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Het bezwaarschrift
binnenstebuiten

Tuerlinckx Tax Lawyers

Belang van het bezwaarschrift uitgedrukt in cijfers
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https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/operationele-cijfers/fiscale-geschillen

• Administratieve fase

• In 2020: 67.851 bezwaarschriften behandeld

• Inwilliging

- 80% volledig

- 20% gedeeltelijk

• 5.274 onontvankelijk

• Doorlooptijd < 1 jaar
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Belang van het bezwaarschrift uitgedrukt in cijfers
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https://financien.belgium.be/nl/Statistieken_en_analysen/operationele-cijfers/fiscale-geschillen

• Gerechtelijke fase

• In 2020: 2.352 verzoekschriften

• Inwilliging

- 46% volledig

- 54% gedeeltelijk

• Minder onontvankelijk

• Doorlooptijd

- REA: 1-2 jaar

- HvB: 2-5 jaar

Type here the title of the presentation
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GERECHTELIJKE FASEADMINISTRATIEVE FASECONTROLEFASE

De positie van het bezwaarschrift binnen de fiscale procedure
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GERECHTELIJKE FASEADMINISTRATIEVE FASECONTROLEFASE • Onderzoek

• Vraag om inlichtingen

• Bericht van wijziging

• Kennisgeving van aanslag van ambtswege

• Aanslag
• Bezwaarschrift

• Inzagerecht
• Hoorrecht
• Aanvullend bezwaarschrift
• Fiscale bemiddeling

• Beslissing van de adviseur-generaal
• Verzoekt tot rechtzetting
• Verzoek tot ambtshalve ontheffing

GERECHTELIJKE FASEADMINISTRATIEVE FASECONTROLEFASE
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• Eerste aanleg

• Hof van beroep

• Hof van Cassatie

• EVRM

GERECHTELIJKE FASEADMINISTRATIEVE FASECONTROLEFASE

Inhoudsopgave

• Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

• Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

• Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het bezwaar

• Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal, draagwijdte en gevolgen

Het bezwaarschrift binnenstebuiten 8
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Wie kan een bezwaarschrift 
indienen?
Bas Minten

1

Het bezwaarschrift binnenstebuiten

Inhoudsopgave – Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

1. Belang

2. Wettelijk kader – artikel 366 WIB

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?

4. Persoonlijk recht

5. Mandatering

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 10
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1. Belang

• U wilt een bezwaarschrift indienen (voor een cliënt) en u moet weten of dit
mogelijk is

- Kan iemand geen bezwaarschrift indienen, dan kan de betrokkene wel rechtstreeks 
naar de rechtbank gaan, mits hij/zij voldoet aan de voorgeschreven 
ontvankelijkheidsvoorwaarden

- Adder: vermits de betrokkene geen bezwaar kan indienen, zal de vraag rijzen of 
hij/zij überhaupt belang heeft bij het betwisten van de aanslag

• Artikel 1385undecies Gerechtelijk Wetboek

“Tegen de belastingadministratie wordt de vordering inzake de geschillen bedoeld in 
artikel 569, eerste lid, 32°, slechts toegelaten indien de eiser voorafgaandelijk het 
door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld. (…)”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 11

2. Wettelijk kader – artikel 366 WIB

12

Artikel 366, lid 1 WIB

“De belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens goederen de 
aanslag wordt ingevorderd of de medeschuldenaar zoals bedoeld in artikel 2 
van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en 
niet-fiscale schuldvorderingen, kan tegen het bedrag van de gevestigde 
aanslag, opcentiemen, verhogingen en boeten inbegrepen, schriftelijk bezwaar 
indienen bij de adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging 
van de inkomstenbelastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging 
en de boete zijn gevestigd”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

11
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Grondwettelijk Hof 9 juli 2009, nr. 112/2009, BS 19 augustus 2009

• Oorspronkelijk: bezwaarrecht voor belastingplichtige = uitdrukkelijk opgenomen in 
kohier, of in WIB opgenomen als schuldenaar van RV of BV

• Feiten voor GwH

• NV in faillissement → curator wordt aangesteld

• ENKEL curator kan bezwaarschrift indienen tegen aanslagen ten laste van NV, terwijl 
bestuurders van NV misschien strafrechtelijk veroordeeld werden voor fiscale fraude en zij 
aldus hoofdelijk gehouden zijn om de ontdoken VenB te betalen

• Is het dan niet redelijk om bestuurders bezwaarrecht te geven?

• Sinds art. 24 wet 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen
uitdrukkelijk in art. 366 WIB opgenomen

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 13

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Grondwettelijk Hof 9 juli 2009, nr. 112/2009, BS 19 augustus 2009

• Belastingschuldige = ieder die wordt aangesproken tot betaling van de 
belastingschuld

• Principes

• De gehoudenheid tot de betaling van de belasting komt voort uit een wettelijke bepaling 
(fiscaalrechtelijk of gemeenrechtelijk)

• De gehoudenheid betreft de betaling van de belastingschuld zelf

• ≠ persoon die ingevolge aansprakelijkheidsclaim gehouden is tot betaling van een 
schadevergoeding die precies overeenkomt met de verschuldigde belasting  (Rb. Leuven 7 
oktober 2011, A.R. 06/1620/A, www.monkey.be)

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 14
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Historiek aanpassing artikel 366 WIB

• Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) 27 juni 1996, nr. 39/96

- Feitelijk gescheiden echtgenoten hadden geen recht om bezwaar in te dienen tegen 
elkaars gevestigde aanslag.  Kwalificeerden immers niet als belastingplichtige

- Ongrondwettige discriminatie tussen samenwonende & feitelijk gescheiden 
echtgenoten

• Wijzigingen in 1999 (zie supra): belastingschuldige + echtgenoot

• Voorbode voor verruiming betrokkenen met bezwaarrecht

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 15

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Cassatie 16 september 2004, AR F.03.0063.F

Concreet voorbeeld

Inkohiering aanslag in vennootschapsbelasting gebeurt op naam van 
coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid

• Schuld van de vennootschap, die de belastingplichtige is

• Vennoten ervan zijn onbeperkt, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk en mee 
gehouden en hebben ook een recht om een bezwaarschrift in te dienen

• Zie ook VOF

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 16
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Cassatie 16 september 2004, AR F.03.0063.F

• Inkohiering aanslag op naam van nalatenschap van overleden 
belastingplichtige

• Erfgenamen kunnen gezamenlijk of ieder afzonderlijk een bezwaarschrift 
indienen

• Stel: slechts 1 erfgenaam dient bezwaarschrift in tegen aanslag

• Dat bezwaarschrift telt tegen de hele aanslag

• Aanslag is ondeelbaar, dus een ontheffing zou voor alle erfgenamen gelden

• Dit strekt de andere erfgenamen bijgevolg automatisch tot voordeel

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Andere voorbeelden

De maatschap (= vennootschap zonder RP)

• Geen RP → gevolg: fiscaal transparante behandeling

• Maten worden in de PB belast op hun aandeel van de winst/baten die de maatschap 
behaalt

• DUS elke maat moet bezwaar indienen met betrekking tot zijn eigen aanslag in de 
PB wanneer hij/zij niet akkoord gaat met de aanslag

Minderjarigen

• Een wettelijke vertegenwoordiger: ouders/voogd

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 18
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• De echtgenoot van de belastingschuldige op wiens goederen de aanslag 
wordt ingevorderd, heeft ook het recht om een bezwaarschrift in te 
dienen

• Indien echtgenoten samenwonen, dan heeft iedere echtgenoot 
individueel het recht om een bezwaarschrift in te dienen, eender op welke 
inkomsten de aanslag is gebaseerd

• Artikel 126, §1 WIB: huwelijk/wettelijke samenwoning 
→ gemeenschappelijke aanslag op naam van beide echtgenoten gevestigd

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 19

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• Quid in geval van feitelijke scheiding?

• Artikel 126, §2, 2° WIB

• Het jaar na het jaar waarin de feitelijke scheiding plaatsvindt
→ geen gemeenschappelijke, maar twee afzonderlijke aanslagen

• PAS WANNEER ene echtgenoot mee wordt aangesproken voor belastingschuld
van de andere → ook recht op bezwaar

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 20
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• Artikel 9 WMIG (oud artikel 393bis WIB)

• Invordering inkomstenbelasting in afzonderlijke aanslag vanaf het jaar na 
feitelijke scheiding mag slechts vervolgd worden ten laste van de andere 
echtgenoot

• INDIEN de aanmaning tot betaling van de echtgenoot op wiens inkomsten de 
belasting is gevestigd op correcte wijze gebeurt

• INDIEN de aanmaning tot betaling van de andere echtgenoot ook correct 
gebeurt

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 21

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• Artikel 10 WMIG (oud artikel 394 WIB)

• “§1 Inkomstenbelasting of het gedeelte van de inkomstenbelasting in verband met het
belastbare inkomen van één van de echtgenoten en de op naam van één van hen
beiden ingekohierde voorheffing of met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen mogen, ongeacht het aangenomen huwelijksvermogensstelsel of
ongeacht de notariële overeenkomst waarin de modaliteiten van de wettelijke
samenwoning worden geregeld, op de eigen en gemeenschappelijke goederen van
beide echtgenoten worden ingevorderd.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 22
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

De inkomstenbelasting of het gedeelte van de inkomstenbelasting in verband met het belastbare

inkomen van één van de echtgenoten, alsook de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing en de

met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen ingekohierd op naam van één van hen,

mogen evenwel niet op de eigen goederen van de andere echtgenoot worden ingevorderd wanneer

deze laatste aantoont:

• 1° dat hij ze bezat vóór het huwelijk of vóór het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning;

• 2°of dat zij voortkomen van een erfenis of van een schenking door een andere persoon dan zijn 
echtgenoot;

• 3°of dat hij ze heeft verkregen door middel van fondsen die voortkomen van de realisatie van dergelijke 
goederen;

• 4°of dat het gaat om inkomsten die hem krachtens het burgerlijk recht eigen zijn of om goederen die hij 
met zulke inkomsten heeft verworven.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 23

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• “§2 In afwijking van paragraaf 1 kan, in geval van feitelijke scheiding van 
de echtgenoten, de inkomstenbelasting op de vanaf het tweede 
kalenderjaar na de feitelijke scheiding verworven inkomsten van één van 
de echtgenoten, alsook de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing en 
de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die vanaf 
hetzelfde kalenderjaar op naam van één van hen wordt ingekohierd, niet 
meer worden ingevorderd op de inkomsten van de andere echtgenoot of 
op de goederen die deze met deze inkomsten heeft verworven.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 24
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• “§3 Na de ontbinding van het huwelijk of de beëindiging van de wettelijke 
samenwoning in de zin van artikel 1476 van het Burgerlijk Wetboek kunnen 
de inkomstenbelastingen en de voorheffingen die betrekking hebben op de 
inkomsten die de echtgenoten vóór die ontbinding of beëindiging hebben 
verkregen alsook de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen in verband met de periode vóór die ontbinding of beëindiging, 
worden ingevorderd op de goederen van de beide echtgenoten, op de 
wijze omschreven in paragrafen 1 en 2.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 25

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Echtgenoot

• “§4 Paragraaf 1 is niet van toepassing op de inkomstenbelastingen, de 
voorheffingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde 
belastingen in verband met de periode vóór het huwelijk en vóór het 
afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning.”

• Trad in werking op 1 januari 2020 → wat met kohier uitvoerbaar voor deze 
datum? Artikel 394 WIB

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 26
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3. Wie is de ‘belastingschuldige’?
Mede-schuldenaar

• Artikel 2, §1, 6° WMGI

• “De persoon die niet in het kohier of in het innings- en invorderingsregister is opgenomen en in de
mate dat deze gehouden is tot de betaling van de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen op
grond van voornoemd Wetboek, de fiscale wetten, de wettelijke of reglementaire bepalingen met

betrekking tot niet-fiscale schuldvorderingen of het gemeen recht.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen? 27

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?

28

Uitgangspunt voor aanvang van de bezwaartermijn

• Hypothese van hoofdelijk gehouden vennoot, de ‘andere’ echtgenoot, etc.

• Vraag: wanneer vangt de bezwaartermijn aan?

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

27

28



4-3-2022

15

3. Wie is de ‘belastingschuldige’?

29

De andere zijde van de medaille

• Houd rekening met de impact van een bezwaarprocedure!

• Deze heeft mogelijks tot gevolg dat de administratie het onderzoek 
herneemt, waardoor de kans bestaat dat de betrokkene opnieuw 
gecontroleerd wordt om zo nieuwe onderzoeksresultaten te bekomen

• Belastingplichtige wordt zo mogelijks meer schade toegebracht dan 
oorspronkelijk het geval was

• Logica: indienen van een bezwaarschrift ≠ daad van beheer

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

4. Persoonlijk recht

30

Cass. 26 februari 2009, A.R. F.07.0043.F

Bezwaarrecht = persoonlijk recht

• Feiten

• NV ontvangt een aanslagbiljet en dient een bezwaarschrift in

• Bezwaarschrift indienen als gevolmachtigde?

• Binnen termijn van 1 maand te rekenen vanaf de afgifte van het ontvangstbewijs, bewijs 
van bijzondere volmacht tot indiening van het bezwaarschrift kunnen voorleggen

• REA: onontvankelijk

• HvB: ontvankelijk → cruciale vraag: is een afgevaardigde belast met dagelijks bestuur 
van NV bevoegd om een bezwaarschrift indienen?

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?
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4. Persoonlijk recht

31

Cass. 26 februari 2009, A.R. F.07.0043.F

• Cass.: ja, kan in rechte optreden zolang geschil binnen de perken van het 
dagelijks bestuur blijft → check geval per geval en kijk naar omvang van het 
geschil en (recent: of) noodzaak van een snelle reactie

• “Artikel 525, eerste lid, van het Wetboek van Vennootschappen bepaalt dat
het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging
van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mogen worden opgedragen
aan een of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of
gezamenlijk optreden.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

4. Persoonlijk recht

32

Cass. 26 februari 2009, A.R. F.07.0043.F

• Bezwaarschrift in belastingzaken mag door de persoon aan wie het 
dagelijks bestuur van een vennootschap opgedragen is worden ingediend, 
in zoverre er kan worden aangenomen dat het geschil binnen de perken 
van dat bestuur valt

• Daden van dagelijks bestuur zijn die welke geboden zijn door de noden 
van het dagelijks leven van de vennootschap en die welke zowel wegens 
het geringe belang als wegens de noodzaak van een snelle oplossing, het 
optreden van de raad van bestuur zelf overbodig maken

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?
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4. Persoonlijk recht

33

Cass. 26 februari 2009, A.R. F.07.0043.F

• Cassatie stelt vast dat de afgevaardigd bestuurder van verweerster, binnen het kader van haar 
dagelijks bestuur, twee personen belast heeft met het indienen van het litigieuze bezwaarschrift

• Uit de in het middel weergegeven redenen blijkt dat het arrest beslist dat, gelet op de omvang 
van de activiteiten van de vennootschap, de verweerster, het indienen van het litigieuze 
bezwaarschrift maar een gering belang had, maar dat het niet nagaat of die handeling een zo 
snelle oplossing vereiste dat niet op een vergadering van de raad van bestuur kon worden 
gewacht

• Aldus verantwoordt het arrest beslissing dat het bezwaarschrift van de verweerster 
rechtsgeldig was ingediend niet naar recht 
→ het middel is gegrond

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

4. Persoonlijk recht

34

Cass. 26 februari 2009, A.R. F.07.0043.F

• LET OP!

• Cass. 26 februari 2009, TRV 2009, afl. 5, 444 (446) 
→ cumulatieve voorwaarden

• Versoepeling: gering belang en spoedeisend ingrijpen niet meer cumulatief

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?
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4. Persoonlijk recht

35

Gent 2 mei 2017, TFR 2017, afl. 529, 806

• “Een bezwaar ondertekend met de vermelding "managing director", 
wanneer de ondertekenaar in werkelijkheid de vaste vertegenwoordiger is 
van de vennootschap die afgevaardigd bestuurder is van de 
belastingplichtige, is een materiële vergissing. Wanneer deze gedekt wordt 
door de raad van bestuur van de belastingplichtige en uit de feitelijke 
omstandigheden blijkt dat de bedoeling bestond om een bezwaar in te 
dienen namens en voor rekening van de belastingplichtige, is dit bezwaar 
geldig.”

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

4. Persoonlijk recht

36

Ontbonden rechtspersoon – rechtspersoon in vereffening

• Ontbinding RP → blijft als juridische entiteit bestaan gedurende 
vereffeningsprocedure, tot aan de sluiting ervan (art. 2:76, lid 1 WVV)

• Blijft BP gedurende hele vereffeningsprocedure (art. 208 WIB)

• Vertegenwoordigd door de vereffenaar(s) (art. 2:86 WVV)

• Eigendom van goederen gaat pas over op vennoten op tijdstip van de sluiting van de 
vereffening van de RP (art. 2:104, §1 WVV)

• De vennoten die overblijvende activa verkrijgen zijn geen rechtsverkrijgers onder algemene 
titel, waardoor ze niet gehouden zijn tot de fiscale schulden van de vennootschap (M. 
DELANOTE, Schuld en Executie, Brugge, die Keure, 2010, 137)

• Passieve rechts- en procesbekwaamheid bij ontbinding én vereffening

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

35
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4. Persoonlijk recht

37

Passieve rechts- en procesbekwaamheid bij ontbinding én vereffening

• Bescherming schuldeisers

• Gedurende vijf jaar na bekendmaking van sluiting van vereffening in BS 
kunnen derden een vordering instellen tegen de vereffenaars als 
zodanig/qualitate qua (q.q.) + lopende procedures met vennootschap als 
verweerster

• Fiscale gevolgen: 133 KB/WIB – vennootschapsrecht volgen

• Gevolg indien aanslag wordt ingekohierd op naam van de vennootschap 
die niet langer bestaat? NIETIG

• Quid subsidiaire aanslag?

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

4. Persoonlijk recht

38

Overnemer van het geheel van goederen

• Artikel 50 WMGI

• Overnemende vennootschap = hoofdelijk aansprakelijk voor 
belastingschulden van overdrager

• MAAR

• Beperkt in de tijd: enkel gehouden tot de belastingschuld die overblijft na 
afloop van de wettelijk bepaalde periode (§1): “gedaan na verloop van de 
maand die volgt op die waarin een met het origineel eensluidend verklaard 
afschrift van de akte tot overdracht of vestiging ter kennis is gebracht van de 
voor de overdrager bevoegde ontvanger”

• Beperkt voorwerp: belastingschuld beperkt tot de overnameprijs die betaald 
werd voor het geheel van de goederen (§2)

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?
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4. Persoonlijk recht

39

Overnemer van het geheel van goederen

• Antwerpen 12 oktober 2010, Fiscoloog 2010, afl. 1231, (11) 13

• Overnemende vennootschap niet als ‘overnemer’ aangesproken in de zin 
van artikel 50 WMGI, maar als medeplichtige aan het bedrieglijk 
onttrekken van belastbare goederen aan het uitvoeringsrecht

• Dit doet het bezwaarrecht niet ontstaan

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

5. Mandatering

40

Wat in geval van een lasthebber?

• Advocaat: volmacht wordt vermoed (mandaat ad litem)

• Accountant: volmacht bewijzen! → dubbel bewijs

• Mandaat in fiscale zaken dient beoordeeld te worden overeenkomstig de 
regels van het gemeen recht, vermits het fiscaal recht niet in een eigen 
regeling voorziet

• Artikel 1984 BW: handeling waarbij een persoon (de lastgever) een andere 
(mandataris) de bevoegdheid geeft om iets te doen voor rekening en in naam van 
de lastgever

• Artikel 1985 BW: een mandaat kan worden toegekend door een openbare 
handeling, schriftelijk via een onderhandse akte of zelfs via een eenvoudige brief. 
Ze kan zelfs mondeling worden toegekend

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?
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Kan de boekhouder in volgend geval een 
geldig akkoord sluiten met de 
belastingadministratie over de aanpassing 
van de omzet?

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

5. Mandatering

42

Voorbeeld

Kan de boekhouder op grond van het mandaat dat hij heeft gekregen van
cliënte, een akkoord ondertekenen?

“Mevrouw A wonende te […] en zakvoerder van vennootschap X met
maatschappelijke zetel […] verklaart hierbij uitdrukkelijk volmacht te verlenen aan:

Accountantskantoor Y te […] vertegenwoordigd door de heer B,

Ten einde in naam van en voor rekening van vernoemde vennootschap alle fiscale
belangen te behartigen bij de Administratie der Directe Belastingen/BTW

Opgemaakt te Berchem 12 oktober 1995”

Fiscale club 2022
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43

Wat in geval van een lasthebber? Caveat!

• Voldoende specifiek mandaat vereist!

• Dubbel onderscheid

• Algemeen (alles doen) >< bijzonder (specifiek gedeelte van de bevoegdheden)

• Algemene bewoordingen (fiscale belangen = daden van beheer) >< uitdrukkelijke 
bewoordingen = daden van beschikking

• Vb.: sluiten van akkoord in fiscale zaken = daad van beschikking → bijzonder en 
uitdrukkelijk mandaat vereist

Topic 1: Wie kan een bezwaarschrift indienen?

Daden van beheer (artikel 1988, lid 1 BW)

•Daden welke er enkel op gericht zijn het vermogen van de lastgever te
besturen, zonder de omvang en de samenstelling ervan te wijzigen;

•Algemeen mandaat voldoende.

Daden van beschikking (artikel 1988 lid 2 BW)

•Daden die de omvang en de samenstelling van het vermogen wijzigen;
•Voor zulke handelingen is een uitdrukkelijke volmacht vereist die de
lasthebber onbetwistbaar de bevoegdheid verleent om deze daden te
stellen.

5. Mandatering

44

Andere rechtspraak 

• Antwerpen 10 mei 2016, 2014/AR/2747, www.taxwin.be;

• Antwerpen 17 juni 2008, 2003/AR/1608, www.taxwin.be;

• Antwerpen 21 februari 2006, 2004/AR/3074, www.taxwin.be;

• Antwerpen 10 september 1996, www.monkey.be;

• Antwerpen 15 mei 1995, www.monkey.be ;

• Contra

• Rb. Hasselt 23 oktober 2014, 13/238/A;

• Antwerpen 14 november 2000, FJF 2001, 18;

• Antwerpen 23 november 1999, FJF 2000/201 .

Fiscale club 2022
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5. Mandatering
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Antwerpen 27 april 2021, rolnr. 2019/AR/2233 

• Lastgeving is een consensueel contract dat in principe tot stand komt door
de loutere wilsovereenstemming van de partijen. Een lastgeving kan dus
zowel schriftelijk als mondeling worden verleend;

• De rechter kan soeverein oordelen of een uitdrukkelijk mandaat de
bevoegdheid verleent voor het stellen van bepaalde rechtshandelingen en
meer bepaald of die volmacht de bevoegdheid verleent aan de lasthebber
om in naam en voor rekening van de lastgever een akkoord te sluiten met
de fiscale administratie met betrekking tot de belastbare grondslagen.

Fiscale club 2022
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Antwerpen 27 april 2021, rolnr. 2019/AR/2233 

• In casu oordeelt het hof dat de accountant over een bijzonder mandaat beschikte om
akkoordverklaringen af te sluiten met de fiscus zowel op vlak van
inkomstenbelastingen als op vlak van BTW (zie mandaat voorbeeld)

- De volmachten zijn opgesteld in algemene en duidelijke bewoordingen en bepalen uitdrukkelijk
dat de volmachtdrager de fiscale belangen bij de directe belastingen en de BTW mag
behartigen;

- De belastingplichtige besliste dat de fiscale controle mocht doorgaan ten kantore van haar
accountant en dit buiten haar aanwezigheid;

- Alle BTW-aangiften en aangiften vennootschapsbelasting werden steeds ingediend door de
accountant.

Fiscale club 2022
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47

Antwerpen 27 april 2021, rolnr. 2019/AR/2233 

• Bovendien is het hof van oordeel dat er minstens sprake is van schijn van een
toereikende bevoegdheid die toe te rekenen is aan de belastingplichtige, en de
administratie mocht deze schijn in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze voor
werkelijk aannemen.

• De belastingplichtige is gebonden door het (schijn)mandaat in hoofde van de
accountant en dient de rechtsgevolgen van de akkoordverklaring te ondergaan.

• Een akkoordverklaring heeft dezelfde bewijskracht als de aangifte. Een
akkoordverklaring heeft als enige uitwerking dat de administratie wordt vrijgesteld van
het leveren van bewijs van feitelijke elementen waarop de aanslag is gevestigd. De
belastingplichtige behoudt dus steeds de mogelijkheid om erop terug te komen indien
hij een vergissing in feite of in rechte een wilsgebrek kan aantonen.

Fiscale club 2022
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• “De draagwijdte van de volmacht kan niet aangenomen worden om de omvang of
geldigheid van het akkoord te beperkten tot de aspecten van de belasting en een
akkoord over de belastingverhoging uit te sluiten. De volmacht die de appellante
heeft verleend aan de accountant is een algemene volmacht op basis waarvan de
volmachtdrager uiteenlopende fiscale formaliteiten mag vervullen in naam van de
volmachtgever, waaronder het tekenen van fiscale akkoorden.

• Dat de voorziene belastingverhoging beschouwd kan worden als repressief van
aard belet in beginsel evenmin dat daarover een akkoord kan worden gesloten.
[…]”

• In casu dwaling in rechte, zodat BP volgens hof toch kon terugkomen op akkoord

• “Noch een belastingplichtige noch de overheid kan gebonden zijn door een akkoord dat niet
in overeenstemming is met de wet (dwaling in rechte).”

Fiscale club 2022
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Termijnen in de bezwaarfase
Tisha Dujardin

2

Het bezwaarschrift binnenstebuiten

Inhoudsopgave – Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

1. Aanvang van de bezwaartermijn – 6 maanden

2. Correlatieve overbelasting – 6 maanden

3. Ambtshalve ontheffing – 5 jaar

4. Bezwaar zonder aanslag vs. pretaxatiegeschil

5. Verlenging van de aanslagtermijn

6. Draagwijdte van het bezwaarschrift

7. Onderlinge overlegprocedure – 3 jaar

8. Fiscale bemiddeling

9. Termijn om een beslissing te nemen – 6 of 9 maanden

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase 50
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1. Aanvang van de bezwaartermijn

51

Artikel 371 WIB – termijn op straffe van verval

• Bezwaartermijn: 6 maanden vanaf derde werkdag na datum van verzending zoals
vermeld op het aanslagbiljet → nuance: ambtshalve ontheffing (zie infra)

• Aanvang bezwaartermijn

▪Derde werkdag volgend op de datum van verzending (datum op aanslagbiljet)

▪Datum van kennisgeving van de aanslag → indien geen aanslagbiljet werd verzonden aan
belastingschuldige (zie infra)

▪Datum van inning op andere wijze dan kohier

▪ Roerende voorheffing, bedrijfsvoorheffing, fiscale regularisatie

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

1. Aanvang van de bezwaartermijn

52

Artikel 371 WIB – termijn op straffe van verval

• Bezwaartermijn = vervaltermijn

• Uitzonderingen

▪ Overmacht

▪ Vervaldag is een zaterdag, zondag of feestdag (Com.IB 1992 nr. 371/27)

▪ Ambtshalve ontheffing (zie infra)

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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1. Aanvang van de bezwaartermijn

53

Overmacht

• Wel aanvaard

▪ Ernstige en langdurige ziekte belastingplichtige (Rb. Brussel 11 maart 2011, FJF, No. 2012/201);

▪ Zwaar verkeersongeval boekhouder (Brussel 2 oktober 1998, TFR 1999, 60);

• Niet aanvaard

▪ Poststaking (Antwerpen 29 juni 1982, FJF, No. 83/114);

▪ Terminale ziekte boekhouder (Antwerpen 31 maart 1998, FJF, No. 99/23);

▪Oplichtingspraktijken werknemer die fictieve loonlijsten opmaakt maar wel de bedrijfsvoorheffing
doorstort gedurende 10 jaar (Gent 21 maart 1996, Fisc.Koer. 1996/11, 388-390).

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

1. Aanvang van de bezwaartermijn

54

Bezwaar zonder aanslag?

• Principe: aanslagbiljet = veruitwendiging van inkohiering → belastingschuld ontstaat

• In sommige gevallen geen aanslagbiljet: vergetelheid van administratie, nihilaanslag,
aanleg liquidatiereserve, men is (mede)schuldenaar maar geen belastingplichtige

• Bezwaartermijn begint te lopen op het tijdstip van de kennisgeving van de aanslag EN
er is pas kennisgeving die de bezwaartermijn kan doen aanvangen wanneer alle
benodigde gegevens zijn vermeld

▪ Aanslagjaar

▪ Kohierartikel

▪ Elementen van de belastbare grondslag

▪ Verschuldigde belasting

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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1. Aanvang van de bezwaartermijn
Bezwaar zonder aanslag?

55

• Voorbeelden van kennisgeving

▪ Kennisgeving van inning op andere wijze dan per
kohier – aanleg liquidatiereserve

▪Dwangbevel

▪ Inzage in het administratief dossier

▪ Erkenning door belastingplichtige

▪Niet: loutere herinnering of aanmaning → vermeldt
immers de vereiste bestanddelen niet

Type here the title of the presentation

2. Correlatieve overbelasting

56

Afzonderlijke termijn uit artikel 373 WIB

• Nieuwe bezwaartermijn tegen een definitieve aanslag wanneer
een aanvullende aanslag correlatieve overbelasting doet bestaan

• Belastingplichtige heeft dus keuze om dubbele belasting aan te
vechten door middel van

• Bezwaar tegen de nieuwe, aanvullende aanslag

OF

• Bezwaar wegens correlatieve overbelasting tegen de reeds definitieve
aanslag

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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2. Correlatieve overbelasting

57

Voorbeeld

• Belastingplichtige doet de aangifte inkomsten 2019 (aanslagjaar 2020), aanslag wordt
gevestigd op 20 december 2020

• Fiscus voert controle uit op 30 maart 2021 op inkomsten van 2018 (aanslagjaar 2019)

• De fiscus stelt vast dat bepaalde inkomsten, aangegeven voor aanslagjaar 2020
belastbaar waren in aanslagjaar 2019 en vestigt een aanvullende aanslag voor
aanslagjaar 2019 (verzonden op 22 december 2021)

• Initiële bezwaartermijn tegen aanslag betreffende AJ 2020 is afgelopen (zie datum van
verzending) MAAR bezwaar ingevolge correlatieve overbelasting voor AJ 2019
is nog mogelijk

• 6 maanden (voor aanslagen vanaf 1 januari 2020, vroeger 3 maanden),
te rekenen vanaf de derde werkdag na de datum van verzending van de aanvullende
aanslag betreffende AJ 2019, in het voorbeeld verzonden op 22 december 2021

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

3. Ambtshalve ontheffing
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Principe (artikel 376, §1 WIB)

“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, door zijn
echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd of door de medeschuldenaar bedoeld in artikel 2
van het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, 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.”

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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3. Ambtshalve ontheffing

59

Termijn

• 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd

• LET OP:

• Gevestigd ≠ noodzakelijk aanslagjaar

• In het geval er sprake is van dubbele belasting→ aanvangsdatum is 1 januari van het jaar 
waarin de belasting werd gevestigd die de dubbele belasting doet ontstaan (Cass. 31 januari 
1986; Com.IB nr. 376/4)

• Ongeacht of de initiële bezwaartermijn reeds verstreken is

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

3. Ambtshalve ontheffing
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Voorwaarden

• Geen definitieve beslissing over de grond van de zaak

• Geen bezwaarschrift ingediend

• Het bezwaarschrift werd onontvankelijk verklaard wegens laattijdigheid, gebrek aan motivering
of ander vormgebrek (Cass. 12 januari 2006, TFR 2007, nr. 314, 83);

• Termijn is nog niet verstreken om tegen de beslissing van de Adviseur-Generaal een vordering in
recht in te leiden (binnen drie maanden na de negatieve beslissing);

• Tegen de negatieve beslissing van de Adviseur-Generaal werd een tijdige en rechtsgeldige
vordering in rechte ingeleid;

• Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg werd tijdig hoger beroep aangetekend;

• Er is nog geen beslissing van de Adviseur-Generaal

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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3. Ambtshalve ontheffing

61

Oorzaken van overbelasting

• Materiële vergissing

• Dubbele belasting

• Nieuwe feiten of bescheiden

• Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen

• Bepaalde belastingverminderingen

Afzonderlijke gevallen, niet noodzakelijk cumulatief!

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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Oorzaken van overbelasting

• Materiële vergissing

• Dubbele belasting

• Nieuwe feiten of bescheiden

• Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen

• Bepaalde belastingverminderingen

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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3. Ambtshalve ontheffing

63

Materiële vergissing

• Aanvaard als materiële vergissing
• Een met het boekhoudrecht strijdige boeking kan worden rechtgezet ook al is de onjuiste boeking het

gevolg van een bewuste beslissing (Cass. 10 maart 2016, Fisc.Act. nr. 2016/16, 1-4)

• LET OP de fiscus is doorgaans zeer streng om rechtzetting van jaarrekening fiscaal te aanvaarden

• Wanneer de belastingplichtige in de fiscale aangifte van een bepaald inkomstenjaar nalaat de te
verrekenen fiscale verliezen te vermelden (Brussel 26 mei 2016, Fisc.Koer. 2017/6, 580-583)

• Het niet vermelden van belangrijk bedrag aan kosten (Gent 7 januari 2014, www.monkey.be)

• Het niet vermelden van betaalde sociale bijdragen, terwijl dit de voorgaande jaren steeds werd
aangegeven (Rb. Aarlen 21 oktober 2015, Fisc.Koer. 2016/09, 650 - 653)

• Slechts gedeeltelijk overbrengen van de lasten die wel op de bijlage werden vermeld (Antwerpen 15
april 1997, Fisc.Koer. 1997, 377)

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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Materiële vergissing

• Niet aanvaard als materiële vergissing
• Het niet vermelden van werkelijk betaalde uitgaven voor energiebesparing in de aangifte (ook geen

stukken als bijlage) (Antwerpen 3 oktober 2014, www.monkey.be)

• Het niet in rekening brengen van bedrijfsvoorheffing door de administratie in een aanslag van
ambtswege (Gent 14 september 2010, Fisc.Act. 2010, nr. 40, 16)

• Een belastingplichtige maakt een fout in de kwalificatie van een bepaald inkomen en vermeldt het
inkomen als beroepsinkomsten i.p.v. diverse inkomsten (Luik 17 maart 1988; Antwerpen 17 november
1992, FJF 93/169)

• Aanslag in de onroerende voorheffing wordt gevestigd terwijl de belastingplichtige van de vrijstelling
geniet (Cass. 4 juni 2015, Fisc.Koer 2015, afl. 18, 587-859)

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

63

64



4-3-2022

33

3. Ambtshalve ontheffing

65

Hof van beroep Brussel 2 februari 2021, rolnr. 2016/AF/173

• De belastingplichtige kan een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag conform de eigen aangifte
wanneer hij aantoont dat deze is aangetast door een vergissing in rechte of in feite of door een
materiële vergissing

• Wanneer de belastingplichtige, zelfs bewust, een foutieve boeking heeft uitgevoerd die in strijd is
met het boekhoudrecht, kan de belastingplichtige deze fout nog rechtzetten middels de
neerlegging van een gecorrigeerde jaarrekening en het indienen van een tijdig bezwaar

• Indien de fout wordt ontdekt na het verstrijken van de bezwaartermijn, kan nog een verzoek tot
ambtshalve ontheffing worden ingediend → men moet dan wel bewijzen dat

- De gecorrigeerde jaarrekening een “nieuw feit” betreft dat een ontheffing verantwoordt

- EN gewettigde redenen aanvoeren voor het laattijdig overleggen van de definitief goedgekeurde jaarrekening
(overmacht is niet vereist) (zie Brussel 18 april 2018; Bergen 5 oktober 2011)

Fiscale club 2022

3. Ambtshalve ontheffing
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Hof van beroep Brussel 2 februari 2021, rolnr. 2016/AF/173

• Slechts wanneer het boekhoudrecht aan de belastingplichtige een beoordelingsmarge laat en de
belastingplichtige binnen dit wettelijk kader een beleidsbeslissing neemt, kan hij op de gemaakte keuze niet
terugkomen. Boekingen of waarderingen die het gevolg zijn van een eerder genomen beleidsbeslissing zijn
bijgevolg definitief, ook al blijken zij achteraf onoordeelkundig of lichtzinnig te zijn geweest (zie Cass. 10 maart
2016, rolnr. C.14.0399.N)

• Belangrijk: Wanneer een vergissing wordt ontdekt moet deze eerst worden gecorrigeerd in de jaarrekening
alvorens men deze vergissing op fiscaal vlak kan inroepen. Wanneer de belastingplichtige de vergissing in de
jaarrekening niet rechtzet, blijft hij immers gebonden door zijn foutieve boeking (zie Cass. 11 mei 2017, rolnr.
F.16.0008.F)

• Nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: een rechtzetting van de jaarrekening is verplicht
wanneer een boeking een inbreuk op het boekhoudrecht impliceert waardoor de jaarrekening geen getrouw
beeld geeft van het vermogen, de financiële toestand en het resultaat van de vennootschap (artikel 3:19, § 1, lid
2 WVV)

Fiscale club 2022
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3. Ambtshalve ontheffing

67

Hof van beroep Antwerpen 31 maart 2020, rolnr. 2018/AR/1823

• Het hof stelt vast dat waar blanco aangiften werden ingediend, de administratie de bestreden
aanslagen heeft ingekohierd waarbij zij de haar gekende gegevens aan de inkomstenzijde in
aanmerking heeft genomen. Zij heeft echter de haar gekende gegevens aan de uitgavenzijde, zoals
deze bleken uit de bijlagen aan de tijdig ingediende aangiften, niet in aanmerking genomen. Zulks
kwalificeert als een materiële vergissing in hoofde van de administratie die onafhankelijk is van
enige juridische beoordeling.

• De inkohiering van de bestreden aanslagen waarbij rekening werd gehouden met de gekende
gegevens aan de inkomstenzijde doch zonder rekening te houden met de gekende uitgaven, zoals
deze blijken uit de bijlagen bij de tijdige aangiften, kwalificeert in casu dan ook als een materiële
vergissing door de administratie in de zin van artikel 376 WIB.
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Oorzaken van overbelasting

• Materiële vergissing

• Dubbele belasting

• Nieuwe feiten of bescheiden

• Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen

• Bepaalde belastingverminderingen

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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3. Ambtshalve ontheffing

69

Dubbele belasting

• Juridische dubbele belasting → in hoofde van 1 belastingplichtige

• Voorbeeld: inkomen belast zowel in het buitenland als in België

• Economische dubbele belasting → in hoofde van verschillende belastingplichtigen

• Voorbeeld: aanslag onroerende voorheffing zowel bij oude als nieuwe eigenaar 

• Voorbeeld: het belasten van onderhoudsgelden bij de genieter, maar de aftrek weigeren bij 
onderhoudsplichtige (Cass. 26 januari 2001, F.99.0101.N, www.fisconetplus.be; Antwerpen 
6 april 1999, FJF 99/206, www.fisconetplus.be)

• MAAR geen algemene draagwijdte, zie art. 90, 3° juncto 104, 1° WIB
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Oorzaken van overbelasting

• Materiële vergissing

• Dubbele belasting

• Nieuwe feiten of bescheiden

• Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen

• Bepaalde belastingverminderingen
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3. Ambtshalve ontheffing

71

Nieuwe feiten

• Begrip: nieuwe feiten of bescheiden zijn die, welke van die aard zijn dat ze het bewijs
van een overbelasting uitmaken

• Voorbeelden

- Luik 8 maart 2002, FJF 2002, 292

- Een belastingplichtige dient een onverschuldigd pensioen terug te betalen

- De termijn voor bezwaar is al verstreken

- Toch is terugbetaling een nieuw feit waarvoor nog ambtshalve ontheffing kon worden gevraagd

- Rb. Luik 18 mei 2006, FJF 2008/290: wetswijziging met terugwerkende kracht wordt aanvaard
als een nieuw feit

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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Nieuwe feiten

• Niet: Wijziging in rechtspraak – uitdrukkelijk opgenomen in de wetgeving

• MAAR: Discussie m.b.t. oud artikel 18, §3 punt 2 KB/WIB:
- Hof van Beroep te Gent (24 mei 2016, 2015/AR/1235), en later ook Antwerpen (24 januari 2017,

2015/AR/1117), oordeelde: ongrondwettelijk artikel

- Circulaire waarin de belastingadministratie zich bij de rechtspraak neerlegt en bevestigd dat het
ongrondwettelijk artikel niet meer zal worden toegepast

- KB 7 december 2018: Artikel 18 KB/WIB wordt aangepast

• Maakt deze evolutie een nieuw feit uit?

Fiscale club 2021
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3. Ambtshalve ontheffing

73

Grondwettelijk Hof 26 november 2020, rolnr. 2021/28

• Artikel 376 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de
Grondwet niet, in de interpretatie dat de beslissingen van de hoven en rechtbanken waarbij de
ongrondwettigheid van een reglementaire fiscale bepaling wordt vastgesteld, geen nieuw gegeven zijn dat in
aanmerking komt voor de ambtshalve ontheffing van overbelastingen.

• De arresten van de hoven van beroep te Gent en Antwerpen (Gent 24 mei 2016 en Antwerpen 24 januari 2017)
die oordeelden dat de waardering van het voordeel van alle aard voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een
woning door een rechtspersoon overeenkomstig artikel 18, §3, punt 2, lid 2 KB/WIB92, strijdig is met het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, zijn geen nieuwe feiten die een ambtshalve ontheffing verantwoorden.

• Met ingang van 1 januari 2019 is onderscheid in waardering tussen terbeschikkingstelling door RP en NP
geschrapt.

Fiscale club 2022

3. Ambtshalve ontheffing

74

Grondwettelijk Hof 26 november 2020, rolnr. 2021/28

• Betekent dit dat een ambtshalve ontheffing in dit geval onmogelijk is?

• NEE, ambtshalve ontheffing wel mogelijk indien de arresten dermate impact op de
rechtsorde hebben dat het een nieuw feit uitmaakt

• Rb. Gent 31 januari 2019, 17/3178/A

• Rb. Brussel 31 juli 2020

• Discussie is hieromtrent nog niet ten einde: maar lagere rechtspraak oordeelt negatief

• Het is wachten op de rechtspraak van de hoven van beroep

Fiscale club 2022
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3. Ambtshalve ontheffing

75

• Rb. Brussel 31 juli 2020, 19/2846/A

• Circ. nr. 2018/C/57 van 15 mei 2018 over de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard
voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een woning, bevestigde, afwachting van de wijziging
vanaf 1 januari 2019, uitdrukkelijk dat de administratie het standpunt in de rechtspraak van de
hoven van beroep van Gent en Antwerpen zal volgen en dus de forfaitaire waardering zal
gelijkschakelen voor RP en NP

• De rechtbank van eerste aanleg te Brussel oordeelde dat deze administratieve circulaire op
zichzelf wél als een nieuw feit kan worden beschouwd dat een ambtshalve ontheffing
rechtvaardigt.

Fiscale club 2022

3. Ambtshalve ontheffing
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Oorzaken van overbelasting

• Materiële vergissing

• Dubbele belasting

• Nieuwe feiten of bescheiden

• Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen

• Bepaalde belastingverminderingen

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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3. Ambtshalve ontheffing

77

Voorheffingen en voorafbetalingen

• Wanneer de RV of BV niet of niet volledig in rekening werden genomen bij vestiging aanslag;

• Binnen 5 jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar waartoe de belasting behoort waarmee de
voorheffingen en voorafbetalingen te verrekenen waren;

• Ook indien fiscus niet heeft ingekohierd binnen wettelijke termijn (Cass. 9 juni 1995,
www.monkey.be);

• Ambtshalve ontheffing enkel mogelijk voor overschot aan voorheffing of voorafbetaling:

- Geen uitbreiding bezwaar om na te gaan of belastbare grondslag correct werd bepaald (Cass. 27
juni 2003, Fisc. 909, 10)

• Enkel mogelijk voor de verkrijger van de inkomsten (Cass. 9 januari 1986, AFT 1986, 107):

- Contra (Brussel 8 september 2000, Fisc. 771, 11)

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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Oorzaken van overbelasting

• Materiële vergissing

• Dubbele belasting

• Nieuwe feiten of bescheiden

• Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen

• Bepaalde belastingverminderingen

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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4. Bezwaar zonder aanslag versus pretaxatiegeschil

79

Bezwaar zonder aanslag

• Een belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen:

• Een ingekohierde aanslag, met inbegrip van opcentiemen, belastingverhogingen en boeten;

• Een bij wijze van voorheffing geïnde belasting;

• Een op de aangifte betaalde belasting die met inkomstenbelastingen gelijk gesteld is;

• Een aanslag in de belasting der niet-inwoners op de meerwaarde betaald bij de Ontvanger der
Registratie;

• Het kadastraal inkomen.

• Kan belastingplichtige ook bezwaar indienen bij ontbreken van aanslagbiljet op grond
van een negatieve belastbare basis?

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

4. Bezwaar zonder aanslag versus pretaxatiegeschil

80

Bezwaar zonder aanslag

• Bezwaar kan enkel worden ingediend tegen 
gevestigde aanslag (Gent 14 november 2001, 
Fiscoloog 2002, afl. 830, 11)

• Door de vestiging komt de belasting formeel tot 
stand, zodat BP belang verkrijgt om aanslag te 
betwisten

• In principe begint bezwaartermijn dus pas te lopen 
na ontvangst aanslagbiljet

• MAAR bezwaarschrift = ontvankelijk wanneer BP 
reeds over verkregen en dadelijk belang beschikt 
en het bedrag van de belastingschuld zeker is 
(Cass. 26 oktober 1965, RW 1966-67, kol. 983)

• Principe: administratieve procedure moet volledig 
uitgeput zijn alvorens BP tegen aanslag naar de rechtbank 
kan → zo niet: onontvankelijke vordering 

• Uitzondering: procedures waarbij BP geconfronteerd 
wordt met schendingen van de fiscale wet, voordat een 
belasting wordt gevestigd

• Onrechtmatige controlehandeling

• Machtsafwending (zie optima-zaak)

• Rechtmatigheid van de fiscale visitatie 

• Onrechtmatige vraag om inlichtingen

• Schending van het beroepsgeheim tussen advocaat en 
belastingplichtige 

• Slechts zinvol voor zover er nog geen aanslag werd 
gevestigd

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

Pretaxatiegeschil
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5. Verlenging van de aanslagtermijn

81

Artikel 354, laatste lid WIB

• De indiening van een bezwaarschrift verlengt de termijn om een aanslag te vestigen
met een tijdperk gelijk aan de periode vanaf de dag van indiening van het
bezwaarschrift tot de datum van de beslissing van de Adviseur-Generaal

• Maximaal 6 maanden

• Geldt ook voor de onderzoekstermijn

• Niet wanneer de termijn van 7 jaar voor fraude loopt

• Maakt hertaxatie na vernietiging van de eerste aanslag mogelijk

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

6. Draagwijdte van het bezwaarschrift

82

Artikel 367 WIB: werking in de tijd

• Het bezwaarschrift gericht tegen een aanslag gevestigd op betwiste bestanddelen,
geldt van ambtswege voor andere aanslagen die worden gevestigd op basis van
dezelfde bestanddelen

• Zelfs als de bezwaartermijn voor de andere aanslagen reeds verstreken is

• Voorbeeld: geschillen over de aftrek van kost(en) die tot overdraagbaar verlies leiden → de
betwisting over de aftrek van de kost zal gevolgen hebben op de volgende aanslagjaren
(Cass. 21 september 2012)

• Ook mogelijk dat bezwaarschrift doorwerkt naar een andere belasting

• Voorbeeld: bezwaarschrift in de onroerende voorheffing (omwille van improductiviteit van
een ORG) kan doorwerken naar de personenbelasting (Brussel 21 januari 1999)

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

81

82



4-3-2022

42

7. Onderlinge overlegprocedure

83

Internationaal fiscaal recht: artikel 25 OESO modelverdrag (mutual agreement procedure – MAP)

• Bij internationale dubbele belasting kan de belastingplichtige de staten in kwestie
verzoeken om een procedure onderling overleg op te starten teneinde de dubbele
belasting te verhelpen

• Termijn: drie jaar vanaf de eerste kennisgeving van de maatregel die aanleiding geeft tot
dubbele belasting

• Naar Belgisch recht: vanaf de verzending van het aanslagbiljet

• Dus niet bericht van wijziging/kennisgeving van aanslag van ambtswege

• Steeds het verdrag in kwestie nakijken

• Sommige Belgische verdragen stellen de termijn vast op twee jaar

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

7. Onderlinge overlegprocedure

84

Internationaal fiscaal recht : artikel 25 OESO modelverdrag (mutual agreement procedure – MAP)

• De procedure onderling overleg op basis van de dubbelbelastingverdragen heeft enkele
nadelen:

• Staat los van internrechtelijke procedure:

• Geen schorsende werking

• Geen uitputtingsvereiste

• Kan alleen worden opgestart in de staat waar men inwoner van is;

• Geen resultaatsverbintenis, slechts een inspanningsverbintenis → Lidstaten zijn dus niet verplicht
een oplossing te vinden;

• Op basis van het dubbelbelastingverdrag geen termijn waarbinnen een oplossing bereikt moet
worden (België tracht in de praktijk wel binnen de twee jaar een oplossing te hebben),

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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7. Onderlinge overlegprocedure

85

Internationaal fiscaal recht: Richtlijn 2017/1852

• EU vaardigde in 2017 een richtlijn uit over onderlinge overlegprocedures die meer
rechten aan de belastingplichtige toekent

• Procedure kan nu (grotendeels) in beide betrokken staten opgestart worden

• Strikte termijnen

• Indien de aangeschreven staat binnen 6 maanden geen eenzijdige oplossing bereikt, moet de
overlegprocedure opgestart worden

• De overlegprocedure duurt 2 jaar, met éénmalig een verlenging van 1 jaar mogelijk

• Resultaatsverbintenis: slagen de lidstaten er niet in een oplossing te bereiken, wordt de
zaak voorgelegd aan een onafhankelijke arbitragecommissie.

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

8. Fiscale bemiddeling

86

Principe en termijnen

Principe

• Bij geschil met fiscus kan BP beroep doen op de fiscale bemiddelingsdienst

• Deze dienst tracht de aanvraag in objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid te
behandelen:

• Streven naar verzoenen van de standpunten van beide partijen

• Bij afloop wordt een bemiddelingsverslag opgemaakt

Termijnen

• Beroep doen op bemiddelingsdienst kan slechts indien ontvankelijk bezwaarschrift ingediend

• Termijn van 6/9 maanden voor Adviseur-Generaal om beslissing te nemen over het
bezwaarschrift wordt met 4 maanden verlengd in geval een ontvankelijk beroep op de
bemiddelingsdienst werd gedaan (artikel 1385undecies, lid 3 Ger.W.).

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase
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8. Fiscale bemiddeling

87

Schorsende werking op de beslissing van de adviseur-generaal

• Adviseur-generaal kan geen beslissing nemen over het bezwaarschrift vanaf de dag
waarop het verzoek tot bemiddeling ontvankelijk is verklaard

• Tot goedkeuring van het bemiddelingsverslag OF

• Tot verzaking aan de bemiddeling door de belastingplichtige OF

• Tot akkoord tussen partijen

• Ratio legis: de bemiddeling kans op slagen te geven door te vermijden dat de
Adviseur-Generaal zonder bemiddeling een beslissing zou nemen

• Niet wanneer de rechten van de Schatkist in gevaar zijn

• In ieder geval kan Adviseur-Generaal opnieuw beslissing nemen vanaf 1 maand voor
verstrijken van wachttermijn die BP toelaat om naar REA te gaan (6/9 + 4 maanden)

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

9. Termijn om een beslissing te nemen

88

Voor de wetswijziging: geen wettelijke termijn voorzien

• Overschrijding “redelijke termijn” = schending beginselen behoorlijk bestuur

- Beginselen behoorlijk bestuur concretiseren buitencontractuele aansprakelijkheid (art. 1382 BW)

- Fout: overschrijding redelijke termijn

- Schade: impact heeft op de rechten van verdediging van de belastingplichtige (bijvoorbeeld onmogelijk
maken nog bewijs aan te leveren)

- Oorzakelijk verband

• Sanctie?

- EHRM 10 november 2020, nr. 49812/09, Vegotex t. België → toepassing artikel 6 EVRM

- Geen schadevergoeding

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal
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9. Termijn om een beslissing te nemen

89

Vandaag: nog steeds geen wettelijke termijn voorzien maar…

• Geen wettelijke termijn waarbinnen beslissing moet worden genomen

• WEL: mogelijkheid voor de belastingplichtige om zich tot de rechtbank te wenden bij
stilzitten van de administratie:

- Wachttermijn: 6 maanden (of 9 maanden bij ambtshalve aanslag) na indiening van
bezwaarschrift

- Na afloop van de wachttermijn kan een verzoekschrift worden ingediend voor de rechtbank van eerste
aanleg zonder de beslissing van de Adviseur-Generaal te moeten afwachten

- Indiening verzoekschrift beëindigt de administratieve fase van de fiscale procedure

- Quid schending redelijke termijn?

- Stilzitten van de belastingplichtige wordt in mindering gebracht voor de beoordeling van eventuele
schending (Cass. 21 september 2018, rolnr. F.15.0005.N)

- N.B.: gaat in tegen de ratio van de administratieve procedure

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

9. Termijn om een beslissing te nemen

90

Gevolgen termijnoverschrijding

• Schorsing nalatigheidsinteresten (artikel 414, §2 WIB)

- Vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de termijn van zes maanden om de
beslissing te nemen afloopt,

- Tot het einde van de maand waarin belastingplichtige een vordering voor de rechtbank van
eerste aanleg aanhangig maakt of op het einde van de maand waarin de voormelde beslissing ter
kennis is gebracht.

• Quid moratoriuminteresten?
- Artikel 418 WIB: bij de vernietiging van de aanslag heeft de belastingplichtige recht op moratoriuminteresten

indien deze aanslag reeds werd betaald.

- Rechtspraak: geen rechtsmisbruik belastingplichtige want oplopen van de interesten geheel te wijten aan het
stilzitten van de Adviseur-Generaal(Brussel 5 maart 2014, 2011/AR/111, www.taxwin.be).

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal
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Indienen van het bezwaarschrift, 
transparantie van en bij het 
bezwaar
Klaas Francken

3

Het bezwaarschrift binnenstebuiten

Inhoudsopgave – Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, 
transparantie van en bij het bezwaar

1. Inleiding

2. Transparantie van de belastingplichtige

3. Transparantie van de fiscale administratie

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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1. Inleiding

93

Alle spelers dienen het beginsel van transparantie te eerbiedigen

Doel: efficiënte bezwaarprocedure zodat gerechtelijke procedure vermeden wordt

De bezwaarindiener

Voorwaarden bezwaarschrift

• Identificatie

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Tegen een aanslag

De administratie

Wet openbaarheid van bestuur

• Onderzoeksbevoegdheid

• Kennisgeving beslissing tot 
taxatie/aanslag

• Hoorrecht

• Inzagerecht

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

94

Bij het indienen van het bezwaarschrift

• Doel voor de belastingplichtige is tweeledig

- Vlotte medewerking tijdens de administratieve procedure → kan rekenen op meer 
goodwill van de fiscale administratie

- Transparantie is essentieel voor een ontvankelijk bezwaarschrift

- Uitoefening van het hoorrecht

- Komt het toch tot een gerechtelijke fase, dan dient men de administratieve procedure te 
hebben doorlopen

- Ontvankelijk bezwaarschrift

- In de rechtspraak: niet pro forma → bezwaarschrift indienen en dan niet meer reageren tot 
men naar de rechter kan

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

95

Indienen van het bezwaarschrift

• Bezwaartermijn: 3 werkdagen + 6 maanden (zie supra)

• Verzonden of toegekomen?

- Poststempel bij aangetekende brief (artikel 371 in fine WIB) → Grondwettelijk Hof 22 april 2021, 
rolnr. 63/2021 voor lokale belastingen

• LET OP: vanaf 1 januari 2025

- Wet van 26 januari 2021 betreffende de dematerialisatie van de relaties tussen de Federale 
Overheidsdienst Financiën, de burgers, rechtspersonen en bepaalde derden en tot wijziging van 
diverse fiscale wetboeken en wetten (BS 10 februari 2021)

- Alle communicatie (incl. bezwaarschriften) tussen de FOD Financiën en de burger of 
gemandateerde via beveiligd elektronisch platform

Topic 2: Termijnen in de bezwaarfase

2. Transparantie van de belastingplichtige

96

Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden van een ontvankelijk bezwaarschrift

Welke element is altijd noodzakelijk om te besluiten tot de ontvankelijkheid 

van een bezwaarschrift?

• de fysieke handtekening van de bezwaarindiener;

• het kohierartikel waartegen het bezwaarschrift wordt ingediend;

• de belastingdienst waar het bezwaarschrift moet worden ingediend;

• de motivering en de grieven van het bezwaarschrift;

• de voorgaande zijn fout, elk genoemd element is noodzakelijk.

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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Welke element is altijd noodzakelijk om te 
besluiten tot de ontvankelijkheid van een 
bezwaarschrift?

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige
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Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden van een ontvankelijk bezwaarschrift

Welke element is altijd noodzakelijk om te besluiten tot de ontvankelijkheid 

van een bezwaarschrift?

• de fysieke handtekening van de bezwaarindiener;

• het kohierartikel waartegen het bezwaarschrift wordt ingediend;

• de belastingdienst waar het bezwaarschrift moet worden ingediend;

• de motivering en de grieven van het bezwaarschrift;

• de voorgaande zijn fout, elk genoemd element is noodzakelijk.

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

99

Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden voor een ontvankelijk bezwaarschrift

• Identificatie: handtekening

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Gericht tegen een aanslag

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden voor een ontvankelijk bezwaarschrift

• Identificatie: handtekening

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Gericht tegen een aanslag
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2. Transparantie van de belastingplichtige

101

Identificatie: Is de handtekening onder het bezwaarschrift een essentieel element?

• Tot 2014: handtekening = essentieel bestanddeel van het bezwaarschrift

- Rechtspraak Hof van Cassatie (zie bv. Cass. 6 oktober 2000, Fisc.Koer. 2000, afl. 19-20, 542-543)

- Functie: identificatie van de bezwaarindiener

• Kentering ingezet in 2009

- Sinds 1999: jurisdictioneel beroep → administratief beroep

- Identificatie niet noodzakelijk via handtekening (Gent 29 september 2009, TFR 2010, afl. 381, 434)

- Principesarrest: Cass. 5 juni 2014, F.13.0117.N, FJF 2015, afl. 3, 85; TFR 2015, afl. 475, 124

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

102

Identificatie: De elektronische handtekening

• Handtekening is niet langer essentieel

• Quid met elektronische handtekening?

- Bezwaarschrift via e-mail

- Bezwaarschrift via MyMinFin

• Ci.704.063 d.d. 23 februari 2016 inzake o.a. de elektronische aanbieding van 
fiscale documenten

• Tip: identificatie!

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

103

Identificatie: Schriftelijk bezwaar?

• Artikel 366 WIB: “schriftelijk bezwaar indienen”

• Principe: geen mondeling (telefonisch) bezwaar

• Quid fax, e-mail, myMinFin?

- Zie essentieel karakter van de handtekening

- Circulaire bevestigt (Ci.704.063 d.d. 23 februari 2016)

• Tip: dien gelijktijdig per e-mail en per post bezwaarschrift in

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

104

Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden voor een ontvankelijk bezwaarschrift

• Identificatie: handtekening

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Gericht tegen een aanslag

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

105

Motivering: Is louter niet-akkoord voldoende voor een ontvankelijk bezwaarschrift?

“Geachte adviseur-generaal,

Ik verklaar mij (1) niet akkoord met de verwerping van de beroepskosten in de 
aanslag. Bovendien ben ik een vredestichter en kan (2) niet akkoord gaan dat 
ik meewerk aan de financiering van defensie. Hierbij dien ik dan ook bezwaar 
in tegen de aanslag in de personenbelasting met kohierartikel 123.456.789 
voor aanslagjaar 2020.

Hoogachtend,

De belastingplichtige”

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

Is dit bezwaarschrift ontvankelijk op de 
basis van de motiveringsvereiste?

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

107

Motivering: Is louter niet-akkoord voldoende voor een ontvankelijk bezwaarschrift?

• Artikel 371 WIB bepaalt: “De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd
(…)”

• Grief vs. Motivering 

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

Grief Motivering

Op welk punt betwist de 
belastingplichtige de heffing?

Om welke reden betwist de 
belastingplichtige de heffing?

“De verworpen beroepskost is wel 
aftrekbaar.”

“De verworpen beroepskost is aftrekbaar 
omdat aan alle voorwaarden van artikel 
49 WIB voldaan is. In dit bezwaarschrift 
wordt de kost getoetst aan alle 
voorwaarden. (…)”

2. Transparantie van de belastingplichtige

108

Motivering: Is een louter niet-akkoord voldoende voor een ontvankelijk bezwaarschrift?

De lakmoestest van de motivering

• Ik ben niet akkoord (de grief) … want … gevolgd door een redenering met betrekking 

tot de belastingheffing (de motivering) 

→ ONTVANKELIJKHEID

• De motivering moet “potentieel relevant” zijn, maar moet “niet juridisch juist” zijn

→ GEGRONDHEID

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

109

Is een louter niet-akkoord voldoende voor een ontvankelijk bezwaarschrift?

• Ten minste één precieze grief tegen de aanslag

• Doel: afbakening onderzoek door de adviseur-generaal

• Grief ook motiveren

- Je moet sowieso eerst een ontvankelijk (en dus ook gemotiveerd) bezwaarschrift 
indienen om nog een aanvullend bezwaarschrift te kunnen indienen

- Een ongemotiveerd bezwaarschrift kan dus niet geregulariseerd worden door een 
aanvullend bezwaarschrift

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

110

Is een louter niet-akkoord voldoende voor een ontvankelijk bezwaarschrift?

• Ter motivatie verwijzen naar een ander stuk?

• Mogelijk MAAR onder voorwaarden (eerder verdediging tegen een 
“ongelukkig” gemotiveerd bezwaarschrift)

- Ander stuk dient uiteraard gemotiveerd te zijn (vb.: antwoord op bericht van 
wijziging dat reeds eerder werd ingediend herhalen in bezwaarschrift)

- Specifiek bedoelde grieven en motivering aanduiden, verwijzen naar het gehele stuk 
is onvoldoende

- Tip: indien men motivering wil ‘recycleren’ → integraal opnemen in het 
bezwaarschrift

- RECENT: verwijzen naar rechtspraak ? Ja, kan volstaan (Gent (5e k.) 12 september 
2017 (rolnr. 2016/AR/572), FJF 2017, afl. 9, 303)

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

111

Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden voor een ontvankelijk bezwaarschrift

• Identificatie: handtekening

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Gericht tegen een aanslag

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

112

Taal: Engelstalig bezwaarschrift in een internationale context?

• Bezwaarschrift opstellen in één van de drie landstalen

- Principe: vrije keuze (zie Com.IB nr. 366/29)

- Uitzondering: artikel 3 Decreet Vlaamse Gemeenschap 30 juni 1981

- Sanctie: nietigheid

• Sanctie: niet onontvankelijk MAAR bezwaarschrift gedurende 
bezwaartermijn nogmaals indienen in de juiste landstaal

• Niet vermeld op het aanslagbiljet dat bezwaarschrift in het Nederlands 
moet opgesteld worden – zie openbaarheid van bestuur

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

113

Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden voor een ontvankelijk bezwaarschrift

• Identificatie: handtekening

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Gericht tegen een aanslag

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

114

Plaats: Pragmatisering van het wettelijk kader

• Sinds 2016: gewestelijk directeur → adviseur-generaal

• Wet Openbaarheid Bestuur (Wet 11 april 1994, BS 30 juni 1994)

- Plaats van indiening van het bezwaarschrift dient vermeld te worden op het aanslagbiljet

- Sanctie: bezwaartermijn neemt geen aanvang

• Verkeerde administratie? Artikel 366, lid 2-3 WIB

- Territoriaal onbevoegde adviseur-generaal

- Andere belastingdienst (inkomstenbelastingen)

- Fiscale bemiddelingsdienst

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

115

Bij het indienen van het bezwaarschrift

Tools = voorwaarden voor een ontvankelijk bezwaarschrift

• Identificatie: handtekening

• Motivering

• Taal

• Plaats

• Gericht tegen een aanslag

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

2. Transparantie van de belastingplichtige

116

Pragmatisering van het wettelijk kader

• Bezwaarschrift zonder aanslag werd reeds behandeld

• Grieven richten tegen de aanslag

- Materieel: de belastbare grondslag etc.

- Procedureel: hoe de aanslag tot stand kwam

- NIET vb.: gewetensbezwaar

• Ook tegen de onrechtmatige aanslag

• Vermeld kohierartikel

• Tip: voeg het aanslagbiljet bij het bezwaarschrift

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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2. Transparantie van de belastingplichtige

117

Regularisatie: onontvankelijk bezwaarschrift ingediend, quid?

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

Heling door herhaling Heling door reparatie

Termijn: 6 maanden en 3 dagen → binnen oorspronkelijke termijn om een bezwaarschrift
in te dienen

118

Aanvullend bezwaarschrift: Nieuwe middelen introduceren

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

• GEEN regularisatie van het initiële bezwaarschrift

• WEL uitbreiding van de middelen tegen de aanslag → zonder restricties

- Vb.: compleet nieuw argument tegen een ander bestanddeel, zelfs

- Indien er geen grief tegen geformuleerd is in het initiële bezwaarschrift

- Indien de belastingplichtige zich er niet tegen verzet heeft in de taxatiefase

- Moet enkel betrekking hebben op bestreden aanslag

2. Transparantie van de belastingplichtige
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2. Transparantie van de belastingplichtige

119

Aanvullend bezwaarschrift: Nieuwe middelen introduceren

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

• Termijn: “zolang geen beslissing is gevallen” (artikel 372 WIB)

- Ook buiten de termijn van zes/negen maanden om een bezwaarschrift in te dienen

- MAAR men hoeft termijn van zes/negen maanden ook niet af te wachten

- Vb.: aanvullend bezwaarschrift op basis van informatie vernomen bij de uitoefening van het 
inzage- of hoorrecht

3. Transparantie van de fiscale administratie

120

Tijdens de bezwaarfase/administratieve fase

• Doel voor de belastingplichtige is opnieuw tweeledig

- Dialoog aangaan met de administratie

- Bij de uitoefening van het hoor- en inzagerecht

- Uitgelezen moment om een akkoord/compromis te sluiten met de administratie

- >< Gerechtelijke fase: enkel winnaars en verliezers

- Zo veel mogelijk informatie verzamelen over fiscale situaties en informatie waarover 
administratie beschikt → komt het toch tot een gerechtelijke fase, dan kan men op 
basis daarvan (nieuwe) argumenten ontwikkelen en onderbouwen

- Fiscaal dossier inkijken

- Eventueel aanvullend bezwaarschrift indienen op basis van verkregen info → bezwaarfase ten 
volle benutten!

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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3. Transparantie van de fiscale administratie

121

Tijdens de bezwaarfase/administratieve fase

Tools

• Kennisgeving van beslissing tot taxatie en aanslagbiljet

• Onderzoeksbevoegdheden in de bezwaarfase

• Hoorrecht

• Inzagerecht = uitvoering van wet openbaarheid bestuur

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

3. Transparantie van de fiscale administratie

122

Kennisgeving van beslissing tot taxatie: Wat is de impact op de bezwaarfase?

• Kennisgeving van beslissing tot taxatie (artikel 346, lid 5 WIB)

- “Ten laatste de dag van de vestiging van de aanslag, stelt de administratie de
belastingplichtige schriftelijk in kennis van de opmerkingen die hij heeft gemaakt
overeenkomstig het derde lid van dit artikel, en waarmee zij geen rekening heeft
gehouden, met vermelding van de motieven die haar beslissing rechtvaardigen.”

• Op straffe van nietigheid

- Te versturen

- Te motiveren

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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3. Transparantie van de fiscale administratie

123

Kennisgeving van beslissing tot taxatie: Wat is de impact op de bezwaarfase?

• Aanslagbiljet →aanvangspunt van de bezwaartermijn

• Verplichte vermeldingen

- Belastbare grondslag

- Wijze waarop de aanslag betwist kan worden

- Bezwaartermijn

• Sanctie: bezwaartermijn neemt geen aanvang

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

3. Transparantie van de fiscale administratie
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Welke bevoegdheden heeft de onderzoekend ambtenaar?

• Wie? Ambtenaar met minstens de graad van attaché (artikel 374 WIB), of ambtenaar 
met lagere graad die opdracht heeft gekregen van een ambtenaar met vereiste graad

• Wat? Voorwerp van het onderzoek = grieven opgeworpen in bezwaarschrift

• Beperking: omvang en inhoud van het onderzoek van de adviseur-generaal worden volledig 
bepaald door het bezwaarschrift, en dus ook door de belastingplichtige zelf

• Verplichting: adviseur-generaal moet ook antwoorden op alle grieven die de 
belastingplichtige heeft opgeworpen in het bezwaarschrift → dit omvat ook de middelen 
voor het eerst opgeworpen in het aanvullend bezwaarschrift 

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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3. Transparantie van de fiscale administratie

125

Welke bevoegdheden heeft de onderzoekend ambtenaar?

• Bevoegdheden: zelfde als in de taxatiefase

- Termijnbeperkingen? Antwerpen 28 november 2000, FJF 2001, afl. 1, 20

- Finaliteit: onderzoeken van de grieven in het bezwaarschrift

- Verschil: bankgeheim → procesgaranties?

• Informatie doorspelen aan taxerend ambtenaar? Mogelijk (Cass. 18 
november 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1233, 1)

- Aanvullende aanslag

- Ook ten aanzien van derden

• Beëindiging van het onderzoek: verslag met advies

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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126

Hoorrecht: Een passief of actief hoorrecht?

• Wettelijke grondslag

- Principe: audite alteram partem (beginsel van behoorlijk bestuur)

- Artikel 374, lid 2 WIB

- Rechten van verdediging

- Beginsel van behoorlijk handelen van de fiscale administratie

• Doel is drieledig

- 1) Positie van de belastingplichtige mondeling verdedigen

- 2) De inhoud van het bezwaarschrift verder toelichten

- 3) Dialoog aangaan met de administratie

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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3. Transparantie van de fiscale administratie

127

Hoorrecht: Een passief of actief hoorrecht?

• Wettelijke grondslag

- Principe: audite alteram partem (beginsel van behoorlijk bestuur)

- Artikel 374, lid 2 WIB

- Rechten van verdediging

- Beginsel van behoorlijk handelen van de fiscale administratie

• Doel is drieledig

- 1) Positie van de belastingplichtige mondeling verdedigen

- 2) De inhoud van het bezwaarschrift verder toelichten

- 3) Dialoog aangaan met de administratie → plaats voor dialoog en nuance

>< rechtbank: winnen of verliezen

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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Hoorrecht: Een passief of actief hoorrecht?

• Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de bezwaarindiener

• Tip: formuleer het verzoek om gehoord te worden in het bezwaarschrift

• Door wie? De behandelend ambtenaar

• Fysiek samenkomen

- Telefonisch of via e-mail is onvoldoende (Antwerpen (6e k.) 4 april 2017 (rolnr. 2015/AR/1522)

- MAAR hoe een fysieke meeting houden met respect voor de maatregelen inzake COVID-19? 
Videoconferentie, telefonisch?

• Document van de administratie ondertekenen?

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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129

Inzagerecht: De kans om het bezwaarschrift aan te vullen

• Wettelijke grondslag

- Artikel 32 Grondwet

- Artikel 4 e.v. Wet 11 april 1994 betreffende openbaarheid van bestuur

- Rechten van verdediging

• Inzagerecht omvat 3 luiken

- 1) Recht om het dossier te plaatse in te kijken

- 2) Recht om uitleg te krijgen bij documenten

- 3) Recht om kopie te verkrijgen

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

3. Transparantie van de fiscale administratie
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Inzagerecht: De kans om het bezwaarschrift aan te vullen

• Enkel op verzoek

• Kan verzocht worden in het bezwaarschrift, ook al mogelijk voor de indiening 
van het bezwaarschrift

• Het volledige dossier + inventaris

• Administratie reageert binnen 30 dagen, 1x verlengbaar met 15 dagen

• Weigering: te motiveren

• Beroep

• Verzoek tot heroverweging + advies van Commissie voor toegang tot 
bestuursdocumenten

• Beroep bij de Raad van State

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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3. Transparantie van de fiscale administratie

131

Inzagerecht: De kans om het bezwaarschrift aan te vullen

• In de praktijk: inzagerecht en hoorrecht kunnen gecombineerd worden

• Formaat: leesbaar

• Papier

• Elektronisch

• Schending van het inzagerecht?

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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132

Inzagerecht: De kans om het bezwaarschrift aan te vullen

• Schending van het inzagerecht?

Indien mijn hoorrecht/inzagerecht geschonden is, dan is dat:

• goed nieuws want dan heb ik me niet moeten verplaatsen en het gemiddelde gesprek met een 

ambtenaar is toch niet gezellig;

• dan is dat de beslissing van de directeur-generaal ipso facto nietig, boeken toe, procedure 

afgelopen;

• zal ik me toch tot de fiscale rechter moeten wenden die ingevolge de schending van het 

hoorrecht/inzagerecht zowel de beslissing als de bestreden aanslag vernietigt;

• zal ik me toch tot de fiscale rechter moeten wenden die ingevolge de schending van het 

hoorrecht/inzagerecht wel de beslissing maar niet de bestreden aanslag vernietigt;

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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Wat indien mijn hoorrecht/inzagerecht 
geschonden is?

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

3. Transparantie van de fiscale administratie

134

Inzagerecht: De kans om het bezwaarschrift aan te vullen

• Schending van het inzagerecht?

Indien mijn hoorrecht geschonden is, dan is dat:

• goed nieuws want dan heb ik me niet moeten verplaatsen en het gemiddelde 

gesprek met een ambtenaar is toch niet gezellig;

• dan is dat de beslissing van de directeur-generaal ipso facto nietig, boeken toe, 

procedure afgelopen;

• zal ik me toch tot de fiscale rechter moeten wenden die ingevolge de schending van 

het hoorrecht zowel de beslissing als de bestreden aanslag vernietigt;

• zal ik me toch tot de fiscale rechter moeten wenden die ingevolge de schending van 

het hoorrecht wel de beslissing maar niet de bestreden aanslag vernietigt;

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar
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3. Transparantie van de fiscale administratie

135

Inzagerecht: De kans om het bezwaarschrift aan te vullen

• Sanctie

- Nietigheid van de beslissing van de adviseur-generaal

- MAAR in principe niet van de aanslag

- Eventueel schadevergoeding

• Impact op de mogelijkheid om een subsidiaire aanslag (artikel 356 WIB, zie 
Topic V) te vestigen?

- Vernietiging = in principe sanctie ex tunc

- Hof van Cassatie (Cass. 28 februari 2019) oordeelt dat de vernietiging van de 
beslissing slechts werking heeft ex nunc → geen invloed op de mogelijkheid om een 
subsidiaire aanslag te vestigen

Topic 3: Indienen van het bezwaarschrift, transparantie van en bij het 
bezwaar

De beslissing van de adviseur-
generaal, draagwijdte en 
gevolgen
Winnie Milbou

4

Het bezwaarschrift binnenstebuiten
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Inhoudsopgave – Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

1. Vormen van de beslissing

2. Vormvoorwaarden

3. Substitutie van motieven en verboden compensatie

4. Het verzoek tot rechtzetting

5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

6. Interesten

7. Invordering
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1. Vormen van de beslissing

138

Beslissing met betrekking tot de aanslag 

• Gehele dan wel gedeeltelijke ontheffing of vernietiging

• Adviseur-generaal spreekt zich uit over alle grieven in het 
bezwaarschrift (en enkel deze grieven)

Gemotiveerde beslissing vs. negatieve inkohiering

• Negatieve inkohiering (art. 375, §1 WIB)

• Bij eenvoudige aanpassingen

• Negatief kohier dat wordt verrekend met de 
openstaande belastingschuld

• Gemotiveerde beslissing 

• Complexere betwistingen 

• Beslissing in de vorm van een gemotiveerd antwoord

LET OP: beslissing op zich ≠ uitvoerbare titel voor 
invordering

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

Beslissing 
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inkohiering

Gemotiveerd 
antwoord

Hertaxatie

Negatieve 
beslissing

Gerechtelijke 
procedure

Subsidiaire 
aanslag

Verzoek tot 
rechtzetting
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1. Vormen van de beslissing

139

• Administratief gezag van gewijsde: ten aanzien van
dezelfde belastingplichtige kan, met betrekking tot dat
aanslagjaar, geen nieuwe aanslag gevestigd worden
die ingaat tegen wat de adviseur-generaal heeft
beslist (Cass. 3 september 1968)

• Termijn van 3 maanden om gerechtelijk beroep in te
stellen verstreken → beslissing van de adviseur-
generaal = definitief + kracht van gewijsde

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

Beslissing 
adviseur-
generaal

Positieve 
beslissing

Negatieve 
inkohiering

Gemotiveerd 
antwoord

Hertaxatie

Negatieve 
beslissing

Gerechtelijke 
procedure

Subsidiaire 
aanslag

Verzoek tot 
rechtzetting

2. Vormvoorwaarden

• Het doel van de vormvoorwaarden: belastingplichtige toelaten

- Wettigheid van de beslissing te controleren

- Verweer op te bouwen, op basis van de inhoud van de beslissing

- Verdere stappen te ondernemen tegen de betwiste aanslag

• Wet Openbaarheid Bestuur (zie supra)

- Verplichte vermeldingen

- Sanctie: de termijn om verzoekschrift neer te leggen neemt geen aanvang

- Bijvoorbeeld: fouten omtrent de beroepsmogelijkheden

- Cass.: enkel het materieel bevoegd rechtscollege dient vermeld te worden. Niet vermelden welk territoriaal 
rechtscollege bevoegd is, zal er niet voor zorgen dat de termijn van drie maanden geen aanvang neemt (Cass. 
20 oktober 2011, Fiscoloog 2011, afl. 1272, 12)

• Verplichte ondertekening van de beslissing? Pas de nullité sans texte → (Antwerpen 2 
november 1999, Fiscoloog 2001, afl. 805, 13)
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2. Vormvoorwaarden

Kennisgeving bij ter post aangetekende brief

• BP dient af te tekenen voor ontvangst, of bericht te verkrijgen dat de aangetekende zending hem 
opwacht in het postkantoor

• De administratie draagt de bewijslast

• Niet aantonen = de beroepstermijn neemt geen aanvang

Adres van de belastingplichtige

• De beslissing van de adviseur-generaal wordt verzonden naar het laatst gekende adres van de 
belastingplichtige → verantwoordelijkheid van de belastingplichtige de administratie op de 
hoogte te brengen (Brussel 21 januari 2009, FJF 2009, afl. 10, 292)

• Quid aan foutief adres?

• Niet inroepbaar indien afgetekend voor ontvangst (Cass. 10 februari 1995, FJF 1995, afl. 4, 95)

• Maatschappelijke zetel vennootschap? Aanvang termijn niet betwistbaar op basis van hoedanigheid 
persoon die aftekende (Cass. 25 mei 2000)

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal 141

2. Vormvoorwaarden

142

Motiveringsverplichting

• De adviseur-generaal is gehouden zijn beslissing te motiveren

• Grondslag motiveringplicht

• Fiscale wet (artikel 375, §1, lid 1 WIB)

• “De adviseur-generaal […] doet, als administratieve overheid, uitspraak bij met redenen omklede 
beslissing nopens de bezwaren aangevoerd door de belastingschuldige”

• Ook bezwaren aangevoerd in aanvullend bezwaarschrift

• Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandeling

• Sanctie schending “motiveringsplicht”? Voorwerp van de gerechtelijke procedure is 
de aanslag (>< vroeger: directoriale beslissing)

• De rechter kan bij gebrek aan motivering de beslissing van de adviseur-generaal 
vernietigen, maar niet de aanslag 

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal
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3. Substitutie van motieven en verboden compensatie

143

Grondslag

Artikel 375, §2 WIB: “Het is [de adviseur-generaal] niet toegelaten bij zijn beslissing een aanvullende aanslag te 
vestigen, noch de compensatie te verwezenlijken tussen een rechtmatig bevonden ontheffing en een 
ontoereikendheid van aanslag die zou zijn vastgesteld”

Principe

• Taak van de adviseur-generaal: onderzoekend, niet taxerend

• Adviseur-generaal doet in de bezwaarfase enkel onderzoek naar de grieven die de 
belastingplichtige opwerpt

• Geen aanvullende aanslag op basis van nieuwe gronden voor taxatie die tijdens dat onderzoek 
werden ontdekt 

• Geen grotere belastingschuld creëren 

• Geen aanvullende aanslag vestigen

• WEL mogelijk: aanvullende aanslag door taxatieambtenaar (maar: termijnen)

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

3. Substitutie van motieven en verboden compensatie

144

Substitutie van motieven

• Correctie of verandering van de fiscale motieven van de taxatie

• Toegelaten (onder voorwaarden)

• De belastingdruk in hoofde van de belastingplichtige mag niet verhoogd worden

• Baseren op materiële elementen die reeds in de taxatiefase beschikbaar waren

• Quid toepassing hoger tarief na correctie?

• Ontheffing of vernietiging gevolgd door aanvullende aanslag

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal
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3. Substitutie van motieven en verboden compensatie

145

Substitutie van motieven: toegelaten voorbeelden

• Taxerend ambtenaar bestempelt een commissie als abnormaal of goedgunstig 
voordeel. De adviseur-generaal wijzigt de motivering naar een niet-aftrekbare kost 
(Gent 14 januari 1999, Fiscoloog 2000, afl. 749, 13)

• De adviseur-generaal herkwalificeert geheime commissielonen naar sociale voordelen 
die in de verworpen uitgaven terechtkomen (Cass. 17 februari 2005, FJF 2005, afl. 5, 
138)

• De adviseur-generaal kon op geldige wijze beslissen dat een aanslag niet gevestigd 
werd op basis van bewijskrachtige gegevens (artikel 358, §1, 4° WIB), maar op basis 
van een rechtsvordering (3° van datzelfde artikel) (Luik 21 juni 1996, Fiscoloog 1997, 
afl. 602, 19).  Het aanpassen van een aanslagtermijn verandert niets aan de belaste 
inkomsten en is dus legitiem.

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

3. Substitutie van motieven en verboden compensatie

146

Verboden compensatie

• Beroep doen op nieuwe bewijsmiddelen om alsnog de belastingschuld in 
hoofde van de belastingplichtige te verantwoorden

• Belastingplichtige moet de kans krijgen grieven te formuleren tegen de 
verschillende aspecten van de aanslag

• Schending rechten van verdediging bij nieuwe middelen opgeworpen door 
de administratie na het indienen van het bezwaarschrift 

• Verboden compensatie = grens aan substitutie van motieven

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal
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3. Substitutie van motieven en verboden compensatie

147

Verboden compensatie: voorbeelden

• De belastingplichtige betwist de langere afschrijvingstermijn die de administratie toepast en 
krijgt gelijk van de adviseur-generaal, waardoor de volledige afschrijvingskost behouden mag 
blijven. De adviseur-generaal verwerpt– ter compensatie – andere, niet-betwiste kosten 
(Antwerpen 24 juni 2008, rolnr. 1995/FR/118)

• In navolging van het bezwaarschrift opent de adviseur-generaal een geheel nieuw onderzoek om 
met nieuwe bewijsmiddelen te aanslag toch te kunnen handhaven (Luik 31 maart 2010, FJF 2012, 
afl. 1, 22)

• De adviseur-generaal baseert zich op nieuwe inkomsten in de vorm van interesten, aangebracht 
ter verantwoording van een vastgesteld indiciair tekort. Het indiciair tekort wordt verminderd, 
doch de adviseur-generaal mag de interesten niet belasten (Gent 29 juni 2000, TFR 2000, afl. 
191, 1053)
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Verboden compensatie: sanctie

• Quasi unanieme rechtspraak (Brussel 6 januari 2010, Fiscoloog 2011, afl. 1264, 11;
Antwerpen 24 juni 2008, rolnr. 1995/FR/118; Antwerpen 18 september 2001;
Antwerpen 18 januari 2000, Fiscoloog 2000, afl. 740, 13; Antwerpen 19 december 1994,
FJF 1995, afl. 4, 115; Rb. Brussel 20 februari 2008, rolnr. 2006/8693)

• Vernietiging van de beslissing van de adviseur-generaal

- De rechter spreekt zich uit over de originele aanslag en de grieven opgeworpen in het
bezwaarschrift

- De rechter kan vervolgens de originele aanslag zelf vernietigen, dan wel handhaven
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4. Het verzoek tot rechtzetting

149

Rechtsgrond en definiëring

• Vóór de wetswijziging was de directoriale beslissing in principe onherroepelijk (Cass. 8 
juni 1938, Pas. I., 197)

• Artikel 366, §1/1 WIB voert een bijkomend ‘administratief beroep’ in gericht tegen de 
beslissing van de Adviseur-Generaal

• Doelstelling: evidente fouten in de beslissing over het bezwaarschrift rechtzetten

- De gemotiveerde grieven in het verzoek zijn niet gericht tegen de aanslag maar tegen de 
directoriale beslissing(!) – GEEN NIEUWE GRIEVEN

- Opent opnieuw een termijn waarbinnen er een dialoog kan worden opgestart tussen de 
belastingplichtige en de administratie om tot een minnelijk akkoord te komen
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Voorwaarden

• Termijn? 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van 
de directoriale beslissing (loopt gelijk met het gerechtelijk verzoekschrift)

• Vanaf wanneer? Een verzoek tot rechtzetting kan worden ingediend met betrekking tot 
beslissingen over een bezwaarschrift dat is genomen vanaf 1 mei 2018

• Wie? De belastingplichtige of zijn echtgenote (of mandataris), op wiens goederen de aanslag wordt 
ingevorderd, kan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek sturen om de beslissing over het 
bezwaarschrift ‘recht te zetten’

• Modaliteiten

- Schriftelijk en gemotiveerd verzoek gericht aan de adviseur-generaal die de beslissing nam

- Mogelijkheid om te worden gehoord (Wet motivering bestuurshandelingen; artikel 375 WIB) 
MAAR: belastingadministratie is het hier niet met eens
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4. Het verzoek tot rechtzetting

151

Motivering verzoek

• Niet gespecifieerd in artikel 375, §1/1 WIB

• Volgens de circulaire 2018/C/79 dd. 21 juni 2018, kan men in het verzoek tot
rechtzetting geen nieuwe grieven meer toevoegen aan het bezwaarschrift

• Voorbeelden uit de circulaire en voorbereidende werken

- Materiële vergissing

- Manifeste vergissing bij de interpretatie van de feiten

- Vergissing wat betreft de (on)ontvankelijkheid van het bezwaarschrift

- Beslissing van de adviseur-generaal gebaseerd op een manifest incorrecte interpretatie van een
wettelijke bepaling

- Zonder geantwoord te hebben op alle grieven die zijn aangevoerd in het bezwaarschrift
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Rechten van de belastingplichtige

• De administratie mag in haar beslissing over het verzoek niet overgaan tot een
verzwaring van de toestand van de belastingplichtige

• De beslissing dient gemotiveerd te worden

• Hoorrecht

• Inzage in het fiscaal dossier

• De belastingadministratie heeft dezelfde onderzoeksbevoegdheden als gedurende de 
bezwaarfase (artikel 374, lid 1 WIB)
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4. Het verzoek tot rechtzetting

153

Invloed op de deadline om een verzoekschrift neer te leggen bij de REA (artikel 1385undecies Ger.W.)

• Wachttermijn van één maand voor de belastingplichtige om een verzoekschrift in te 
dienen bij de REA: “een maand vanaf de datum van ontvangst van het verzoek tot 
rechtzetting indien hierover geen uitspraak is gedaan”

• In het geval van een ontvankelijk verzoek, doch negatieve beslissing ten gronde: het 
verzoekschrift moet worden ingediend binnen de maand vanaf de kennisgeving van de 
beslissing betreffende het verzoek tot rechtzetting, zonder dat de termijn korter kan zijn 
dan drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing van de adviseur-generaal 
omtrent het bezwaarschrift
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Invloed op de gerechtelijke procedure

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

08/07/2020
Kennisgeving 

beslissing 
adviseur-
generaal

06/10/2020
Verzoek tot 
rechtzetting

06/11/2020
Eerst mogelijke datum

neerlegging verzoekschrift

07/11/2020
Kennisgeving 

beslissing over 
verzoek tot 
rechtzetting

07/11/2020
Laatst mogelijke datum

neerlegging verzoekschrift

• Quid wanneer het verzoek tot rechtzetting onontvankelijk wordt verklaard?
• Termijn om verzoekschrift neer te leggen bij REA verstreken?

• Naar analogie met bezwaarschrift?
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4. Het verzoek tot rechtzetting

155

Invloed op de hertaxatie onder artikel 355 WIB

• De hertaxatie dient plaats te vinden binnen de drie maanden te tellen vanaf de drie 
maanden volgend op de drie werkdagen te tellen vanaf de datum van verzending van 
de beslissing van de Adviseur-Generaal (= de datum dat er niet meer naar de 
rechtbank kan worden gegaan tegen de beslissing) 
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Invloed op de hertaxatie onder artikel 355 WIB
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20/02/2020
Beslissing A-G 
bezwaarschrift

25/05/2020
Laatste dag 
rechtbank

26/05/2020
Eerst mogelijke datum 

van hertaxatie

28/08/2020
Laatst mogelijke datum

hertaxatie

08/07/2020
Beslissing over verzoek 

tot rechtzetting

10/08/2020
Laatste dag rechtbank

11/08/2020
Eerst mogelijke datum van 

hertaxatie

10/11/2020
Laatst mogelijke datum hertaxatie

Hertaxatie 2 met 
verzoek tot rechtzetting

Hertaxatie 1: zonder 
verzoek tot rechtzetting
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5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

157

Artikel 355 en 356 WIB

• Ratio: mogelijkheid voor de fiscus om de door haar begane fouten recht te zetten

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

Hertaxatie (artikel 355 WIB)

•Aanslag wordt vernietigd door de adviseur-
generaal

•Aanslag
•Nieuwe aanslag in hoofde van dezelfde

belastingschuldige
• Nieuwe aanslag op grond van (deel van)

dezelfde belastingelementen
• Termijn: 3 maanden vanaf einde termijn om

verzoekschrift neer te leggen na beslissing van
de adviseur-generaal

Subsidiaire aanslag (artikel 356 WIB)

•Aanslag wordt vernietigd door de rechter
•Conclusie + gedetailleerde berekening
•Nieuwe aanslag in hoofde van dezelfde

belastingschuldige
• Nieuwe aanslag op grond van (deel van)

dezelfde belastingelementen
•Termijn: 6 maanden vanaf het vonnis of arrest

van de rechtbank dat aanslag vernietigt en
zaak naar de rol verwijst

5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

158

Beperkingen

Geen aanvullend onderzoekstermijn

Geen hertaxatie/subsidiaire aanslag mogelijk

• In geval van verjaring

• In geval van willekeur omtrent het bestaan van de belastbare grondslag

- Wel hertaxatie mogelijk indien willekeur omtrent wijze van vaststellen van belastbare grondslag

- Voorbeelden

- Hertaxatie uitgesloten in het geval waarbij er meerwinst die willekeurig was bepaald als basis diende voor de 
hertaxatie (Antwerpen 21 december 2010, 2009/AR/197)

- Hertaxatie uitgesloten voor een belastbare grondslag bekomen door een ongeoorloofde extrapolatie van de 
meerwinst (Rb. Brugge 13 februari 2017, 16/332/A)

- Hertaxatie mogelijk wanneer de motivering voor een weigering van beroepskostenaftrek wordt gewijzigd of 
aangevuld (Cass. 10 december 2009, F.08.007.N)
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5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

159

Termijn van 3 maanden na beslissing voor hertaxatie

De administratie dient de hertaxatie te vestigen binnen drie maanden vanaf het tijdstip 
waarop de beslissing van de adviseur-generaal niet meer voor de rechter kan worden 
gebracht

- De termijn om de beslissing voor de rechter te brengen bedraagt drie maanden 

- Nieuwe termijn, bijgevolg irrelevant of de oorspronkelijke aanslagtermijn verstreken is

- Kwalificerende handeling die binnen de voorziene termijn dient te vallen is de inkohiering van de 
nieuwe aanslag en niet de ontvangst van het aanslagbiljet (Cass. 3 september 1963, Pas. 1964, I, 
p. 3; Brussel 20 mei 1999)
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Hof van Cassatie 17 mei 2021, rolnr. F.20.0167.F

• Het Hof van Cassatie oordeelt dat artikel 355 WIB92 tot doel heeft om de fiscale administratie te
beschermen tegen het verval van haar rechten door een nieuwe aanslagtermijn te voorzien.
Volgens het Hof volgt uit artikel 355 WIB92 dat een nieuwe aanslag ter vervanging van een
vernietigde aanslag slechts kan worden gevestigd vanaf de datum waarop de administratieve
beslissing tot vernietiging niet meer vatbaar is voor beroep.

• Door te oordelen dat de belastingplichtige onterecht bekritiseert dat de twee nieuwe aanslagen
werden gevestigd vóór de aanvang van de periode van drie maanden zoals bepaald in artikel 355,
lid 1 WIB92, schendt het arrest van het hof van beroep te Luik de voorschriften van artikel 355
WIB92.

• Nieuwe aanslag mag slechts ten vroegste worden gevestigd drie maanden te rekenen vanaf de
derde werkdag na de administratieve beslissing (art. 53bis Ger.W. en 1385undecies, lid 2 Ger.W.)
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5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

161

Procedure voor hertaxatie

• Vestiging nieuwe aanslag vereist niet dat de administratie de gehele voorafgaande 
procedure overdoet, wél dient de oorzaak van de vernietiging te worden 
geremedieerd

• Antwerpen (6e k.) 22 januari 2019 (rolnr. 2016/AR/1158), www.monkey.be

• “De vernietiging van de aanslag omwille van het feit dat de beslissing tot taxatie de 
procedureregels andere dan deze die betrekking hebben op de verjaring, heeft geschonden, 
houdt niet in dat alle andere handelingen voorafgaand aan deze van de beslissing tot 
taxatie, ongeldig zouden zijn. De ambtenaar die een nieuwe aanslag wenst te vestigen, is 
bijgevolg niet verplicht om de procedure ab initio terug aan te vangen door opnieuw een 
bericht van wijziging te versturen.”

• Opnieuw bezwaar mogelijk, maar ook hertaxatie!

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal

5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

• De belastingplichtige dient de zaak voor de rechter te hebben gebracht

- De bepaling vermeldt een “vordering in rechte tegen een beslissing van de adviseur-generaal”

- Bijgevolg kan de administratie geen subsidiaire aanslag vestigen wanneer de belastingplichtige –
ten minste zes maanden na de indiening van het bezwaarschrift – niet langer wacht op de
beslissing van de adviseur-generaal om een verzoekschrift in te dienen

• In rechtsleer wordt standpunt verdedigd dat vernietigde beslissing nooit heeft bestaan

- ‘Ex tunc’: beslissing wordt retroactief uit rechtsorde gehaald, en geacht nooit te zijn genomen

- Gevolg: geen subsidiaire aanslag mogelijk

- Cass. 28 februari 2019, AR F.18.0095.F

- Een subsidiaire aanslag blijft mogelijk ook al wordt de beslissing van de adviseur-generaal vernietigd

- Vernietiging van de administratieve beslissing heeft geen invloed op de toepassing van artikel 356, lid 1 WIB
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5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

• De berekening van de subsidiaire aanslag dient als stuk gevoegd te worden bij de 
conclusie

• De berekening mag worden aangepast of gewijzigd worden nadat de 6 maanden 
verstreken zijn indien er een eerste berekening aan de rechter werd voorgelegd binnen 
deze 6 maanden

• In elke aanleg (eerste aanleg of beroep)

• Een ander aanslagjaar kan gehertaxeerd worden zolang het aanslagjaar niet is verjaard
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Procedure voor subsidiaire aanslag

5. Hertaxatie en subsidiaire aanslag

164

Verboden compensatie voor de rechtbank (Hof van Cassatie - 25 september 2020)

• Verboden compensatie → administratieve fase

• Hof van Cassatie: principe niet van toepassing voor hoven en rechtbanken

- Belastingen zijn van openbare orde. Bijgevolg dient de rechter zelf, zowel in feite als in rechte, te 
beslissen over het bestaan van de belastingschuld

- Niet gebonden door de juridische gronden waarop het bestuur zich bij het vestigen van de 
aanslag baseerde en moet bijgevolg uitspraak doen over de gronden die het bestuur voor het 
eerst voor hem aanvoert ter verantwoording van de heffing

- Kan tevens eigen juridische gronden aanvoeren om de aanslag te wettigen

Fiscale club 2022
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6. Interesten

165

Nalatigheids – en moratoriuminteresten ongewijzigd voor 2022

• Sinds 1 januari 2018 wordt het tarief voor nalatigheids- en moratoriuminteresten jaarlijks bepaald
én is de regel dat het percentage van de moratoriuminteresten steeds 2% minder is dan het
percentage van de nalatigheidsinteresten die u moet betalen. De tarieven voor 2022 werden
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS 27 oktober 2021)

• Nalatigheidsinteresten: De interesten die men moet betalen aan de fiscus als men een belasting of 
voorheffing te laat betaalt. Voor kalenderjaar 2022 bedraagt deze net zoals de vorige jaren 4%

• Moratoriuminteresten: De interesten die de fiscus aan de belastingplichtige verschuldigd is 
wanneer hij belastingen moet teruggeven die men ten onrechte betaald heeft. Het tarief voor 
2022, bedraagt zoals de vorige jaren 2% (= 4% nalatigheidsinteresten - 2%)
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6. Interesten
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Verschil tussen nalatigheidsinteresten en moratoriuminteresten: GwH 29 november 2018, nr. 168/2018

• Geen onevenredige gevolgen voor BP, schendt Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel niet

• Verschil tussen fiscale en gemeenrechtelijke interesten steunt op objectief criterium

- “de hoedanigheid van de schuldeiser die in het ene geval de Staat is die het algemeen belang 
behartigt, en die in het andere geval een particulier kan zijn die zich door een persoonlijk belang 
mag laten leiden,

- Met oog op efficiënte belastinginning is het niet onverantwoord belastingplichtigen te 
onderwerpen aan nalatigheidsinteresten die afwijken van de gemeenrechtelijke regeling”

• Verschil tussen nalatigheids- en moratoriuminteresten steunt op objectief criterium

- “ de hoedanigheid van diegene die de interesten betaalt die in het ene geval de Staat is die het 
algemeen belang behartigt, en in het andere geval een particulier kan zijn die zich door een 
persoonlijk belang mag laten leiden”

Fiscale club 2022
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6. Interesten

167

Berekeningswijze

Berekening interesten per kalendermaand (artikel 414, §1, lid 4 en 418, lid 3 WIB)

• Nalatigheidsinteresten – berekend per kalendermaand, vanaf de maand die volgt op de 
maand waarin de betalingstermijn verstrijkt tot op de laatste dag van de maand waarin 
de betaling gebeurt

• Moratoriuminteresten – berekend per kalendermaand, vanaf de maand die volgt op de 
maand van betaling tot op het eind van de maand waarin belastingschuldige bericht 
ontvangt dat de terug te betalen som ter zijne beschikking is
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Berekeningswijze – voorbeeld 

• Aanvullende aanslag wordt verzonden op 21 december 2018 voor een bedrag van 
50.000,00 EUR. Betalingstermijn verstrijkt op 21 februari 2019 (2 maanden volgend op 
de dag van datum van verzending)

- Hypothese 1: laattijdige betaling op 13 december 2019 

- Nalatigheidsinteresten vangen aan vanaf 1 maart 2019 en lopen t.e.m. december 2019

- 1.666,67 EUR nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Belgische Staat (50.000,00 x (10/12) x 4%)

- Hypothese 2: tijdige betaling op 8 februari 2019, ingebrekestelling aan Ontvanger en Adviseur-
Generaal op 15 februari 2019 en terugbetaling door Belgische Staat op 20 november 2020 
wegens onterecht opgelegde aanslag 

- Moratoriuminteresten vangen aan vanaf 1 maart 2019 en lopen t.e.m. november 2020

- Belastingplichtige ontvangt 1.750,00 EUR (50.000,00 x (21/12) x 2%)

Topic 4: De beslissing van de adviseur-generaal
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6. Interesten

169

Anatocisme

• Mogelijkheid tot kapitalisatie van interesten in fiscale geschillen?

- Cass. 18 juni 2010: “Neen, fiscale moratoriuminteresten wijken af van de regels inzake 
gemeenrechtelijke moratoriuminteresten” 

- Memorie van toelichting: “Neen”

- Administratie: “Neen” (Circulaire 2018/C/2 van 12 januari 2018 betreffende de 
nalatigheidsinteresten en de moratoriuminteresten inzake inkomstenbelastingen) 

• MAAR 

- MvT (p.119) wil fiscale moratoriuminteresten laten aansluiten bij “gemeen recht” 

- Toepassing Cassatierechtspraak

- Fiscale moratoriuminteresten = gemeenrechtelijke interesten

- Toepassing kapitalisatie mogelijk

Fiscale club 2022
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NIEUW Wetboek van de Minnelijke en Gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen (WMGI)

• Wet van 13 April 2019 - WMGI

• KB 20 december 2019

• Circulaire 2020/C/113 dd. 2 september 2020

• 5 titels:

1. Algemene bepalingen

2. Minnelijke invordering

3. Gedwongen invordering

4. Onderzoeksbevoegdheden, bewijsmiddelen en beroepsgeheim van de ambtenaren belast met de invordering

5. Sancties  

Fiscale club 2022
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7. Invordering

171

WMGI

• Doel van het nieuwe wetboek

• “Het vaststellen van een geheel van specifieke regels die de minnelijke en gedwongen invordering regelen 
en harmoniseren van verschillende categorieën van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarmee de 
Algemene Administratie van Inning en Invordering is belast”

• Geen ingrijpende wijzigingen, voornamelijk harmoniseren en samenbrengen van verschillende 
bepalingen in één wetboek

• Inwerkingtreding: 1 januari 2020

• Overgangsbepaling: niet van toepassing wanneer al uitvoerbare titel bestond vóór 1 januari 2020

• Op administratief dwangbevel dat werd betekend vóór de inwerkingtreding inzake: btw-schulden, diverse 
rechten en taksen, rolrechten, niet-fiscale schuldvorderingen

• Op fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen in een kohier, een bijzonder kohier of een innings- en 
invorderingsregister, uitvoerbaar verklaard vóór de inwerkingtreding
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WMGI – belangrijkste nieuwigheden

• Burgerrekening: overzicht per burger van al zijn schulden op MyMINFIN

• Begrip medeschuldenaar

• Invoering van het innings- en invorderingsregister: niet voor inkomstenbelastingen en 
rechterlijke beslissingen die uitvoerbaar zijn. In totaal 3 soorten titels.

• Eenvormige verjaringstermijn van vijf jaar vanaf de uitvoerbaarverklaring

• Voorrecht en wettelijke hypotheek van de Schatkist zijn uitgebreid
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7. Invordering

173

WMGI – belangrijkste nieuwigheden

• De afzonderlijke aanslagen voor feitelijk gescheiden echtgenoten worden niet meer 
ingekohierd op naam van beide echtgenoten (opheffing artikel 126, §2, lid 3 WIB)

• De medeschuldenaar kan zich beroepen op de bepalingen m.b.t. het bezwaarrecht 
tegen de aanslag die lastens hem wordt ingevorderd (wijzigingen artikel 354, 366, 372, 
373, 375, 376, 376ter en 376quinquies WIB)

• In het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid van een aannemer of onderaannemer: 
de administratie van de FOD Financiën belast met de vestiging van de 
inkomstenbelasting wordt uitdrukkelijk bevoegd verklaard om na te gaan of deze 
verplichtingen worden nageleefd en zo niet kunnen zij sancties inkohieren (nieuw artikel 
393 WIB)

Fiscale club 2022

7. Invordering
WMGI: de voorgeschreven procedure voor invordering

• Fase 0 (art. 6-12 WMGI): uitvoerbare titel – privilège du préalable

• Fase 1 (art. 13 – 14 WMGI): minnelijke invordering & aanmaning tot betaling

• Ingebrekestelling van de schuldenaar → doet nalatigheidsinteresten lopen

• Bepaalde formaliteiten (termijn, verplichte vermeldingen)

• Bezwaartermijn inzake IB, voorheffing en de met IB gelijkgestelde belastingen 
(art. 371 en 373 WIB)

• Vervolgens wachttermijn van 1 maand

• Behalve als de rechten van de Schatkist in het gevaar zijn

• Kan worden gebruikt om de schuld te betalen of betalingsfaciliteiten aan te vragen

• LET OP: deze fase moet niet worden doorlopen voor bewarende of waarborgmaatregelen 
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7. Invordering
WMGI: de voorgeschreven procedure voor invordering

• Fase 1 (art. 13 – 14 WMGI): minnelijke invordering & aanmaning tot betaling

• Betalingen en aanrekeningsregels (art. 15 – 18 WMGI)

• Principe: persoon die verschillende bedragen verschuldigd is uit hoofde van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen mag kiezen welke hij bij voorrang wenst aan te zuiveren

• Op de specifieke som die de BP bij voorrang wil aanzuiveren: kosten; interesten; administratieve 
geldboeten; verschuldigde belasting

• Geen keuze, dan keuze van de bevoegde ambtenaar met een dubbel voorbehoud

• 1) alle kosten van alle aard gemaakt door de FOD Financiën, ongeacht de fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen waarop 
ze betrekking hebben, worden steeds bij voorrang aangezuiverd, en het is slechts daarna dat de bevoegde ambtenaar de 
schuldvordering kan kiezen die hij eerst wil aanzuiveren;

• 2) na de prioritaire aanzuivering van de kosten, worden de betalingen aangerekend op elke schuldvordering (zonder kosten 
uiteraard) die de bevoegde ambtenaar wenst aan te zuiveren in de volgende volgorde: eerst op de nalatigheidsinteresten, 
vervolgens op de verhogingen en de fiscale of administratieve geldboeten, en ten slotte op de nog verschuldigde fiscale of 
niet-fiscale schuldvordering in hoofdsom

7. Invordering
WMGI: de voorgeschreven procedure voor invordering

• Fase 2 (art. 19 – 22 WMGI): gedwongen invordering
• Vervolgingen in overeenstemming met het Gerechtelijk Wetboek waarbij beroep wordt gedaan op een 

gerechtsdeurwaarder → stuiten van de tenuitvoerlegging

• Btw, diverse taksen, rolrechten en niet-fiscale schuldvorderingen: enkel door rechtsvordering

• IB, voorheffingen en de met IB gelijkgestelde B: door indienen administratief bezwaar of rechtsvordering → enkel invordering 
van het onmiddellijk verschuldigd gedeelte

• Vereenvoudigd derdenbeslag: geen wijzigingen aangebracht

• LET OP bij inkomstenbelastingen: enkel invordering van het ‘onmiddellijk verschuldigd gedeelte

• = het bedrag van de aangegeven inkomsten of de inkomsten zoals zij ambtshalve werden vastgesteld bij niet-aangifte, voor 
zover zij niet meer bedragen dan de laatste aanslag die voor een vorig aanslagjaar definitief gevestigd werd ten laste van de 
schuldenaar

• De inkomsten waaraan de schuldenaar tijdens de procedure van vestiging van de IB, de voorheffingen en de met de IB 
gelijkgestelde belastingen zijn goedkeuring heeft gehecht, worden gelijkgesteld met de aangegeven inkomsten
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7. Invordering
WMGI: de voorgeschreven procedure voor invordering

• Fase 2 (art. 19 – 22 WMGI): gedwongen invordering

• Verjaring (art. 23-25 WMGI): eenvormige verjaringstermijn van 5 jaar

• 1) Voor IB, voorheffingen en de met IB gelijkgestelde belastingen: vanaf de uitvoerbaarverklaring van het 
kohier → voordien bij IB, voorheffingen en de administratieve geldboeten: vertrekpunt steeds de dag dat de 
schulden betaalde dienden te worden

• 2) Voor btw, diverse taksen, rolrechten en de niet-fiscale schuldvorderingen: vanaf de datum van de 
uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister waarin ze zijn opgenomen, voor zover de 
oorspronkelijke verjaring nog niet verkregen is → voordien bij btw, diverse taksen, rolrechten en de niet-
fiscale schuldvorderingen gelijk met oorspronkelijke verjaringstermijn

7. Invordering
WMGI: de voorgeschreven procedure voor invordering

• Fase 2 (art. 19 – 22 WMGI): gedwongen invordering

• Verjaring (art. 23-25 WMGI): eenvormige verjaringstermijn van 5 jaar

• 3) Stuiting van de verjaring (Overeenkomstig artikel 2244 e.v. BW)

• Afstand van de op de verjaring verlopen termijn

• Aangetekende zending met aanmaning tot betaling

• 4) Schorsing van de verjaring

• Elk rechtsgeding m.b.t. toepassing of vestiging, inning of invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, ongeacht 
wie de procedure inleidt

• Inleiden van een voorafgaand administratief beroep georganiseerd door of krachtens fiscale wetten

• Tijdens de strafrechtelijke procedure m.b.t. inbreuken op WIB, WBTW, WDRT of het WMGI
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7. Invordering
WMGI: de voorgeschreven procedure voor invordering

• Fase 2 (art. 19 – 22 WMGI): gedwongen invordering
• Voorrecht van de Schatkist (art. 27 en 28 WMGI): algemeen voorrecht is uitgebreid

• Wettelijke hypotheek van de Schatkist (art. 29-34 WMGI)

• Bijzondere waarborg- en invorderingsmaatregelen (Hoofdstuk 3, Afdeling 3 WMGI)

• Notariaat: kennisgevingsverplichtingen worden uitgebreid 

• Openbare ambtenaren en ministeriële officieren die belast zijn met openbare verkoop van roerende goederen: van 
toepassing op alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, en de minimale waarde van de betrokken roerende goederen 
wordt gebracht van 250 naar 2.500 EUR

• Hoofdelijke aansprakelijkheden: geen wijzigingen

• Van de overnemer en niet-tegenstelbaarheid van de overdracht van een geheel van goederen

• Van de bestuurders i.g.v. niet-betaling van de bedrijfsvoorheffing of de btw

• Van aandeelhouders van kasgeldvennootschappen in de IB en de voorheffingen

• Van een aannemer of onderaannemer en de inhoudingsplicht hierbij (art. 53-59 WMGI): overgenomen en uitgebreid naar alle fiscale 
en niet-fiscale schuldvorderingen

7. Invordering
WMGI: onbeperkt uitstel van invordering (artikel 63-69 WMGI)

• Alle fiscale en niet-fiscale schulden ongeacht hun aard (behalve voor 
alimentatievorderingen)

• Door schuldenaar of door medeschuldenaar

• Voorwaarden

• Niet kennelijk zijn onvermogen hebben bewerkstelligd 

• Niet in staat zijn om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen fiscale en niet-
fiscale schulden te betalen

• Geen beslissing tot onbeperkt uitstel binnen 5 jaar voorafgaand aan het verzoek

• Specifieke procedure voorzien in het WMGI
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7. Invordering
WMGI: vrijstelling van nalatigheidsinteresten (artikel 70 WMGI)

• Kan gevraagd worden door de schuldenaar of een medeschuldenaar

• Betrekking op

• Nalatigheidsinteresten die eventueel lopen vanaf aanmaning tot betaling

• Nalatigheidsinteresten bepaald door de fiscale wetboeken of door wettelijk of 
reglementaire bepalingen m.b.t. de niet-fiscale schuldvorderingen

• Kan geen betrekking hebben op alimentatievorderingen

7. Invordering
WMGI: tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst (artikel 71 WMGI)

• Mogelijkheid aanvraag tot bemiddeling bij de fiscale bemiddelingsdienst uitgebreid

• Alle fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen

• Én alimentatievorderingen

• Ontvankelijk verklaarde aanvraag tot bemiddeling heeft schorsend effect (1 maand)

• Niet wanneer rechten van Schatkist in gevaar zijn

• Reeds gelegde beslagen houden hun bewarende werking

• Reeds gelegde vereenvoudigde derdenbeslagen en gemeenrechtelijke derdenbeslagen behouden hun 
volledig werking

• De aanvraag verhindert niet

• Het verzenden van een aanmaning tot betaling

• Aanwending van teruggaven o.g.v. art. 334 Programmawet 27.12.2004

• Nemen van bewarende of waarborgmaatregelen

• Stuiting van verjaring d.m.v. een aangetekende verjaringsstuitende aanmaning tot betaling
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Bedankt!
Vragen? Aarzel niet!

+32 3 206 21 10

info@tuerlinckx.eu 

emily.polfliet@tuerlinckx.eu

www.tuerlinckx.eu
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