voor zorgen dat de fiscale bemiddelingsaanpak succesvol is.
De meeste van deze succesfactoren blijken inherent te zijn aan het feit dat de
bemiddelaar zelf een fiscaal ambtenaar is. Terzelfdertijd houdt dit ook de bedreiging
in dat er hem misschien wel een gebrek aan neutraliteit zou kunnen worden
verweten. Uiteindelijk is fiscale bemiddeling een bemiddeling door de overheid met
dezelfde overheid als conflicterende partij. Maar de vlag “overheid” dekt hier
natuurlijk meerdere ladingen. De fiscaal bemiddelaar is inderdaad vóór alles een
fiscaal expert in de wettelijke, reglementaire en fiscaal-technische aspecten van het
onderliggende geschil en dit maakt hem inhoudelijk deskundig. Bij zijn aanwerving
spelen zeker ook andere vaardigheden een rol. Hij heeft een helicopterview, een
netwerk, is een evenwichtsbewaarder en kan “redelijkheid” nastreven. We achten het
nuttig hierna dieper in te gaan op een aantal van deze specificiteiten van de fiscale
bemiddeling, maar voor een goed begrip, voor alles stil te staan bij wie er eigenlijk
“fiscaal bemiddelaar” wordt.

Wie wordt fiscaal bemiddelaar?
De ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën die kandideren voor een
functie van “fiscaal bemiddelaar”, worden aan de hand van hun curriculum vitae en
een selectie-interview door een gevarieerd samengestelde selectiecommissie
gescreend op, enerzijds, hun puur fiscaaltechnische kennis, maar anderzijds ook op
een aantal generieke vaardigheden. Er wordt van hen een jarenlange ervaring
verwacht in de fiscale materie waarin zij moeten bemiddelen, zowel op het vlak van
de eerder theoretische benadering van de fiscaliteit, als van de daadwerkelijke
ervaring op het terrein. Zo worden bijvoorbeeld geschillen inzake
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vennootschapsbelasting enkel aan deskundigen op dit vlak toevertrouwd en dit geldt
ook voor alle andere materies (personenbelasting, btw, invordering, kadaster …).
Er wordt evenwel evenveel aandacht besteed aan hun persoonlijke kwaliteiten, als
aan hun vaardigheden en beroepshouding. Van een fiscaal bemiddelaar wordt
immers verwacht dat hij zich snel in een dossier kan inleven, een open geest heeft,
betrokken, empathisch, geduldig en voldoende stressbestendig is en daarnaast de
communicatie en het bemiddelingsproces kan aanmoedigen en structureren. Maar
boven alles wordt nagegaan of de fiscaal bemiddelaar zich voldoende kan ‘losmaken’
van zijn administratie van oorsprong, vrij is van iedere beïnvloeding op dat vlak, de
nodige ethiek als bemiddelaar kan waarborgen en uitdrukkelijk gemotiveerd is om
oplossingsgericht te handelen. De fiscaal bemiddelaar moet niet “neutraal” zijn
omwille van zijn origine, maar wel “neutraal” in de mate dat hij objectief is en vrij van
iedere beïnvloeding, van zowel de verzoeker als van de overheidsdienst, die
uiteindelijk zijn bezoldigingen betaalt. Eén van de garanties hiertoe is het feit dat hij is
ondergebracht in een “autonome dienst” en geen enkele hiërarchische band heeft
met welke algemene administratie ook binnen de Federale Overheidsdienst
Financiën.
De fiscaaltechnische kennis is bovendien complementair aan de andere
vaardigheden en de houding en ethiek van de bemiddelaar en deze vier essentiële
aspecten houden elkaar onderling in evenwicht. Een “deskundige” fiscaal
bemiddelaar is een bemiddelaar die zijn inhoudelijke deskundigheid ten volle inzet
om een goed en onpartijdig bemiddelaar te zijn. De kennis van de onderliggende
fiscale materie en de administratie in al zijn facetten, zorgt er wel voor dat de
bemiddelaar niet afhankelijk is van de ene of andere partij en net vrij is van iedere
beïnvloeding, neutraal kan zijn in zijn statuut en een meervoudige partijdigheid of
gelijkwaardige betrokkenheid kan nastreven om samen met de onderhandelende
partijen tot een duurzame oplossing te komen. Maar wat zijn hiertoe de
succesfactoren inherent aan het statuut van de fiscale bemiddelaar?

Succesfactoren
In de 6 jaren dat er in België aan fiscale bemiddeling wordt gedaan, zijn meerdere
succesfactoren gedefinieerd die er net voor zorgen dat, zoals hierna blijkt, globaal en
gemiddeld in 70% van de gevallen tot een bemiddelde oplossing wordt gekomen. In
het kader van dit jaarverslag wordt in het bijzonder stilgestaan bij de succesfactoren
eigen aan het feit dat de fiscale bemiddelaar een ambtenaar is van de Federale
Overheidsdienst Financiën, met name het beschikken over een helicopterview, een
netwerk, het fungeren als evenwichtsbewaarder en de mogelijkheid om ‘redelijkheid’
na te streven.
1. De fiscaal bemiddelaar heeft een helicopterview
De fiscaal bemiddelaar heeft als ambtenaar van de Federale Overheidsdienst
Financiën toegang tot de nodige databanken van die overheidsdienst zonder dat
dit extra moet worden afgetoetst op het beroepsgeheim, laat staan dit enigszins
kan worden geschonden. Hij kan zich aldus een perfect objectief beeld vormen
van het dossier van de verzoeker om bemiddeling en weet vanuit die kennis als
geen ander de onderhandelings-, bewegingsen bemiddelingsruimte te
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definiëren en ieders “waarheid” te ontsluieren. Want ook een conflict met de
overheid is vaak het gevolg van een ketting aan interpuncties, waarvan net dit
ene laatste feit de figuurlijke druppel is. Vanuit deze helicopterview qua zowel
elementen van het dossier als van de verhouding en gedragingen van de
partijen, heeft de fiscaal bemiddelaar een objectief beeld van het conflict en laat
dit alles hem toe de optimale bemiddelingsstrategie uit te werken. De fiscaal
bemiddelaar suggereert of stuurt aldus het beste bemiddelingsproces :
individuele of gezamenlijke gesprekken of net beiden en dit successief? Het laat
hem bovendien toe zijn cruciale rol van evenwichtsbewaarder, zoals hierna
beschreven, op te nemen.
Overbodig te stellen dat iedere partij immers vaak anders tegenover de zaak
aankijkt, zijn eigen waarheid heeft en die op een bepaald ogenblik ook niet meer
alleen kan nuanceren. Het komt de fiscaal bemiddelaar toe deze eigen
waarheden – standpunten – te laten bestaan, naast mekaar te plaatsen, te
verduidelijken en vanuit een adequaat bemiddelingsproces, gestoeld op de
belangen van de partijen, een akkoord te faciliteren. Zijn creatieve aanpak staat
hierbij centraal en zijn inhoudelijke deskundigheid wakkert deze creativiteit aan.
2. De fiscaal bemiddelaar heeft een volledig netwerk
Wanneer men bemiddelt, is het essentieel de partij te vinden die effectief de
concessies kan doen. Binnen een overheidsapparaat is dit niet steeds
eenvoudig. De belastingontvanger is de afzender van mijn aanslagbiljet in de
personenbelasting, ik diende eerder mijn aangifte binnen bij de lokale
taxatiedienst, maar zond mijn bezwaarschrift naar de Gewestelijke directeur
vermeld op de keerzijde van het aanslagbiljet. Ik kreeg een ontvangstbewijs met
vermelding van een contactpersoon. Maar is het wel die persoon die effectief
over mijn bezwaar kan beslissen? Heeft hij met andere woorden wel carte
blanche van degene die uiteindelijk het bezwaarschrift effectief zal en moet
beslissen?
De fiscaal bemiddelaar kan in alle gevallen deze onduidelijkheden helpen
oplossen en start, vanuit zijn doorgedreven kennis van de structuren van de
administratie, zijn bemiddelingsproces met de juiste dienst of ambtenaar of
betrekt deze erbij. Hij kan wanneer onduidelijke of voorbij gestreefde
interpretaties van wettelijke of reglementaire bepalingen of rechtspraak worden
vastgesteld, bovendien de hiërarchie (tot de centrale diensten van de betrokken
algemene
administratie)
inschakelen
om
formele
standpunten
of
principebeslissingen te betrachten of net gewijzigd of geactualiseerd te zien. Hij
kan aldus een brug leggen tussen de bemiddelingstafel en de plaats waar de
uiteindelijke besluiten worden genomen en desnoods deze dienst meenemen in
het bemiddelingsproces. Hij heeft bovendien binnen zowel de Fiscale
Bemiddelingsdienst, als binnen de ganse Federale Overheidsdienst Financiën
zijn netwerk, waarmede hij kan afstemmen, brainstormen en waardoor hij zelfs
erkend kan worden als een deskundige op dit vlak en ten volle “au sérieux” kan
worden genomen, wat het bemiddelingsproces en de weg naar een duurzaam
akkoord garandeert en stimuleert. Bovendien laat de polyvalente
personeelssamenstelling van de Fiscale Bemiddelingsdienst toe om alle
aspecten van het geschil te bestrijden, zelfs diegene die er mede aan de basis
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van liggen, maar door een andere dienst worden beheerd (bijvoorbeeld de
behandeling van een bezwaarschrift in de onroerende voorheffing – bevoegdheid
voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit – noodzaakt een uitblijvend
advies van de kadasterdiensten – beheerd door de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie). De Fiscale Bemiddelingsdienst garandeert aldus
door zijn intern netwerk een transversale aanpak van het dossier, over de
grenzen van de algemene administraties heen.
3. De fiscaal bemiddelaar is een evenwichtsbewaarder
Conflicten met de overheid zitten doorgaans in een stevige juridische verpakking.
Vaak is de juridische schil zo dik, dat het onderliggende conflict met het blote oog
niet meer kan worden waargenomen (Dick Allewijn, Met de overheid om tafel –
Fair play aan beide kanten, Sdu Uitgevers, 2013).
Conflicten met de overheid kennen doorgaans twee machtsonevenwichten. Het
machtsonevenwicht op zich : een burger tornt op tegen een log overheidsorgaan,
een machtige overheid in zijn ogen, gekenmerkt door meerdere ambtenaren,
ieder in hun specialiteit goed gedocumenteerd en ondersteund. Een administratie
die makkelijker de rechtspleging aankan en de kosten daartoe, in tegenstelling
tot de burger, niet moet schuwen, zodat haar beste alternatief zonder bemiddeld
akkoord doorgaans beter is dan dit van de burger.
Maar er is een tweede vaak voorkomend machtsonevenwicht en dit is de kennis
van de onderliggende fiscale materie. Eén of meerdere ambtenaren die
dagdagelijks, jarenlang en beroepshalve met de fiscale materie zijn betrokken
tegenover een burger voor wie de fiscaliteit desgevallend niet veel meer is dan
één maal per jaar zijn aangifte indienen en vervolgens de berekeningsnota
nazien. En net omwille van zijn fiscale en inhoudelijke deskundigheid kan de
fiscaal bemiddelaar alhier het kennis-onevenwicht fundamenteel neutraliseren.
Door de burger te informeren in mensentaal, nog voor de opstart van de
eigenlijke bemiddelingsprocedure, maar evengoed tijdens de gezamenlijke of
individuele gesprekken, kan hij het evenwicht herstellen wat een onmiskenbaar
fundament is voor een goed akkoord. Een zogenaamde “caucus”, dit is een
bemiddelingsgesprek met één partij, is aldus een heel passend middel om het
kennisonevenwicht in balans te brengen.
Het is de taak van de fiscaal bemiddelaar dit op een totaal objectieve wijze te
doen, waarbij hij zowel de pro’s als de contra’s van een akkoord kan
accentueren, maar evengoed de wetgeving als de rechtspraak kan toelichten.
Zijn meervoudige partijdigheid of gelijkwaardige betrokkenheid mag en moet op
dit vlak bewust overhellen naar de partij ‘belastingplichtige’, waardoor hij niet
alleen de aspecten van de onderliggende betwisting krijgt toegelicht, doch
evengoed de gevolgen van het akkoord of het niet-akkoord. Een hersteld
evenwicht is pas een goede basis voor een later duurzaam bemiddeld akkoord.
De bemiddelaar spoort in dit verband zo nodig de belastingplichtige aan de
specifieke overtuigingsstukken aan te brengen en definieert die in voorkomend
geval samen met de partij “fiscus”. Dit is niet alleen een cruciale rol, doch een
beslissende succesfactor om, ofwel tot een akkoord te komen ofwel er minstens
voor te zorgen dat de divergerende standpunten van de partijen afdoende aan
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mekaar worden toegelicht. Soms leidt dit er zelfs toe dat de belasting uiteindelijk
toch als correct opgelegd en rechtvaardig wordt ervaren. Het gebeurt bovendien
ook dat er geen akkoord wordt gevonden, maar de fiscaal bemiddelaar heel
zinnig werk heeft geleverd om de belastingplichtige meer inzicht te verschaffen in
de onderliggende problematiek.
4. De fiscaal bemiddelaar kan daadwerkelijke voorstellen doen en “redelijkheid”
nastreven
De fiscaal bemiddelaar is vanuit zijn inhoudelijke deskundigheid en expertise in
de onderliggende materie, voorwerp van het geschil, goed geplaatst om in functie
van de belangen van de partijen voorstellen te doen voor een oplossing van het
geschil, in voorkomend geval gepaard gaande met alternatieve voorstellen, of de
partijen te stimuleren deze zelf te formuleren en/of er hen in te begeleiden.
Van de fiscaal bemiddelaar wordt wel verwacht dat hij de fiscale wet, de
reglementaire bepalingen en circulaires naleeft. Hij kan de interpretatie ervan wel
sturen en in vraag stellen. Het staat hem bovendien uitdrukkelijk vrij om
aanbevelingen te doen wanneer hij van oordeel is dat deze bepalingen of
voorschriften een zekere discriminatie of verkeerde interpretatie inhouden. Of
nog, indien er wordt vastgesteld dat bepaalde bestuurshandelingen of de
bestuurlijke werking in strijd zijn met de principes van behoorlijk bestuur of met
de wetten en verordeningen.
De fiscaal bemiddelaar waakt dan ook stipt over de naleving van deze
beginselen van behoorlijk bestuur in de individuele dossiers waarvoor zijn
bemiddeling wordt gevraagd en kan deze principes hanteren om een passende
bemiddelde oplossing te betrachten.
Indien de toepassing van deze wettelijke bepalingen bovendien in uitzonderlijke
gevallen al te onredelijke en onevenredige gevolgen heeft, kan hij alsnog
voorstellen doen om tot een ‘redelijke’ oplossing te komen of nog de beslissing
ervan uit te stellen tot er een andere interpretatie kan worden aan gegeven of er
rechtspraak komende is die een precedentswaarde heeft.
Verzetten de wettelijke bepalingen zich tegen een redelijke of billijke oplossing
ten gronde wat bijvoorbeeld de vestiging van de belastingen betreft, dan kan hij
alsnog soms redelijkheid of billijkheid betrachten door het dossier, vanuit de
mogelijkheid tot transversale aanpak binnen de Fiscale Bemiddelingsdienst, over
de invorderingsboeg te gooien of bijvoorbeeld in het bemiddelingsverslag de
aandacht te vestigen op een toepassing van het Regentsbesluit van 18 maart
1831 (gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van boeten en belastingverhogingen,
toegepast bij wijze van sanctie).
De fiscaal bemiddelaar streeft er steeds naar om door redelijke normen te
hanteren, tegemoet te komen aan de belangen van de beide partijen en een
duurzaam akkoord te bereiken, dat desnoods verder reikt dan het betreffende
aanslagjaar.
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Dat de fiscaal bemiddelaar een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst
Financiën is, inhoudelijk heel deskundig is en de specificiteit van de fiscale
bemiddeling net inhoudt dat ze ingang vindt op verzoek van één enkele partij
(met name de belastingplichtige), houdt evenwel een aantal risico’s in die kunnen
worden bestreden. Laat ons stilstaan bij deze risico’s, bedreigingen en de wijze
waarop er passend kan worden aan tegemoet gekomen.

Bedreigingen en remedies
5. De fiscale bemiddeling start met het verzoek van slechts “één” partij
In tegenstelling tot de andere gevallen van bemiddeling, wordt de fiscale
bemiddeling ingezet op verzoek van één partij, namelijk de partij
“belastingplichtige”. Hij drukt de wens uit beroep te willen doen op de fiscale
bemiddeling (zoals inzake kadaster) of verzoekt (in alle andere gevallen) alleen
en zonder medeweten van de partij “administratie” in het conflict om de
bemiddeling. In de andere gevallen van bemiddeling (familiezaken, burgerlijke en
handelszaken …) stappen de partijen in het conflict “samen” naar een
bemiddelaar en kiezen zij er resoluut voor om “samen” de bemiddeling als
alternatieve geschillenoplossing aan te wenden. De bemiddelaar neemt
bovendien in deze gevallen van bij het eerste gesprek de twijfel bij de ene of
andere partij weg, door in wat er wordt genoemd de “trajectbemiddeling” de
overtuiging te krijgen dat er bewust en effectief voor de bemiddeling als wijze van
geschillenoplossing wordt gekozen. Hij dringt evenwel zijn keuze niet op, wat
inhoudt dat de bemiddeling als wijze van conflictoplossing uiterst vrijwillig blijft.
Het is en blijft dus een gezamenlijke en welbewuste beslissing van de
onderhandelaars om deze en geen andere (bijvoorbeeld de gerechtelijke) weg te
kiezen voor de oplossing van hun conflict.
Dit houdt alvast een stevige basis in waarop de onderhandelaars kunnen stoelen
om op een constructieve wijze met behulp van de bemiddelaar tot een duurzaam
akkoord te komen. Een akkoord en een oplossing die van hen is en enkel door
de bemiddelaar wordt gefaciliteerd.
Inzake fiscale bemiddeling ligt het totaal anders. Enkel de partij
“belastingplichtige” kan slechts om deze vorm van bemiddeling verzoeken en de
partij “fiscus” moet dan maar mee in dit bemiddelingsproces, omdat de wet deze
vorm van geschillenoplossing voorziet en deze door de administratie, zijn
hiërarchie, effectief wordt gedragen. De vrijwilligheid is hier dus uitgehold aan de
zijde van de fiscus. Is dit dan wel een goede basis om tot een goede bemiddelde
oplossing te komen? In de praktijk lijkt dit alvast geen fundamenteel obstakel te
zijn en is echte “dwang” om te bemiddelen zelden aan de orde. De overheid wil
er ten slotte als onpartijdige, objectieve overheid zijn voor alle burgers. Ook een
ambtenaar of een administratie wil niet liever dan een oplossing voor het conflict,
is een escalerend conflict liever kwijt dan rijk en wil zijn dossier kunnen afsluiten.
De administratie beseft dat het bemiddeld akkoord ook op lange termijn de
compliance verhoogt en de fiscaal bemiddelaar als inhoudelijk deskundige de
oplossing en het akkoord tussen de partijen in het conflict faciliteert, info
aanbrengt, vertolkt en mee brainstormt om de oplossing te betrachten en
6
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zodoende zelfs soms een beetje indekt. De fiscaal bemiddelaar faciliteert aldus
ook het leven van de partij fiscus. Slechts enkelingen hebben het niet zo
begrepen op fiscale bemiddeling en dwarsbomen ze tot scha en schande door
alsnog snel een beslissing te nemen.
Om het fiscaal bemiddelingsproces in die zin te optimaliseren komt het de fiscaal
bemiddelaar toe de nodige tijd te nemen om zijn taak aan de ambtenaar, die met
de fiscale bemiddeling nog niet is vertrouwd, uitgebreid toe te lichten, daarbij te
wijzen op zijn blijvende autonomie als onderhandelende partij in het conflict, doch
ook op de vele voordelen die de bemiddeling voor hem biedt, ondermeer qua
aanbreng van voorstellen ten gronde, informatiebeheerder en -verzamelaar en
mogelijkheid tot een aftoetsing van de visies van beide partijen, desnoods bij de
gespecialiseerde cellen binnen de administratie, vanuit het netwerk van de
bemiddelaar (cf. 2 supra). De “reputatie” van de fiscaal bemiddelaar vanuit zijn
eerder gevoerde bemiddelingen, alsook van de Fiscale Bemiddelingsdienst in het
algemeen, moeten hem daarbij helpen.
6. Is de fiscaal bemiddelaar wel voldoende neutraal?
Zoals voorgesteld is de fiscaal bemiddelaar ondergebracht in een autonome
dienst binnen de Federale Overheidsdienst Financiën die onder geen enkele
algemene administratie ressorteert. Toch kent de fiscaal bemiddelaar vaak de
ambtenaren waarmede hij moet bemiddelen of heeft hij ze in een eerder
bemiddeling reeds ontmoet. Zoals hiervoor gesteld, levert dit het grote voordeel
op over een netwerk te beschikken. Dat men ex-collega van één der partijen was
of die ene partij uit eerdere bemiddelingen kent, betekent evenwel niet dat de
onafhankelijkheid of onpartijdigheid van de fiscaal bemiddelaar aan de orde kan
zijn. Iedere fiscaal bemiddelaar kiest bewust zelf voor een tewerkstelling bij de
Fiscale Bemiddelingsdienst en kan er ook snel weg indien hij ondervindt zich niet
voldoende van zijn ex-administratie te kunnen losmaken. Maar terzelfdertijd heeft
hij de ethiek als bemiddelaar en ambtenaar dat, indien hij zich omwille van een
zekere vooringenomenheid of nog van een uitgesproken persoonlijke relatie met
de partij binnen de administratie ook maar “vreest” zich niet voldoende
onafhankelijk en onpartijdig te kunnen opstellen, in het betreffende conflict kan
worden vervangen door een collega fiscaal bemiddelaar die deze garantie wel
kan bieden. Soms worden zelfs twee fiscale bemiddelaars in een fiscale
bemiddelingsprocedure betrokken. En uiteindelijk faciliteert de fiscaal
bemiddelaar slechts een bemiddeld akkoord, waarover finaal alleen de
onderhandelende partijen beslissen.
7. De fiscaal bemiddelaar mag zich niet inhoudelijk over bemoeien
Een bedreiging waarover de fiscale bemiddelaar moet waken is dat hij wel
degelijk constructieve voorstellen doet om een oplossing voor het conflict te
betrachten, desnoods met alternatieven, doch zich daarbij niet te over bemoeien,
laat staan aan een zekere schikkingsdwang zou lijden en de partijen kost wat
kost tot een akkoord dwingt. Hij moet evenwel zijn rol van evenwichtsbewaarder
en informatiebeheerder bewust opnemen. Maar toch moet hij de oplossing van
het conflict vooralsnog bij de partijen laten en zich ontdoen van iedere
schikkingsdwang. De bemiddelde oplossing moet er één van de partijen blijven,
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niet ene die door de bemiddelaar is opgelegd. De bemiddelaar mag ze slechts
faciliteren doch moet de partijen wel degelijk responsabiliseren om mee naar een
oplossing te zoeken en hun toestemming vragen bij belangrijke stappen in het
kader van de oplossing van het geschil.
De tussenkomst van de fiscaal bemiddelaar moet er immers niet alleen toe leiden
dat het conflict van de baan is, maar er ook voor zorgen dat de relatie tussen
fiscus en burger niet fundamenteel is geschonden of indien dit wel al het geval
was, wordt hersteld. Want dit zal een belangrijke impact hebben op de
compliance van de belastingplichtige. Een belastingplichtige betaalt immers veel
makkelijker een belasting waarvan hij oordeelt dat ze hem “rechtvaardig” is
opgelegd.
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