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Fiscale Club
Topic I: Voorafgaand aan de aangifte en 
algemene principes

Voorafgaand – Inhoudsopgave

1. Het rechtzekerheidsbeginsel

2. Akkoorden contra conventionem

3. De redelijke termijn

4. Retroactiviteit in fiscale wetgeving

5. Mandaat bij sluiten van een akkoord
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Het rechtzekerheidsbeginsel

1

Fiscale club 2022

Het rechtszekerheidsbeginsel
• Artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM:

“Het recht op rechtszekerheid houdt in een wet voldoende duidelijk en nauwkeurig
moet zijn om door degenen tot wie zij is gericht te kunnen worden voorzien in de
toepassing ervan op het tijdstip waarop zij handelingen verrichten die binnen de
werkingssfeer ervan kunnen vallen.”

Maar OOK:

“Het recht op rechtszekerheid houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen
op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags-of beleidsregel van de
overheid. Daaruit volgt dat de verwachtingen die de overheid bij de burger creëert, in
de regel moeten worden gehonoreerd.”
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• Hof van Cassatie 25 juni 2020, rolnr. F.19.0052.N: inzake de foutieve kwalificatie van inkomsten als
roerend inkomen (cessie van auteursrechten) i.p.v. beroepsinkomsten:

Feiten:

1) Een advocaat kwalificeert een deel van zijn inkomsten als inkomsten voortkomend uit
auteursrechten;

2) De appelrechter oordeelde dat:

• de vraag naar de kwalificatie van de inkomsten als roerende inkomsten dan wel bezoldigingen, het recht en niet de feiten betreft;

• de beginselen van behoorlijk bestuur niet kunnen worden ingeroepen tegen de wettelijke bepalingen in, zodat niet moet worden 
nagegaan of de administratie al dan niet akkoord ging met de door de eisers voorgehouden kwalificatie;

• in deze omstandigheden ook moet aanvaard worden dat de eventuele gewraakte gedraging van de administratie geen 
gerechtvaardigde verwachtingen kan scheppen ten voordele van de eisers, die dienen te weten dat de fiscale wet dient te worden 
toegepast en dat een eventuele onjuiste toepassing in het verleden niet kan worden aangegrepen om de fiscale wet verder te 
negeren.

Fiscale club 2022

Rechtszekerheid mag niet gegrond zijn op onwettige praktijk

8

• Hof van Cassatie 25 juni 2020, rolnr. F.19.0052.N: inzake de foutieve kwalificatie van inkomsten als
roerend inkomen (cessie van auteursrechten) i.p.v. beroepsinkomsten:

Het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur sluit het recht op rechtszekerheid in. Het recht op rechtszekerheid
houdt in dat de burger moet kunnen vertrouwen op wat hij niet anders kan opvatten dan als een vaste gedrags-of
beleidsregel van de overheid. Daaruit volgt dat de verwachtingen die de overheid bij de burger creëert, in de regel
moeten worden gehonoreerd.

De verwachtingen van de burger mogen evenwel niet gegrond zijn op een onwettelijke praktijk.

• Het Hof van Cassatie is het eens met de appelrechter.

Fiscale club 2022

Rechtszekerheid mag niet gegrond zijn op onwettige praktijk
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Akkoorden contra conventionem

2

Fiscale club 2022

10

• Hof van Cassatie 17 september 2020, rolnr. F.19.0021.N: Belgische afspraken in het kader van een
onderlinge overlegprocedure kunnen niet ingaan tegen de duidelijke tekst van een
dubbelbelastingverdrag

- Artikel 10, §1 DBV BE-FR bepaalt dat een pensioen belastbaar is in de Staat van de schuldenaar van
het pensioen, dus de Staat die het pensioen uitbetaalt

→Uitzondering - artikel 10, §3 DBV BE-FR: indien de pensioengerechtigde verblijfhouder is van de
andere Staat én tevens de nationaliteit van de andere Staat bezit, is het pensioen belastbaar in de
woonstaat

→QUID dubbele nationaliteit?

→Interpretatief akkoord België – Frankrijk (BS 9 november 2009): Indien pensioengerechtigde dubbele nationaliteit
heeft blijft schuldenaar van het pensioen heffingsbevoegd = bronstaat

Fiscale club 2022

Verbod op interstatelijke akkoorden contra conventionem
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• Pensioengerechtigde in casu:

- Ontvanger van pensioen uitbetaald door België;

- Verblijfhouder van Frankrijk;

- Dubbele nationaliteit BE-FR.

→Fiscus beroept zich op interpretatief akkoord dat afwijkt van het DBV om pensioen toch in België te belasten
hoewel pensioengerechtigde verblijfhouder is van Frankrijk én over Franse nationaliteit beschikt

• Zowel in eerste aanleg, hoger beroep, als bij het Hof van Cassatie krijgt fiscus ongelijk:

→Hof van Cassatie: Hoewel artikel 24, §2 DBV voorziet in de mogelijkheid dat de administraties van beide landen onderlinge
afspraken maken met betrekking tot de uitvoering van het verdrag, mogen zij niet afwijken van de bepalingen van het verdrag of
er bijkomende voorwaarden aan toevoegen

→De overeenkomst tussen de Staten is niet bindend in de mate dat het artikel 10, §3 DBV niet van toepassing verklaart wanneer de
BP de nationaliteit bezit van beide verdragsluitende Staten.

Fiscale club 2022

Verbod op interstatelijke akkoorden contra conventionem

12

• Het interpretatief akkoord tussen BE-FR wijzigt het verdrag door pensioengerechtigden met dubbele
nationaliteit steeds te belasten in de Staat die schuldenaar is van het pensioen;

• Dit is strijdig met artikel 10, §3 DBV dat de woonstaat heffingsbevoegd verklaart van zodra pensioengerechtigde
er zowel verblijf houdt als over die nationaliteit beschikt. Deze uitzonderingsregel vereist niet dat de
belastingplichtige die de nationaliteit van zijn verblijfplaats bezit, bovendien de nationaliteit van de
schuldenaar-Staat niet mag bezitten,

→Een onderling akkoord tussen staten mag de grenzen bepaald in het basisverdrag niet overschrijden (zgn.
interpretatieve akkoorden - cfr. Cass. 2 mei 2002, rolnr. C.99.0518.N, Cape Cod).

→Uitzondering: Indien het verdrag zelf voorziet dat Staten akkoorden kunnen afsluiten om dubbele belasting te
vermijden met betrekking tot elementen die niet in het verdrag zelf geregeld zijn (zgn. legislatieve akkoorden –
cfr. Artikel 16, lid 3 MLI; artikel 25, §3 OESO-modelverdrag).

Fiscale club 2022

Verbod op interstatelijke akkoorden contra conventionem
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De redelijke termijn

3

Fiscale club 2022

14

Artikel 6.1 EVRM

“Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en
openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en
onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld.(…)”

Fiscale club 2022

Het beginsel van de redelijke termijn
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• EHRM 10 november 2020, nr. 49812/09, Vegotex t. België:

- Toepassing artikel 6 EVRM beperkt zich tot betwistingen inzake burgerlijke rechten en plichten en strafvervolgingen
→ in principe dus geen toepassing in fiscalibus

- MAAR indien fiscale betwisting gepaard gaat met administratieve boete/belastingverhoging, is een toetsing aan
artikel 6 EVRM, met inbegrip van redelijke termijn wel mogelijk (cfr. EHRM 8 juni 1976, Engel-criteria).

- Het Hof hanteert vier criteria om te bepalen of een termijn onredelijk is:

i.) Complexiteit van de zaak;

ii.) Gedrag van de betrokkene;

iii.) Gedrag van de bevoegde autoriteiten;

iv.) Hetgeen er voor de betrokkene op het spel staat.

Fiscale club 2022

Redelijke termijn in fiscalibus (1)

16

• Redelijke termijn wordt gemeten vanaf het tijdstip dat belastingplichtige kennis krijgt van het
voornemen van de belastingadministratie om de aanslag te wijzigen. In casu:

i.) Bericht van wijziging 5 oktober 1995 tot wijziging van aangifte Venn.b. (aj, 1993) met toepassing
belastingverhoging van 50 % (verminderd tot 10 % in eerste aanleg);

ii.) Negatieve administratieve beslissing 19 september 2000;

iii.) Juridische betwisting eindigend met Cassatiearrest van 13 maart 2009.

→Administratieve doorlooptijd van vier jaar en zeven maanden + gerechtelijke doorlooptijd van acht
jaar en drie maanden;

→ Termijn van de belastingplichtige om bezwaar te onttrekken aan fiscus en onmiddellijk een vordering
in rechte in te stellen moet wel worden afgetrokken – termijn van 6 april 1999 t.e.m. 4 december 2000

Fiscale club 2022

Redelijke termijn in fiscalibus (2)
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• EHRM 10 november 2020, nr. 49812/09, Vegotex t. België:

i.) Veroordeling van Belgische Staat wegens schending van de redelijke termijn;

ii.) Hof stelt geen oorzakelijk verband vast tussen de schending van de redelijke termijn en geleden schade door
belastingplichtige, zijnde de verschuldigde belasting en –verhoging → geen toekenning van materiële
schadevergoeding, vaststelling van schending volstaat als morele schadevergoeding;

iii.) Procedurekosten worden enkel vergoed in de mate dat zij in verhouding staan tot de vastgestelde schending→ ex
aequo et bono begroot op 5.000,00 EUR.

Fiscale club 2022

Redelijke termijn in fiscalibus (3)

18

• De termijn dat de belastingplichtige stilzit, terwijl hij kan ageren wordt afgetrokken van de redelijke termijn (cfr. Artikel
1385undecies, lid 2 Ger.W.):

→ Cass. 21 september 2018, rolnr. F.15.0005.N: Door bij de beoordeling van de redelijke termijn voor het opleggen van de
belastingverhoging, rekening te houden met het feit dat de belastingplichtige, bij gebrek aan beslissing van de bevoegde
administratieve overheid, de zaak niet zelf dadelijk aanhangig heeft gemaakt bij de rechtbank, hebben de beroepsrechters artikel
6 EVRM niet geschonden”

• MAAR de facto “verplichting” voor belastingplichtige om de zaak te onttrekken aan de fiscus gaat in tegen de doelstelling van
de fiscale administratieve procedure die fungeert als fliter. Ook het EHRM aanvaardt niet, zelfs bij een “gedeelde
verantwoordelijkheid”, dat lange periodes van stagnatie door de overheid niet redelijk verantwoord worden (EHRM 24
november 1994, nr. 15287/89, Beaumartin t. Frankrijk)

• Mogelijkheid tot vermindering of kwijtschelding sanctie voor nationale rechter (Cass. 21 september 2018) en zelfs
vernietiging aanslag wegens schending beginselen behoorlijk bestuur en rechten van verdediging (Rb. Brugge 21 oktober
2013)

Fiscale club 2022

Redelijke termijn in fiscalibus - aandachtspunten (4)
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Retroactiviteit in fiscale 
wetgeving

4

Fiscale club 2022

20

Artikel 1 BW (artikel 2 oud BW):

“De wet beschikt alleen voor het toekomende; zij heeft geen terugwerkende kracht.”

Fiscale club 2022

Beginsel van niet-retroactiviteit van de fiscale wet
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• Hof van beroep Antwerpen 24 november 2020, rolnr. 2019/AR/944

- Gemeentebelasting op het afleveren van vergunningen, met onmiddellijke
inwerkingtreding op dezelfde dag als de datum van goedkeuring van het
regelement (4 november 2013);

- Reglement werd pas gepubliceerd op 16 januari 2014;

- Verkavelingsvergunning afgeleverd op 25 november 2013, na goedkeuring
reglement maar voor publicatie.

Fiscale club 2022

Lokale belasting met terugwerkende kracht is nietig (1)

22

• Hof van beroep Antwerpen 24 november 2020, rolnr. 2019/AR/944:

- Artikel 190 GW bepaalt dat geen wet, geen besluit of verordening van
algemeen, provinciaal of gemeentelijk bestuur verbindend is dan na bekend
te zijn gemaakt in de vorm bij de wet bepaald;

- Een belastingreglement kan nooit voorzien in een datum van
inwerkingtreding voor de rechtsgeldige bekendmaking van het
belastingreglement.

→ Bestreden heffing op vergunningen is nietig

Fiscale club 2022

Lokale belasting met terugwerkende kracht is nietig (2)
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• Het verbod op niet retroactiviteit impliceert dus dat enkel toestanden of activiteiten
belast kunnen worden, waarvan de afwezigheid nog kan worden vastgesteld na de
inwerkingtreding van het belastingreglement;

• Indirecte belastingen die afzonderlijke of eenmalige belastbare feiten treffen (vb.
aflevering van administratieve akten, parkeerheffingen, belasting op takelen, etc.);

→Inwerkingtreding moet voorafgaan aan afzonderlijk belastbaar feit

• Directe belastingen die voortdurende activiteiten of een duurzame toestand treffen
(vb. economische bedrijvigheden, masten en pylonen, tweede verblijven).

→ Duurzame toestand moet nog bestaan op tijdstip van inwerkingtreding.

Fiscale club 2022

Lokale belasting met terugwerkende kracht is nietig (3)

Mandaat bij sluiten van een 
akkoord

5
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Mandaat?

- Burgerlijk recht:
- 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

- 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
- Het mandaat kan ook in fiscale zaken mondeling worden gegeven
- Maar: bewijs

Mandatering in administratieve procedure 

25

26

• Artikel 1984 BW, lid 1

“Lastgeving of volmacht is een handeling, waarbij een persoon aan een ander de macht geeft om iets voor de lastgever en in zi jn naam te 
doen.”

• Artikel 1987 BW

“Lastgeving is of bijzonder en betreft slechts een zaak of bepaalde zaken, of algemeen en betreft alle zaken van de lastgever.”

• Artikel 1988 BW

“Lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, omvat alleen de daden van beheer.

Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke 
lastgeving vereist.”

• Artikel 1989 BW

“De lasthebber mag niets doen buiten hetgeen in zijn lastgeving begrepen is; de macht om een dading te treffen omvat niet de macht om 
een compromis aan te gaan.”

Fiscale club 2022

Lastgeving 
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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”

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (1)

27
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Mandaat?

- Artikel 1987 BW maakt een onderscheid tussen een algemeen mandaat en een
bijzonder mandaat:
- “Lastgeving is of bijzonder en betreft slechts een zaak of bepaalde zaken, of algemeen en

betreft alle zaken van de lastgever”

- Artikel 1988 maakt het onderscheid tussen een uitdrukkelijk mandaat en een
mandaat in algemene bewoordingen:
- “Lastgeving, in algemene bewoordingen uitgedrukt, omvat alleen de daden van beheer.”
- “Om goederen te vervreemden of met hypotheek te bezwaren, of om enige andere daad van

eigendom te verrichten, is een uitdrukkelijke lastgeving vereist.”

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (2)

28
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• Onderscheid tussen de mogelijkheid van de lasthebber om enerzijds daden
van beheer en anderzijds daden van beschikking te stellen:

- 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.

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (3)

29

Fiscale club 2022

Daad van beschikking

• Daad van beheer

- Vermogen van de lastgever besturen waarbij dat vermogen wordt aangetast:

→uitdrukkelijk en bijzonder mandaat vereist.

- Concreet én relevant voorbeeld: de ondertekening van een akkoordverklaring

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (4)
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Antwerpen 10 mei 2016, 2014/AR/2747, www.taxwin.be

“Uit de gebruikte bewoordingen blijkt dat het schrijven van 01/03/2007 kadert in het afsluiten van
een akkoord (beëindigen van een gerezen betwisting) buiten een gerechtelijke procedure om
waarvoor een uitdrukkelijke en bijzondere volmacht moet worden voorgelegd. Te dezen toont
eiser in hoger beroep niet aan dat de advocaten van 'L' gerechtigd waren om in naam van de
belastingplichtige buiten het geding akkoord te gaan met de te dezen in betwisting zijnde taxatie.”

Antwerpen 17 Juni 2008, 2003/AR/1608, www.taxwin.be

“Ten onrechte stelt de administratie dat het ondertekenen van een akkoord met de fiscale
administratie over de omvang van de belastbare grondslag geen daad van beschikking zou
betreffen, omdat een dergelijk akkoord slechts de waarde heeft van een aangifte. Een dergelijk
akkoord heeft immers tot gevolg dat de belastingplichtige hierdoor gebonden is, behoudens het
bewijs van een vergissing in feite of in rechte. Het sluiten van een dergelijk akkoord heeft eveneens
tot gevolg dat de administratie niet meer gehouden is tot het sturen van een bericht van wijziging.
Een akkoord met de administratie dient derhalve te worden beschouwd als een handeling die
niet als louter bewarend kan worden beschouwd.”

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (5)

31
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Andere rechtspraak 

• 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

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (6)
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- 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

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (7)
Antwerpen 27 april 2021, rolnr. 2019/AR/2233 

34

• 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:

i.) 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;

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

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

Fiscale club 2022

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (8)
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• Volgende elementen doen volgens het hof geen afbreuk aan de bijzondere lastgeving:

i.) De loutere vermelding in de akkoordverklaringen inzake inkomstenbelasting: "Indien de
akkoordverklaring uiterlijk 30/08/2017 niet correct ingevuld en ondertekend wordt, is de
administratie op geen enkele wijze gebonden door het akkoord", heeft geen invloed op de
geldigheid van en gebondenheid door de akkoorden in hoofde van de belastingplichtige, noch
de laattijdige ondertekening ervan;

ii.) Het e-mailverkeer met de administratie na ondertekening waarbij de volmacht wordt
betwist;

iii.) Het feit dat de accountant de belastingplichtige niet voorafgaandelijk in kennis had gesteld.

Fiscale club 2022

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (9)

36

• 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

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (10)
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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 belastingplichtige volgens het hof toch kon terugkomen op akkoord

→ geen belastingverhoging mogelijk voor laattijdige aangifte (in dat AJ);

→ “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

Omvang lastgeving accountant tot sluiten van akkoorden (11)
Hof van beroep Gent dd. 15 september 2020 – 2019/AR/1259 
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Onderzoeksfase – Inhoudsopgave

1. Digitalisering

2. Niet-aangifte van een juridische constructie – boete
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Digitalisering 

1
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Verplichte digitale aangifte vanaf 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)

Fiscale club 2022 41

Verplichte digitale aangifte vanaf 2025

• Wat?

- Beveiligd elektronisch platform voor alle communicatie tussen de FOD Financiën en de burger 

→Aangiften;

→Berichten van wijziging;

→Vragen om inlichtingen;

→Aanslagbiljetten;

→Bezwaarschriften;

→Administratieve beslissingen;

→Etc

- De toegangsmodaliteiten tot het elektronisch platform moeten nog worden geregeld bij Koninklijk 
Besluit
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Verplichte digitale aangifte vanaf 2025

• Wie? 

- Verplicht gebruik voor rechtspersonen en professionele mandatarissen die gemachtigd zijn om 
belastingplichtingen te vertegenwoordigen (boekhouders, accountants, fiscalisten,…);

- Facultatief gebruik voor natuurlijke personen en derden (niet-professionele) gemandateerden. 
Slechts wanneer zij expliciet kiezen (opt-in) voor de toepassing van het platform, door activering (of 
desactivering) van hun e-box.
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Verplichte digitale aangifte vanaf 2025

• Welke wetboeken worden gewijzigd? 

- WIB92;

- WBTW;

- Wetboek der registratie- hypotheek- en griffierechten;

- Wetboek der successierechten;

- Wetboek diverse rechten en taxen;

- het Wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen;

- de domaniale wet van 22 december 1949;

- de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën;

- de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977;

- de wet van 17 juli 2013 betreffende de bescherming tegen valsemunterij en de handhaving van de kwaliteit van de geldomloop;

- de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot 
uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en 
protest.
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Verplichte digitale aangifte vanaf 2025

• Wat zijn de gevolgen?

- Elk bericht van de FOD Financiën aan de belastingplichtige (of gemandateerde) en vice versa, wordt 
verzonden via het beveiligd elektronisch platform;

- Indien de wet een kennisgeving per aangetekende brief vereist, geldt de kennisgeving door middel 
van de eBox als zulke aangetekende kennisgeving;

- Slechts wanneer het beveiligd elektronisch platform niet werkt (door overmacht) of wanneer 
belastingplichtigen (of gemachtigde derden) zich niet kunnen identificeren, gebeurt de kennisgeving 
onder gesloten omslag;

- Inwerkingtreding vanaf 1 januari 2025.
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Gevolgen bij de niet-aangifte van 
een juridische constructie

2
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Gebrek aan mogelijkheid tot uitstel boete wegens niet-aangifte
juridische constructie is discriminatoir

• Grondwettelijk Hof 14 oktober 2021, rolnr. 143/2021

- In de jaarlijkse aangifte personenbelasting en rechtspersonenbelasting moet het bestaan worden 
vermeld van “juridische constructies”, waarvan de belastingplichtige, (zijn echtgenote of zijn 
kinderen), de oprichter of begunstigde is (artikel 307, lid 4, 9 en 10 WIB92);

- De niet-aangifte wordt bestraft met een administratieve boete van 6.250 EUR, per jaar en per 
juridische constructie (artikel 445, §2 WIB92);

- Artikel 445, §2 WIB92 schendt de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen
met artikel 6 EVRM in zoverre het de burgerlijke rechtbank niet toelaat de in dat artikel
voorgeschreven geldboete gepaard te laten gaan met uitstel.
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Gebrek aan mogelijkheid tot uitstel boete wegens niet-aangifte
juridische constructie is discriminatoir

• Grondwettelijk hof oordeelde reeds in dezelfde zin met betrekking tot het 
gebrek aan mogelijkheid tot uitstel inzake:

- Belastingverhogingen (artikel 444 WIB92 – Grondwettelijk Hof 27 maart   
2014, rolnr. 55/2014);

- Evenredige BTW-boeten (artikel 70 WBTW – Grondwettelijk Hof 6 november 
2008, rolnr. 157/2008; 21 februari 2013, rolnr. 13/2013; 20 februari 2020, 
rolnr. 32/2020).
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Gebrek aan mogelijkheid tot uitstel boete wegens niet-aangifte
juridische constructie is discriminatoir

• De vastgestelde discriminatie heeft niet tot gevolg heeft dat de sanctie, in afwachting van een
optreden van de wetgever, niet meer zou kunnen worden toegepast door de rechtsinstanties,
althans mits zij vaststellen dat de overtredingen vaststaan, dat het bedrag van de geldboete niet
onevenredig is met de ernst van de overtreding en dat er geen reden zou zijn geweest om uitstel
te verlenen, zelfs indien de wet in die maatregel had voorzien;

• het Hof van Cassatie heeft uit deze overweging afgeleid dat een rechter het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel schendt, wanneer hij een opgelegde boete bevestigt "zonder vast te stellen
dat er geen aanleiding zou zijn geweest om uitstel te verlenen, ook al had de wet in die
maatregel voorzien". Maar de belastingplichtige moet dan wel eerst om 'uitstel' hebben
gevraagd (Hof van Cassatie 20 juni 2013).
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Onderzoeksfase – Inhoudsopgave

1. Digitaal boekenonderzoek (art. 315bis WIB)

2. Extrapolatie door de belastingadministratie

3. Grenzen aan de controlebevoegdheden van de belastingadministratie
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Digitaal boekenonderzoek (art. 
315bis WIB)

1
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Boekenonderzoek vanop afstand

Artikel 315bis, lid 4 WIB92

“Onverminderd het recht van de belastingplichtige om mondelinge inlichtingen te vragen
of te geven, heeft de voorlegging van boeken en bescheiden bedoeld in artikel 315 eerste
lid, voor de natuurlijke personen en rechtspersonen bedoeld in het eerste lid, eveneens
betrekking op de terbeschikkingstelling van die boeken en bescheiden via een beveiligd
elektronisch platform van de FOD Financiën.”
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Boekenonderzoek vanop afstand

• In werking sedert 10 juli 2021.

• De belastingplichtige die zijn boekhouding digitaal bijhoudt is vanaf nu ook verplicht om
deze boekhouding digitaal over te maken wanneer de controleambtenaar daar om
vraagt.

• Verplichting enkel van toepassing voor belastingplichtigen die hun boekhouding digitaal
voeren.
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Boekenonderzoek vanop afstand

55

• Opmerkingen? 

Fiscale club 2022

Extrapolatie door de 
belastingadministratie

2
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Aanwijzingen van fraude – extrapolatie naar eerdere aanslagjaren

• Hof van Cassatie 4 juni 2021, rolnr. F.16.0105.N:

- De Administratie moet vooraf, schriftelijk en op nauwkeurige wijze aan de belastingplichtige
kennis geven van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor
het bedoeld tijdperk (artikel 333, lid 3 WIB92).

- Volgens het Hof vereist de voormelde wettekst niet dat de fraude-aanwijzingen steunen op feiten
en vaststellingen "die zich binnen het bedoeld tijdperk situeren": feiten die latere aanslagjaren
betreffen, kunnen derhalve aanwijzingen van belastingontduiking vormen voor eerdere
aanslagjaren".

- Het Hof voegt eraan toe dat het evenmin vereist is dat de Administratie "expliciet" melding maakt
van "de achterliggende redenen" waarom zij in een bepaald gegeven of element een aanwijzing
van belastingontduiking ziet. De "precieze vermelding van de aanwijzingen van
belastingontduiking en de aanduiding van het bedoeld tijdperk volstaan op zich.
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Aanwijzingen van fraude – extrapolatie naar eerdere aanslagjaren

• Hof van Cassatie 4 juni 2021, rolnr. F.16.0105.N:

- In casu had de Administratie tijdens het onderzoek naar het boekjaar 2006 (aanslagjaar 2007)
vastgesteld dat er bij de belastingplichtige een techniek bestond om systematisch de kosten fictief
op te drijven door valse facturen uitgereikt door een vennootschap A, in de boekhouding op te
nemen.

- Het hof van beroep aanvaardde dat het bestaan van een dergelijke praktijk een voldoende
aanwijzing is dat ook fraude kon gepleegd zijn in de vorige jaren die met uitbreiding van de
termijn nog voor onderzoek in aanmerking konden komen.

- Volgens het Hof van Cassatie hebben de beroepsrechters op die manier naar recht geoordeeld dat
de Administratie de aanwijzingen van belastingontduiking voor het aanslagjaar 2007 en voor de
voorgaande jaren op nauwkeurige wijze heeft omschreven.
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Grenzen aan de 
controlebevoegdheden van de 
belastingadministratie

3

Fiscale club 2022

Vertrouwelijke briefwisseling vs visitatie

• Antwerpen 7 september 2021, rolnr. 2021/RK/6

- Fiscus voert een visitatie uit op de maatschappelijke zetel van een gefailleerde 
vennootschap, in aanwezigheid van de curatoren, maar in afwezigheid van de bestuurders;

- Fiscus heeft kopie genomen van de volledige computerservers, met inbegrip van de 
mailbox van één van de bestuurders, waarin vertrouwelijke briefwisseling met de advocaat 
aanwezig was;

- De fiscus ging zelfs zover om de vertrouwelijke briefwisseling in de vorm van een PV als 
stuk toe te voegen in een lopende pretaxatieprocedure; 
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Vertrouwelijke briefwisseling vs visitatie

- De fiscus weigerde om het administratief dossier te zuiveren van de vertrouwelijke 
briefwisseling;

- Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep kreeg de belastingplichtige gelijk:

i.) Aanstelling van een sekwester voor de bewaring van de mailbox, de genomen foto’s 
tijdens de visitatie en alle kopies daarvan die de fiscus in zijn bezit heeft;

ii.) Ten laatste binnen de 10 dagen na betekening van de beschikking, onder verbeurte 
van een dwangsom van 1.000,00 EUR per dag vertraging;

iii.) De sekwester moet de bestanden ter beschikking stellen van de stafhouder met het 
oog op de zuivering van het dossier.
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Vertrouwelijke briefwisseling vs visitatie

- Het hof oordeelt dat integrale kopiename principieel uit den boze is (en a fortiori het gebruik
van de gekopieerde gegevens) alleen al wegens de loutere eventualiteit dat vertrouwelijke
briefwisseling en bestanden werden gekopieerd en het daardoor plausibel is dat het
beroepsgeheim, het recht van verdediging en het recht op de eerbiediging van het privéleven
geschonden is of geschonden zal worden bij het aanwenden van de gekopieerde bestanden.
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Vertrouwelijke briefwisseling vs visitatie

- De rechter in eerste aanleg maakte nog een prima facie belangenafweging of er zekerheidsmechanismen waren ingebouwd
die een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 8.2 EVRM) rechtvaardigen.

- Volgens de eerste rechter waren er de facto geen zekerheidsmechanismen ingebouwd:

i.) Geen onafhankelijke waarnemers op het tijdstip van kopiename;

ii.) De mogelijk vertrouwelijke briefwisseling werd niet verzegeld;

iii.) Er werd niet aan de belastingplichtigen meegedeeld dat vertrouwelijke informatie werd gekopieerd.

- Het hof van beroep maakt deze belangenafweging zelfs niet. De loutere mogelijkheid dat vertrouwelijke briefwisseling werd
gekopieerd en dat schendingen van het beroepsgeheim denkbaar zijn, volstaat om de zuivering van het fiscaal dossier te
bevelen.

- Of het beroepsgeheim, dan wel meerdere grondrechten daadwerkelijk zijn geschonden, behoort volgens het hof van beroep
toe aan de beoordelingsbevoegdheid van de rechter ten gronde.
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Vertrouwelijke briefwisseling vs visitatie

• De rechtbank en het hof van beroep te Antwerpen breken met andersluidende rechtspraak 
van de hoven van beroep van Luik en Brussel (Luik 13 september 2013, rolnr. 2011/RG/410; 
Brussel 10 april 2018, rolnr. 2014/AF/249).

• Die hoven oordeelden dat de belastingplichtigen (in casu respectievelijk een tandarts en een
advocaat) onmiddellijk bij de aanvang van de fiscale onderzoekshandelingen de bescherming
van het beroepsgeheim de tussenkomst van de stafhouder hadden moeten inroepen. Eens de
gegevens die mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten, waren overhandigd aan de fiscus, is
er geen mogelijkheid meer om het fiscale dossier ervan te laten zuiveren.
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Fiscale Club
Topic IIIbis: Bewijsmiddelen

Bewijsmiddelen – Inhoudsopgave

1. Indiciaire taxatie

2. Bewijsuitsluiting en de fiscale Antigoon-leer

3. Antimisbruikbepaling
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Indiciaire taxatie

1

Fiscale club 2022

Bewijs op grond van tekenen en indiciën

Artikel 341 WIB92

“Behoudens tegenbewijs mag de raming van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als
voor natuurlijke personen, worden gedaan volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad
van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

Wanneer het tegenbewijs van de belastingplichtige betrekking heeft op verkopen van roerende
waarden of andere financiële instrumenten die hij zich als belegging heeft aangeschaft, hebben de
ingeroepen aankoop- of verkoopborderellen of -documenten tegenover de administratie belast met
de vestiging van de inkomstenbelastingen slechts bewijskracht indien ze de vermelding “op naam”
dragen en zijn opgesteld ten name van de belastingplichtige of van de personen van wie hij de
rechthebbende is.”
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Een banktegoed volstaat op zichzelf niet als indicie

Hof van Cassatie 29 januari 2021, rolnr. F.18.0099.N

• Hof van beroep:

- het “bezit van het banktegoed” eind 1994 als een indicie kan worden aangemerkt;

- “indien de eisers van mening waren dat het beginsaldo in 1994 van de bewuste bankrekeningen (…),
het tegenbewijs leverden van het bestaan van die indicie, zij dit [hadden] kunnen voorleggen (…)”;

- de eisers niet bewijzen dat dat spaartegoed al in voorgaande jaren werd gespaard en opgebouwd.

• Door het banktegoed eind 1994 aldus als indicie aan te merken zonder dat de fiscus het bewijs
levert van een vermogensaangroei tijdens het belastbaar tijdperk, verantwoorden de appelrechters
hun beslissing niet naar recht.
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Een banktegoed volstaat op zichzelf niet als indicie

• Hof van Cassatie vernietigd het arrest:

- Uitgaven, beleggingen, investeringen en vermogensaangroei die tijdens een belastbaar tijdperk zijn vastgesteld, worden aangemerkt
als tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

- Enkel de tijdens het belastbaar tijdperk vastgestelde vermogensaangroei, en dus niet de vermogenstoestand op een gegeven moment
binnen dat belastbaar tijdperk, kan als een indicie worden aangemerkt.

- De bewijslast van deze vermogensaangroei ligt bij de fiscus.

- De belastingplichtige kan steeds het tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de vermogensaangroei voortkomt uit andere
inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan het
belastbaar tijdvak zijn verkregen.
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Een banktegoed volstaat op zichzelf niet als indicie

• Conclusie:

De fiscus mag het banktegoed eind 1994 niet als indicie aanmerken zonder het bewijs te leveren van een 
vermogensaangroei tijdens het belastbaar tijdperk. Zonder kennis van het beginsaldo is dat bewijs niet te leveren, en 

kan dus geen indiciaire aanslag gevestigd worden.

• Lagere rechtspraak had reeds in die zin geoordeeld - Antwerpen 19 november 2019, 2015/AR/735:

- Het bedrag op een (niet aangegeven buitenlandse) rekening kan niet zomaar gebruikt worden als basis voor een 
indiciaire aanslag. De fiscus moet bewijzen dat er een toename geweest is in de loop van het jaar. Dus als alleen 
het eindsaldo maar niet het beginsaldo voor dat jaar gekend is, vormt het bedrag op de rekening geen geldige 
indicie
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De bewijslast inzake de oorsprong van de inkomsten ligt bij de 
belastingplichtige

Hof van Cassatie 14 oktober 2021, rolnr. F.20.0047.N

• Wanneer de administratie de belastbare grondslag heeft vastgesteld volgens tekenen en
indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten,
moet de belastingplichtige, om het op hem rustende tegenbewijs te leveren, aan de hand van
positieve en controleerbare gegevens aantonen dat:

i.) hetzij die hogere gegoedheid voortkomt uit andere inkomsten dan die welke in de inkomstenbelastingen
kunnen worden belast;

ii.) hetzij uit inkomsten die tijdens een vroeger tijdvak dan het belastbare tijdvak zijn verkregen.
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De bewijslast inzake de oorsprong van de inkomsten ligt bij de 
belastingplichtige

• Feiten:

- Door inzage van een strafdossier had de fiscus vastgesteld dat een BP op enkele maanden tijd
beleggingen ten belope van 740.000 EUR had gedaan

- BP kon niet aantonen dat dit bedrag voortkwam uit (aangegeven) belastbare inkomsten van
het belastbaar tijdperk => indiciaire aanslag ten belope van dat bedrag

• De appelrechter oordeelt dat:

- niet zomaar kan worden aangenomen dat de belastingplichtige over één jaar tijd, en zelfs
op minder dan één jaar, voor een bedrag van 740.000 EUR belastbare inkomsten zou
hebben verworven;

- dit normalerwijze niet mogelijk lijkt, wat de fiscus ertoe had moeten aanzetten de indiciaire
afrekening over meerdere jaren op te maken;

- de bestreden aanslag dan ook is aangetast door willekeur en dient te worden vernietigd.
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De bewijslast inzake de oorsprong van de inkomsten ligt bij de 
belastingplichtige

• Maar het Hof van Cassatie vernietigd het arrest:

- Als de fiscus de belastbare grondslag vaststelt volgens tekenen en indiciën waaruit een
hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, dan

- Moet de BP het op hem rustende tegenbewijs leveren: aan de hand van positieve en
controleerbare gegevens aantonen dat die hogere gegoedheid voortkomt uit inkomsten die
niet belastbaar zijn of uit inkomsten die tijdens een vroeger belastbaar tijdvak zijn verkrege

• Door aldus de bewijslast, dat de hogere gegoedheid voortkomt van inkomsten uit
een vroeger tijdvak, bij de fiscus te leggen miskent de appelrechter de
bewijslastverdeling en het wettelijk vermoeden vervat in artikel 341 WIB92.
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Antimisbruikbepaling

2
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Algemene antimisbruikbepaling

Artikel 344, §1 WIB92

Aan de administratie kan niet worden tegengeworpen, de rechtshandeling noch het geheel van rechtshandelingen dat
een zelfde verrichting tot stand brengt, wanneer de administratie door vermoedens of andere in artikel 340 bedoelde
bewijsmiddelen en aan de hand van objectieve omstandigheden aantoont dat er sprake is van fiscaal misbruik.

Er is sprake van fiscaal misbruik wanneer de belastingplichtige middels de door hem gestelde rechtshandeling of het
geheel van rechtshandelingen één van de volgende verrichtingen tot stand brengt:

1° een verrichting waarbij hij zichzelf in strijd met de doelstellingen van een bepaling van dit Wetboek of de ter
uitvoering daarvan genomen besluiten buiten het toepassingsgebied van die bepaling plaatst; of

2° een verrichting waarbij aanspraak wordt gemaakt op een belastingvoordeel voorzien door een bepaling van dit
Wetboek of de ter uitvoering daarvan genomen besluiten en de toekenning van dit voordeel in strijd zou zijn met de
doelstellingen van die bepaling en die in wezen het verkrijgen van dit voordeel tot doel heeft.

Het komt aan de belastingplichtige toe te bewijzen dat de keuze voor zijn rechtshandeling of het geheel van
rechtshandelingen door andere motieven verantwoord is dan het ontwijken van inkomstenbelastingen.

Indien de belastingplichtige het tegenbewijs niet levert, dan wordt de belastbare grondslag en de belastingberekening
zodanig hersteld dat de verrichting aan een belastingheffing overeenkomstig het doel van de wet wordt onderworpen
alsof het misbruik niet heeft plaatsgevonden.
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“Rechtshandeling(en)” moet(en) uitgaan van de belastingplichtige zelf (1)

• Rb. Hasselt 19 november 2020, rolnr. 18/2327/A; Rb. Hasselt 1 april 2021, rolnr. 19/1786/A

- Uit de wettekst volgt dat het moet gaan om een door de belastingplichtige gestelde handeling of
geheel van rechtshandelingen.

- Dit betekent dat de belastingplichtige de handeling zelf in eigen naam moet stellen (dus niet als
een orgaan van een rechtspersoon) en dat de rechtspersoonlijkheid van rechtspersonen moet
worden gerespecteerd bij het beoordelen van de vraag of het al dan niet gaat om een handeling
van de belastingplichtige zelf. De wettekst verwijst niet naar handelingen gesteld namens
rechtspersonen (cfr. Grondwettelijk Hof 30 oktober 2013, rolnr. 141/2013)
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“Rechtshandeling(en)” moet(en) uitgaan van de belastingplichtige zelf (2)

• MAAR nuancering: handelingen die niet formeel door de belastingplichtige zelf zijn gesteld
kunnen toch aan hem worden toegerekend in twee gevallen:

i.) subsequente rechtshandelingen die louter en alleen door een derde (zonder enige autonomie
of beslissingsmacht) worden gesteld na een rechtshandeling van de belastingplichtige, wiens
bedoeling het op dat ogenblik was om voordeel te halen uit de gevolgen van de later door derden
te stellen rechtshandelingen, en,

ii.) verbonden rechtshandelingen gesteld door derden, die een voorbereidende rechtshandeling
van de belastingplichtige vereisen, zodat er een rechtstreeks en doorslaggevend verband is tussen
de rechtshandeling van de belastingplichtige zelf en de rechtshandeling van de derde (bv.
beslissingen van de AV van een vennootschap, waarop de belastingplichtige zijn stemrecht als
meerderheidsaandeelhouder uitoefent).
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Unierechtelijke interpretatie van de antimisbruikbepaling (1)

• Hof van beroep Gent 1 december 2020, rolnrs. 2019/AR/257, 2019/AR/258

• Hof van beroep Gent 1 december 2020, rolnrs. 2019/AR/306, 2019/AR/307

- Als gevolg van het algemeen Unierechtelijk antimisbruikbeginsel hebben nationale
rechters de verplichting om misbruik van richtlijnen te bestrijden, zelfs wanneer de
lidstaat geen enkele maatregel getroffen heeft om zulk misbruik aan te pakken (cfr. HvJ,
26 februari 2019, C-116/16 en C-117/16, T Danmark en Y Denmark);

- Zelfs indien de internrechtelijke algemene antimisbruikbepaling (nog) niet van
toepassing is (artikel 344, §1 WIB92 treedt slechts in werking vanaf aj. 2013), dan nog
kan misbruik worden aangenomen omdat het unierecht, in casu de moeder-
dochterrichtlijn, toepassing vindt.
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Unierechtelijke interpretatie van de antimisbruikbepaling (2)

• In de context van de moeder-dochterrichtlijn is het objectieve element van misbruik aanwezig indien
financiële constructies tot stand gebracht worden met als enig of wezenlijk oogmerk het bekomen van de
vrijstelling van bronheffing.

• Het subjectieve element is aanwezig wanneer de wil van de belastingplichtige erop is gericht om een door de
Unieregeling toegekend voordeel te verkrijgen door kunstmatig de voorwaarden te creëren waaronder het
recht op dat voordeel ontstaat.

• Het bestaan van misbruik varieert naar gelang de betrokken rechtstak, waardoor een structuur geacht kan
worden niet kunstmatig te zijn in de context van het vennootschapsrecht, maar wel in de context van het
fiscaal recht.

• De vaststelling dat er economische motieven zijn, sluit op zich niet uit dat er misbruik kan zijn.
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Unierechtelijke interpretatie van de antimisbruikbepaling (3)

• Sedert de inwerkingtreding van artikel 6 van de ATAD-richtlijn op 1 januari 2019, moet artikel 344, §1 WIB92
op een richtlijnconforme manier worden geïnterpreteerd. Ze moet zo worden toegepast op alle
belastingplichtigen die in één of meer lidstaten aan de vennootschapsbelasting onderworpen zijn.

• Volgens artikel 6 van de ATAD-richtlijn “laten de lidstaten een constructie of een reeks van constructies
buiten beschouwing die is opgezet met als hoofddoel of een van de hoofddoelen een belastingvoordeel te
verkrijgen dat het doel of de toepassing van het toepasselijke belastingrecht ondermijnt, en die, alle relevante
feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, kunstmatig is.” Een constructie is kunstmatig “voor zover
zij niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen.

Fiscale club 2022 81

Temporeel toepassingsgebied – geheel van rechtshandelingen (1)

Hof van Cassatie 25 november 2021, rolnr. F.20.0058.N:

Voor cassatierechtspraak:

“Artikel 167 (wijziging artikel 344, §1 WIB) is van toepassing vanaf aanslagjaar 2013, 
alsmede op rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld 
tijdens het belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking 
van deze wet in het Belgische Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012.”

• Interpretatie v/d administratie: geheel van rechtshandelingen, met rechtshandelingen 
gesteld zowel voor als gedurende/na aanslagjaar 2013, ressorteert in het geheel 
onder het toepassingsgebied van nieuw art. 344, §1 WIB

• Voorbeeld:

- 2 februari 2011 → rechtshandeling 1

- 5 mei 2012 → rechtshandeling 2 (= voldoende voor toepassing antimisbruikbepaling)
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Temporeel toepassingsgebied – geheel van rechtshandelingen (2)

Hof van Cassatie 25 november 2021, rolnr. F.20.0058.N:

Hof bevestigt trend in rechtspraak:

“Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het, om binnen het temporeel toepassingsgebied 
van artikel 344, § 1, WIB92 te vallen, volstaat dat de laatste rechtshandeling van het 
geheel van rechtshandelingen wordt gesteld in het belastbaar tijdperk van het 
aanslagjaar 2013 of in de aanslagjaren die daarop volgen, berust op een onjuiste 
rechtsopvatting en faalt bijgevolg naar recht.”

• Geheel van rechtshandelingen: het volstaat niet dat laatste rechtshandeling gesteld 
werd in 2012 of later om binnen toepassingsgebied van art. 344, §1 WIB te vallen

• Voorbeeld:

- 2 februari 2011 → rechtshandeling 1 (= te vroeg, dus geheel buiten toepassingsgebied)

- 5 mei 2012 → rechtshandeling 2
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Bewijsuitsluiting en de fiscale 
Antigoon-leer

3
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Bewijsuitsluiting en Antigoon (1)

• Antigoon in fiscalibus voor het eerst geïntroduceerd door het Hof van Cassatie in zijn
arrest van 22 februari 2015, rolnr. F.13.0077.N.

• Onrechtmatig bewijs kan enkel worden geweerd wanneer het is verkregen op één van
de volgende drie manieren:

i) Schending van een op straffe van nietigheid voorgeschreven norm;

ii) Schending van het recht op een eerlijk proces;

iii) Verkregen op een wijze die zozeer indruist tegen wat van een behoorlijk
handelende overheid verwacht wordt dat het in alle omstandigheden als
ontoelaatbaar moet worden beschouwd.
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Bewijsuitsluiting en Antigoon (2)

• De rechter kan bij de afweging van de beslissing tot bewijsuitsluiting onder meer rekening
houden met de volgende omstandigheden:

i) het zuiver formeel karakter van de onregelmatigheid;

ii) De weerslag ervan op het recht of de vrijheid die door de overschreden norm worden
beschermd;

iii) het al dan niet opzettelijk karakter van de door de overheid begane onrechtmatigheid;

iv) de omstandigheid dat de ernst van de inbreuk veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt.
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Antigoon vs. miskenning van een grondrecht (1)

• Hof van Justitie 17 december 2015, C-419/14, Web Mind Licenses:

Indien de nationale rechter vaststelt dat deze belastingplichtige de mogelijkheid niet heeft gehad om toegang te
hebben tot de bewijzen en erover te worden behoord of dat deze bewijzen in de strafprocedure zijn verkregen of in
de administratieve procedure zijn gebruikt met schending van artikel 7 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie (recht op eerbiediging van het privéleven), moet hij deze bewijzen buiten beschouwing
laten en deze beslissing nietig verklaren indien zij als gevolg daarvan grondslag mist.

Deze bewijzen moeten eveneens buiten beschouwing worden gelaten wanneer deze rechter niet gemachtigd is te
controleren of zij in de strafprocedure zijn verkregen in overeenstemming met het Unierecht of wanneer hij zich
niet op zijn minst ervan kan vergewissen op basis van een toetsing die reeds door een strafgerecht is verricht in een
procedure op tegenspraak, dat deze bewijzen zijn verkregen in overeenstemming met dat recht.
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Antigoon vs. miskenning van een grondrecht (2)

• WML-doctrine heeft in principe enkel betrekking op materies waarbij een aanknopingspunt met
de implementatie van het Unirerecht bestaat zoals de BTW en douane en accijnzen.

• WML-doctrine vindt in principe geen automatische toepassing op zuiver internrechtelijke
materies zoals de inkomstenbelasting.

• Uitzonderlijk wanneer de rechtsvraag betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van het Unierecht
in het kader van de inkomstenbelastingen, zoals bv. in het kader van de informatie-uitwisseling op
basis van de Richtlijn inzake administratieve samenwerking, kan de WML-doctrine wel spelen.
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Antigoon vs. miskenning van een grondrecht (3)

• Hof van Cassatie 29 januari 2021, rolnr. F.17.0016.N:

“Het Handvest is slechts van toepassing ten aanzien van unierecht of wanneer unierecht door de lidstaten ten
uitvoer wordt gebracht.

De personenbelasting behoort tot het bevoegdheidsdomein van de lidstaten.

Bijgevolg is het Handvest niet van toepassing op de vraag of onregelmatig verkregen bewijselementen kunnen
worden gebruikt in een fiscaal geding met betrekking tot de personenbelasting.”

(…)

→ Zelfs wanneer de rechter een schending van een grondrecht vaststelt, zoals het recht op
eerbiediging van het privéleven vervat in artikel 8 EVRM, moet de rechter de Antigoon-toets maken.

→ Geen automatische bewijsuitsluiting bij de schending van een grondrecht in de
inkomstenbelastingen.
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Verantwoordelijkheid van de fiscus bij de begane onregelmatigheid (1)

90

• Hof van Cassatie 11 juni 2020, rolnr. F.19.0022.N (KB-Lux)

- De fiscale rechter is niet gebonden door hetgeen door de strafrechter is beslist ter
zake de toelaatbaarheid van het overgelegde bewijsmateriaal, maar dient aan de
hand van de Antigoon-criteria zelfstandig te oordelen over de bruikbaarheid ervan;

- Het feit dat de gerechtelijke autoriteiten onregelmatigheden hebben begaan in het
strafonderzoek en er zelfs tot bewijsuitsluiting werd besloten door de strafrechter,
heeft geen onmiddellijke doorwerking voor de fiscale rechter;

- In casu werden geen onregelmatigheden begaan door de fiscus die op een
rechtsgeldige manier inzage heeft genomen in het strafdossier.

→ Bewijs niet onregelmatig in fiscalibus
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Verantwoordelijkheid van de fiscus bij de begane onregelmatigheid (2)

91

• Contra: Hof van beroep Luik 11 september 2019, rolnr. 2016/RG/498

- Op basis van het strafrechtelijk gezag van gewijsde moet de fiscus de stukken die in de strafrechtelijke
procedure als onregelmatig verkregen bewijs werden geweerd, eveneens weren in de fiscale procedure;

- Het feit dat de fiscus in voorkomend geval op regelmatige wijze de in beslag genomen stukken had kunnen
verkrijgen in het kader van een fiscale controle door gebruik te maken van de wettelijke
onderzoeksbevoegdheden waarover zij beschikt, doet niet ter zake;

→Belangrijke nuance: Fiscus was burgerlijke partij in de strafzaak, dit was niet het geval in de KB-Lux-zaak,
strafrechtelijk gezag van gewijsde speelt enkel voor procespartijen (artikel 24 Ger.W.);

→ Artikel 4bis VT Sv. In werking sinds 1 januari 2020: strafrechter neemt eveneens kennis neemt van de fiscale
vordering van de fiscus zodat dubbele beoordeling over toelaatbaarheid van bewijs kan worden vermeden.
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Bewijzen van fraude
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Bijzondere aanslagtermijnen
De niet-aangifte van buitenlandse rekeningen en/of buitenlandse roerende inkomsten 
zijn niet afdoende om fraude te bewijzen 

• Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen dd. 3 mei 2021 – 20/1393/A

- Feiten: Belastingadministratie krijgt kennis van het bestaan van een buitenlandse rekening en
buitenlandse roerende inkomsten. Er wordt een belastingverhoging van 50% opgelegd.

- Motivering van de belastingadministratie:

(i) BP ontvangt al meerdere jaren roerende inkomsten in het buitenland en heeft hierop geen belastingen
betaald;

(ii) Code 1075 werd niet aangevinkt.

- Rechtbank: het enkele feit dat geen aangifte werd gedaan van belastbare inkomsten, zelfs al zijn
deze aanzienlijk, zijn onvoldoende als bewijs van enig bedrieglijk opzet. Fraude wordt immers
niet vermoed. Een bijzonder opzet is vereist. De belastingverhoging wordt herleid naar 10%.
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Aanslag – Inhoudsopgave

1. Aanslagtermijnen in artikel 358 WIB

2. Wijzigingsprocedure

3. Aanslag geheime commissielonen
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Aanslagtermijnen in artikel 358 
WIB

1
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Artikel 358 Wetboek Inkomstenbelastingen
Bijzondere aanslagtermijnen

• Artikel 358 WIB:
§ 1 De belasting of de aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 bedoelde bepaalde termijn is verstreken ingeval:

1° een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de inkomstenbelastingen ten name van een welbepaalde belastingplichtige uitwijst, dat die belastingplichtige de
bepalingen van dit Wetboek of van ter uitvoering ervan genomen besluiten inzake roerende voorheffing of bedrijfsvoorheffing heeft overtreden, in de loop van één der vijf jaren vóór
het jaar van de vaststelling van de inbreuk;

2° ofwel het bekomen van inlichtingen uit het buitenland, waarvoor een rechtsgrond bestaat die het uitwisselen van inlichtingen regelt in verband met een belasting waarop die
rechtsgrond van toepassing is, ofwel het in artikel 333/2 bedoelde onderzoek ten gevolge van het bekomen van dergelijke inlichtingen uitwijst dat belastbare inkomsten in België niet
werden aangegeven:

a) in de loop van één der vijf jaren vóór het jaar waarin de inlichtingen ter kennis van de Belgische administratie werden gebracht;

b) ingeval van bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, in de loop van één der zeven jaren vóór het jaar waarin de inlichtingen ter kennis van de Belgische administratie
werden gebracht;

3° een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één der vijf jaren vóór het jaar waarin de vordering is ingesteld;

4° bewijskrachtige gegevens uitwijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in de loop van één der vijf jaren vóór het jaar waarin de Administratie kennis krijgt van die
gegevens;

5° er na een procedure voor onderling overleg in toepassing van een internationale overeenkomst ter voorkoming van dubbele belasting of na een procedure in toepassing van het
Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen (90/436/EEG) van 23 juli 1990 of na een geschilbeslechtingsprocedure
bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 10 of 15 van de wet van 2 mei 2019 tot omzetting van de Richtlijn (EU) 2017/1852 van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter
beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie, nog belastingen verschuldigd zijn.
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Artikel 358 Wetboek Inkomstenbelastingen
Bijzondere aanslagtermijnen

• Artikel 358 WIB:

§ 2 In de gevallen bedoeld in § 1, 1°, 4 3°, 4° en 5° 4 , moet de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de twaalf maanden te rekenen vanaf de datum:

1° waarop de in § 1, 1°, bedoelde inbreuk werd vastgesteld;

2° waarop tegen de beslissing over de in § 1, 3°, genoemde rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingediend;

3° waarop de administratie kennis krijgt van de in § 1, 4°, vermelde bewijskrachtige gegevens;

4° waarop de procedure bedoeld in § 1, 5°, is beëindigd.
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Artikel 358 Wetboek Inkomstenbelastingen
Bijzondere aanslagtermijnen

• Artikel 358 WIB:

§ 3 In het geval bedoeld in § 1, 2°, moet de belasting of de aanvullende belasting worden gevestigd binnen de vierentwintig maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Belgische
administratie kennis draagt van de inlichtingen bedoeld in § 1, 2°.
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17/12/2020

24 maand

17/12/2022

Bijzondere aanslagtermijnen
Situaties waarvoor bijzondere termijnen worden voorzien

• Vijf situaties:

i. Controle of onderzoek wijst uit dat de BP de bepalingen inzake roerende voorheffing of
bedrijfsvoorheffing heeft overtreden;

ii. Inlichtingen uit het buitenland wijzen uit dat de BP belastbare inkomsten in België niet heeft
aangegeven;

iii. Een rechtsvordering wijst ut dat de BP belastbare inkomsten niet heeft aangegeven;

iv. Bewijskrachtige gegevens wijzen uit dat de BP belastbare inkomsten niet heeft aangegeven;

v. Aanpassingen na internationaal overleg.
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Bijzondere aanslagtermijnen
Bijzondere aanslagtermijnen 

• Vijf situaties:

i. Aanslagtermijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de bedoelde inbreuk werd
vastgesteld;

ii. Aanslagtermijn van 24 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de Belgische administratie
kennis heeft van de inlichtingen uit het buitenland;

iii. Aanslagtermijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop tegen de beslissing over
de rechtsvordering geen verzet of voorziening meer kan worden ingesteld;

iv. Aanslagtermijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de administratie kennis
krijg van de bedoelde bewijskrachtige gegevens;

v. Aanslagtermijn van 12 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de procedures van
onderling overleg zijn beëindigd.
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Bijzondere aanslagtermijnen
Hof van Cassatie dd. 12 maart 2021, F19.0029.N

• Is er sprake van ‘niet-aangegeven belastbare inkomsten’ wanneer een vennootschap
haar belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting ten onrechte heeft
verminderd met bepaalde bestanddelen?

- Feiten: vennootschap heeft ten onrechte kosten in aftrek gebracht

- Hof van Cassatie: JA

“De vermindering in de aangifte van de belastingplichtige van de belastbare grondslag met
niet-aftrekbare bestanddelen impliceert dat belastbare inkomsten in de zin van artikel
358, § 1, 4°, WIB92 niet werden aangegeven; die belastbare inkomsten omvatten
immers de niet-aftrekbare bestanddelen ervan.”
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Bijzondere aanslagtermijnen
Antwerpen 27 april 2021 – 2019/AR/2189

• Is de bijzondere aanslagtermijn van toepassing wanneer een vennootschap een
aangifte in de roerende voorheffing indien met betrekking tot betaalde interesten
daarin ten onrechte toepassing maakt van een vrijstelling van roerende voorheffing?

- Feiten: administratie leidt uit een strafvordering af dat bepaalde belastbare inkomsten niet aangegeven waren.

- Hof van beroep te Antwerpen: NEE

- In de aangifte zijn alle roerende inkomsten aangegeven

- Beroep doen op vrijstelling doet geen afbreuk aan de daadwerkelijke aangifte van de roerende inkomsten

- Hof besluit dat anders oordelen zou neerkomen op het toevoegen van een voorwaarde aan de wettekst die
“de niet-aangifte van belastbare inkomsten vereist, zonder bijkomend te bepalen dat de onterechte aanvraag
van een vrijstelling met een niet-aangifte zou moeten worden gelijkgesteld.”
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Bijzondere aanslagtermijnen
Antwerpen 16 februari 2021 – 2019/AR/1413

• Is er sprake van ‘niet-aangegeven belastbare inkomsten’ wanneer de
belastingplichtige de inkomsten heeft aangegeven maar voor een ‘verkeerd’
aanslagjaar?

- Feiten: stopzettingsvergoedingen ontvangen in inkomstenjaren 2013, 2014 en 2015. BP heeft deze vergoedingen
in die jaren aangegeven. Maar de administratie stelt dat deze inkomsten integraal aangegeven moesten worden
in zijn aangifte voor inkomstenjaar 2012, zijnde het jaar “waarin de stopzettingsovereenkomsten werden
gesloten”.

- De administratie krijgt in kalenderjaar 2016 kennis van die stopzettingsovereenkomsten en beroept zich op de
bijzondere aanslagtermijn voor bewijskrachtige gegevens.

- Hof van beroep te Antwerpen: NEE

- De stopzettingsvergoedingen werden integraal opgenomen als belastbaar in de aangiften

- Opnieuw besluit het Hof dat anders oordelen zou neerkomen op het toevoegen van een voorwaarde aan de
wettekst die “de niet-aangifte van belastbare inkomsten vereist, zonder bijkomend te bepalen dat de aangifte
in een verkeerd aanslagjaar met een niet-aangifte zou moeten worden gelijk gesteld.”
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Wijzigingsprocedure

2
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Bericht van wijziging van aangifte
Artikel 346 WIB
Indien ze meent de inkomsten en andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in een aangifte die voldoet
aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, dan wel schriftelijk
heeft erkend, stelt de administratie hem bij een ter post aangetekende brief in kennis van de inkomsten en andere gegevens die zij
voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, en vermeldt zij de redenen die naar haar oordeel
de wijziging rechtvaardigen.

Wanneer de administratie gebruik maakt van het bewijsmiddel bedoeld in artikel 342, § 1, eerste lid, deelt zij op dezelfde wijze het bedrag
mede van de winst of baten van drie soortgelijke belastingplichtigen, alsmede de gegevens die nodig zijn voor het verhoudingsgewijs bepalen
van de winst of baten van de betrokken belastingplichtige.

Binnen de termijn van een maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van dat bericht, welke termijn wegens
wettige redenen kan worden verlengd, kan de belastingplichtige schriftelijk zijn opmerkingen inbrengen; de aanslag mag niet worden
gevestigd voor die, eventueel verlengde, termijn verstreken is, behoudens indien de belastingplichtige met de wijziging van zijn aangifte
schriftelijk instemt of indien de rechten van de Schatkist in gevaar verkeren wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de
aanslagtermijn.

De vorige leden zijn eveneens van toepassing op de inkomsten en andere gegevens die zijn vermeld in een in artikel 306 bedoeld voorstel
van vereenvoudigde aangifte, wanneer hetzij dat voorstel van vereenvoudigde aangifte, aangevuld met de gegevens die de belastingplichtige
binnen de in artikel 306, § 3, vermelde termijn heeft ter kennis gebracht, onjuist of onvolledig is, hetzij de administratie niet akkoord gaat
met de haar binnen de termijn van artikel 306, § 3, ter kennis gebrachte opmerkingen van de belastingplichtige.

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.
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Bericht van wijziging van aangifte
Motiveringsverplichting – Grondwettelijk Hof dd. 25,06,2020, rolnr. 6913 
• Feiten: 

- Afzonderlijk belastbaar inkomen opgenomen in de aangifte

- Administratie past gemiddelde aanslagvoet van referentiejaar 2012 toe  BP meent 
dat het jaar 2014 als referentiejaar moet worden genomen

- De belastingadministratie heeft geen bericht van wijziging opgemaakt

• Rechter stelt prejudiciële vraag: 
"Schendt artikel 346 van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet in zoverre het de belastingadministratie niet verplicht
om, in het kader van het bepalen van de aanslagvoet die moet worden toegepast op een afzonderlijk belastbaar inkomen met toepassing van
artikel 171, 5°, a) van het WIB 1992, naar de belastingplichtige een bericht te sturen waarin de aanslagvoet en het jaar die in aanmerking
zullen worden genomen, alsook de redenen waarom die keuze werd gemaakt, worden gepreciseerd, terwijl diezelfde bepaling de
administratie wel verplicht om de belastingplichtige, bij een ter post aangetekende brief, in kennis te stellen van de inkomsten en andere
gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn aangegeven of schriftelijk erkend, met vermelding van de redenen
die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen, in zoverre die bepaling bestemd is om de belastingplichtige te beschermen door hem in
staat te stellen het standpunt van de administratie te kennen vóór de inkohiering en, in voorkomend geval, zijn opmerkingen in te brengen of
zijn instemming te geven met de nodige kennis van dat standpunt?"
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Bericht van wijziging van aangifte
Motiveringsverplichting 

• Het Hof oordeelt: 

- Te vergelijken situaties: BP die een afzonderlijk belastbaar inkomen aangeeft en
waarbij de belastingadministratie geen bericht van wijziging moet sturen omtrent de
aanslagvoet en het referentiejaar  BP aan wie wel een bericht van wijziging moet
worden gestuurd indien de belastingadministratie inkomsten en andere elementen
wil voorstellen ter vervanging van die de BP heeft aangegeven.

- Dat het verschil objectief en redelijk verantwoord is, aangezien de aanslagvoet
wordt berekend zonder dat de door de BP aangegeven inkomsten en elementen
worden gewijzigd en dus zonder de bewijskracht ervan in het geding te brengen.
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Bericht van wijziging van aangifte
Formele voorwaarden

• Aanslag nietig omdat het bericht van wijziging niet werd ondertekend?

• Rechtbank van eerste aanleg te Brussel dd. 16 april 2021: JA

- Een bericht van wijziging dient op straffe van nietigheid ondertekend zijn =
substantiële vereiste teneinde na te gaan of het bericht uitgaat van een bevoegde
persoon

- Belangenschade is niet relevant en ook niet het feit dat de kennisgeving van de
beslissing tot taxatie wel werd ondertekend

- Bericht van wijziging van aangifte is nietig, en dus ook de aanslag
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Bericht van wijziging van aangifte
Termijn van verzending van niet-akkoord

• Feiten:

- Bericht van wijziging van aangifte dd. 14 november 2012

- Niet-akkoord overhandigd aan de postdiensten op 18 december 2012 maar komt
pas op 20 december 2012 toe bij de belastingadministratie

- Administratie stelt dat de termijn verstreek op 18 december 2012 en het niet-
akkoord laattijdig werd verstuurd

• Prejudiciële vraag:
“Schendt artikel 346 van het WIB 1992, geïnterpreteerd in die zin dat het de opmerkingen die door de belastingplichtige zijn
geformuleerd, ter staving van zijn niet-instemming met het bericht van wijziging, bij een aangetekende brief die aan de
postdiensten werd overhandigd vóór het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de derde werkdag die
volgt op de dag van verzending van dat bericht maar die pas na het verstrijken van die termijn bij de belastingdiensten is
ingekomen, als niet tijdig beschouwt, de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, in samenhang gelezen met de algemene
beginselen van rechtszekerheid en inachtneming van de rechten van de verdediging en artikel 1 van het eerste aanvullend
protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de mens en, in voorkomend geval, artikel 6 van het Europees verdrag
voor de rechten van de mens, wanneer de wijziging betrekking heeft op belastingverhogingen?"
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Bericht van wijziging van aangifte
Termijn van verzending van niet-akkoord

• Grondwettelijk Hof dd. 25 juni 2020 – 6913:

- Te vergelijken situaties: antwoord op bericht van wijziging bezwaarschrift

- Bij bezwaarschrift geldt de poststempel op verzendingsbewijs als datum van
indiening

- Ministerraad: onderscheid is redelijk verantwoord want bevinden zich in een
verschillende situatie

- Het Hof:

- Bevestigd dat er sprake is van verschillende situaties:

- Bericht van wijziging: antwoorden op een bericht dat geen definitieve beslissing inhoudt,
maar enkel een uitgangspunt vormt voor onderhandelingen om inkomen vast te stellen;

- Bezwaarschrift: onderworpen aan een termijn om zijn rechten van verdediging te
vrijwaren, omdat hem anders een jurisdictioneel beroep wordt ontnomen.
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Bericht van wijziging van aangifte
Termijn van verzending van niet-akkoord

• Grondwettelijk Hof dd. 25 juni 2020 – 6913:

- Het Hof:

- Maar het Hof stelt ook dat ook het bericht van wijziging per aangetekende post moet
verzonden worden en dat de wetgeving in artikel 351 WIB in specifieke gevolgen voorziet
wanneer de BP niet tijdig antwoordt;

- Eén van die gevolgen betreft de ambtshalve aanslag waarbij de bewijslast wordt omgekeerd;

- Het Hof stelt dat oordelen dat het antwoord moet toekomen bij de administratie binnen die
termijn, inhoudt dat de BP een deel van de termijn wordt ontzegd omdat hij verscheidene
dagen voor de laatste dag van de termijn zijn antwoord moet verzenden om zeker te zijn dat
die bij de belastingadministratie toekomt binnen de termijn;

- Bovendien kan die bepalingen de rechten van verdediging van de BP raken aangezien het de
kennisgeving ontzegt van een gemotiveerde beslissing tot taxatie en in geval van aanslag van
ambtswege de bewijslast wordt omgekeerd.
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Bericht van wijziging van aangifte
Termijn van verzending van niet-akkoord

• Grondwettelijk Hof dd. 25 juni 2020 – 6913:

- Het Hof besluit:

“Daaruit volgt dat artikel 346, derde lid van het WIB 1992 in die zin kan worden
geïnterpreteerd dat de door de belastingplichtige geformuleerde opmerkingen ter staving van zijn
niet-instemming met het bericht van wijziging tijdig worden ingediend binnen de termijn van één
maand wanneer zij worden ingediend bij aangetekende brief die ter post werd overhandigd vóór
het verstrijken van die termijn, waarbij de datum van de poststempel op het verzendingsbewijs
geldt als bewijs.”

Een andere interpretatie schendt de Grondwet en in samenhang met de algemene
beginselen van rechtszekerheid, de rechten van verdediging, art. 1 Eerste Protocol
EVRM
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Aanslag geheime 
commissielonen
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Aanslag geheime commissielonen
Artikel 209 Wetboek Inkomstenbelastingen
Een afzonderlijke aanslag wordt gevestigd op kosten als bedoeld in artikel 57, eerste lid, en op voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31,
tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, die niet worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave alsmede op de verdoken
meerwinsten die niet onder de bestanddelen van het vermogen van de vennootschap worden teruggevonden en op de in artikel 53, 24°, bedoelde
financiële voordelen of voordelen van alle aard.

Die aanslag is gelijk aan 100 pct. van die kosten, voordelen van alle aard, financiële voordelen en verdoken meerwinsten, tenzij kan worden
aangetoond dat de verkrijger van die kosten, die voordelen van alle aard en die financiële voordelen een rechtspersoon is, in welk geval de aanslag
gelijk is aan 50 pct.

Als verdoken meerwinsten worden niet aangemerkt, de reserves als bedoeld in artikel 24, eerste lid, 2° tot 4°.

Bovendien worden de voormelde verdoken meerwinsten slechts onderworpen aan deze aanslag in het geval zij niet het gevolg zijn van een
verwerping van beroepskosten.

Deze aanslag wordt niet toegepast indien de belastingplichtige aantoont dat het bedrag van de kosten, vermeld in artikel 57, eerste lid, of van de
voordelen van alle aard als bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, begrepen is in een door de verkrijger overeenkomstig
artikel 305 ingediende aangifte of in een door de verkrijger in het buitenland ingediende gelijkaardige aangifte.

Wanneer het bedrag van de kosten bedoeld in artikel 57, eerste lid, of van de voordelen van alle aard bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en
32, tweede lid, 2°, niet is opgenomen in een door de verkrijger overeenkomstig artikel 305 ingediende aangifte of in een door de verkrijger in het
buitenland ingediende gelijkaardige aangifte, wordt deze aanslag in hoofde van de belastingplichtige niet toegepast indien de verkrijger op
ondubbelzinnige wijze werd geïdentificeerd uiterlijk binnen 2 jaar en 6 maanden volgend op 1 januari van het betreffend aanslagjaar of indien het
bedrag begrepen is in een aanslag die met akkoord van de binnenlandse verkrijger te zijnen name wordt gevestigd binnen de termijnen bedoeld in
de artikelen 354, eerste en tweede lid, en 358 .
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Aanslag geheime commissielonen
Termijn van twee jaar en zes maanden - aanvangspunt

• De termijn is voorzien opdat de belastingadministratie over voldoende tijd beschikt om de 
voordelen binnen de gewone aanslagtermijn te kunnen belasten

• Artikel 219, zesde lid WIB: “1 januari van het betreffende aanslagjaar” => welk aanslagjaar?
- Ofwel: bekeken vanuit het standpunt van de vennootschap of rechtspersoon die de voordelen of vergoedingen toekent; 

- Ofwel vanuit het standpunt van de genieter die de voordelen of vergoedingen ontvangt.

• Enkel problematisch bij gebroken boekjaren, bijvoorbeeld:

- De bijzondere aanslag in hoofde van de vennootschap is verbonden aan aanslagjaar 2020

- In de personenbelasting belastbaar in hoofde van de genieter in aanslagjaar 2021 

- Wanneer loopt de termijn af? 

- Vennootschap of rechtspersoon: 30 juni 2022

- Genieter: 30 juni 2023
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Aanslag geheime commissielonen
Termijn van twee jaar en zes maanden - aanvangspunt

• Parlementaire vraag nr. 888 dd. 24 maart 2016 van dhr. Biesen:

“[…] termijn waarbinnen de belastingadministratie de aanvullende aanslag bij de verkrijger kan vestigen is derhalve niet afhankelijk 
van de termijnen die van toepassing zijn op de vennootschap die de kosten heeft gemaakt of het voordeel heeft toegekend, maar
wel van de termijnen die van toepassing zijn voor de belasting van het voordeel in hoofde van de verkrijger“,

• In de praktijk: de belastingadministratie past de methode toe die haar het best uitkomt

• Hof van beroep te Antwerpen dd. 2 februari 2021 tikt de administratie op haar vingers: 
“De termijn van 2 jaar en 6 maanden dient niet berekend te worden vanaf 1 januari van het aanslagjaar waaraan de bijzondere 
aanslag in hoofde van de vennootschap concreet verbonden is, maar wel vanaf 1 januari van het […] aanslagjaar waaraan het 
verkrijgen van het voordeel in hoofde van de genieter verbonden is.”
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Aanslag geheime commissielonen
Op ondubbelzinnige wijze identificeren

Hof van Cassatie 21 mei 2021– F.19.0157.N

• Feiten: 

- Vennootschap kent bonnusen toe an haar cliënten zonder die te vermelden op individuele fiches, maar waarbij 
de bonussen wel vermeld werden op creditnota’s. 

- Naar aanleiding van een controle werden die creditnota’s bezorgd aan de belastingadministratie binnen de 
termijn van twee jaar en zes maanden

• Administratie: 

i. De creditnota is onvoldoende voor identificatie aangezien dit niet elke redelijke twijfel uitsluit;

ii. Het moet vaststaan dat het bedrag van de uitgaven dat de vennootschap als beroepskost heeft opgenomen, 
overeenstemt met het bedrag dat aan de verkrijgen is betaald. In casu kon echter geen enkel stuk worden 
voorgelegd waaruit blijkt dat de op de creditnota’s vermelde bedragen zijn ontvangen. 
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Aanslag geheime commissielonen
Op ondubbelzinnige wijze identificeren

Hof van Cassatie 21 mei 2021 – F.19.0157.N

• Hof van Cassatie stelt de administratie in het ongelijk:

i. Op ondubbelzinnig wijze geïdentificeerd = de identiteit van de verkrijger duidelijk en voldoende
gedetailleerd meedelen zodat de administratie de mogelijkheid heeft binnen de toepasselijke
aanslagtermijn een aanslag in hoofde van de verkrijger te vestigen. Het hof van beroep heeft geoordeeld dat
de creditnota’s voldoende gegevens van de geniet ter vermelden en dat deze identificatie niet onjuist zou
zijn.

ii. Op ondubbelzinnig wijze geïdentificeerd ≠ zonder twijfel vaststellen dat het bedrag van de uitgaven dat door
de vennootschap die de voordelen of vergoedingen heeft toegekend, als beroepskost is opgenomen,
overeenstemt met het bedrag dat aan de verkrijger is betaald.

Fiscale club 2022 119

Fiscale Club
Topic V: Administratieve procedure

119

120



17-1-2022

61

Administratieve procedure – Inhoudsopgave

1. Bezwaarschrift

2. Ambtshalve ontheffing
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Bezwaarschrift
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(Fiscale) rechtzetting foutieve boekingen (1)

123

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

• De belastingplichtige kan bezwaar aantekenen tegen zijn 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 én gewettigde redenen aanvoeren voor het laattijdig overleggen van 
de definitief goedgekeurde jaarrekening. Overmacht is niet vereist (Cfr. Brussel 18 april 2018; Bergen 5 oktober 
2011).
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(Fiscale) rechtzetting foutieve boekingen (2)

124

• 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 (cfr. 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 (cfr. 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)
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Lokale belastingen: datum van de poststempel als datum van bezwaar

125

• Grondwettelijk Hof 22 april 2021, rolnr. 63/2021

• Artikel 9 §1, lid 2 van het (Vlaams) Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 
de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen 
moet op dezelfde manier worden uitgelegd als artikel 371 WIB92 om bestaanbaar te 
zijn met artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet;

• Ook voor lokale belastingen in het Vlaams Gewest geldt de datum van de poststempel 
op het verzendingsbewijs van een aangetekende zending als datum van indiening van 
het bezwaar en niet de datum van effectieve ontvangst door de administratie.
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Ambtshalve ontheffing
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127

• Artikel 376 WIB – Wat?

• Ontheffing van een overbelasting

• Procedure waarmee een gevestigde aanslag verminderd kan worden

• Mogelijkheid is onderworpen aan strikte geïnterpreteerde voorwaarden 
en termijnen (artikel 376 WIB): 

- Materiële vergissing: bv. Het vermelden van terugbetaalde reiskosten als belastbaar loon op
de loonfiche

- Dubbele belastingen: bv. Die ontstaat door het niet-verrekenen van de forfaitair buitenlandse
belasting

- Nieuwe feiten of bescheiden: bv. bewijs van overbelasting en hadden niet vroeger geleverd
kunnen worden

- Overschotten van voorheffingen en voorafbetalingen
- Bepaalde belastingverminderingen
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Ambtshalve ontheffing

128

Artikel 376 WIB – Wanneer?

• Zelfs na het verstrijken van de gewone bezwaartermijn

• Veel ruimere termijn dan voor het indienen van het bezwaar ➔ vijf jaar 
vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd

• Er mag nog geen beslissing zijn genomen over een bezwaarschrift waarbij 
de grond van de zaak wordt onderzocht
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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?
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Ambsthalve ontheffing op grond van een nieuw feit

Arrest hof van beroep is geen nieuw feit

130

• 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.
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Administratieve circulaire is wel een nieuw feit

131

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

- O.i.: WEL, dermate impact op de rechtsorde dat het een nieuw feit uitmaakt (positief vonnis:
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
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Administratieve circulaire is wel een nieuw feit

132

• 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.
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Ambsthalve ontheffing op grond van materiële vergissing

133

• 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 WIB92

Fiscale club 2022

Fiscale Club
Topic VI: Beslissing Adviseur-Generaal -
Hertaxatie

133

134



17-1-2022

68

Hertaxatie

135

Artikel 355 WIB92

“Wanneer een aanslag nietig verklaard is omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met
uitzondering van een regel betreffende de verjaring, kan de administratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van
de aanslag gestelde termijn reeds is verlopen, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde
belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag vestigen binnen drie maanden vanaf de datum
waarop de beslissing van de 4 adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de
inkomstenbelastingen 4 of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer voor de rechter kan worden
gebracht.

Wanneer de vernietigde aanslag tot een teruggave van een 3 belastingkrediet, 3 voorheffing of voorafbetaling
aanleiding heeft gegeven, wordt bij de vestiging van de nieuwe vervangende aanslag rekening gehouden met
deze teruggave.”
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Hertaxatie (2)

136

• Voorwaarden

- De aanslag dient te worden vernietigd door de adviseur-generaal, in zijn beslissing met
betrekking tot het bezwaarschrift (niet: de rechter)

- De aanslag dient te worden vernietigd door de adviseur-generaal

- Quid ontheffing? Cassatie: elke aanslag die niet gevestigd werd overeenkomstig een wettelijke regel kan
gevolgd worden door een nieuwe aanslag (Cass. 15 september 2000, TFR 2001, afl. 195, 174)

- Een nieuwe aanslag op grond van artikel 355 WIB dient te worden gevestigd in hoofde van
dezelfde belastingschuldige als de oorspronkelijke aanslag
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Hertaxatie (3)

137

• Voorwaarden

- De nieuwe aanslag dient te worden gevestigd op grond van (een deel van) dezelfde
belastingelementen als de initiële aanslag

- Dit zijn alle positieve en negatieve elementen waaruit de belastbare grondslag van de initiële aanslag is opgebouwd

- De belastinggrondslag zoals vastgesteld in de initiële aanslag is de maximale belastbare grondslag voor de hertaxatie
(Antwerpen 22 september 2009, Fisc.Act. 2009, afl. 37, 16)

- In de fase van de hertaxatie begint geen nieuwe onderzoekstermijn te lopen en kan de fiscus geen nieuwe
onderzoeksdaden stellen, zodat de administratie zich dient te beperken tot de reeds aanwezige bewijsmiddelen
(Antwerpen 8 april 2014, Fisc.Koer. 2014, afl. 14, 572-577)

- Toegepaste tarief staat los van de voornoemde ‘belastingelementen’, de belastingschuld volgend uit de hertaxatie kan
alsnog hoger liggen dan de belastingschuld volgend uit de originele aanslag (Antwerpen 22 september 2009, Fisc.Act.
2009, afl. 37, 16)

- De sancties maken evenmin deel uit van de ‘belastingelementen’ en kunnen verhoogd worden
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Hertaxatie (4)

138

• Voorwaarden

- 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

- Deze termijn is een nieuwe termijn, bijgevolg irrelevant of de oorspronkelijke aanslagtermijn verstreken is

- De 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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Hertaxatie mag niet te vroeg

139

• 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 (cfr. Art. 53bis Ger.W. en 1385undecies, lid 2 Ger.W.)
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Gerechtelijke procedure – Inhoudsopgave

1. Subsidiaire aanslag

2. Hoger beroep
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Subsidiaire aanslag

1
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De subsidiaire aanslag
Wettelijke grondslag

• Artikel 356, eerste lid WIB:

- Wanneer tegen een beslissing van de adviseur-generaal van de administratie belast met de
vestiging van de inkomstenbelastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar een
vordering in rechte is ingesteld en de rechter de aanslag geheel of ten dele nietig verklaart, om
een andere reden dan verjaring, blijft de zaak gedurende een termijn van zes maanden te
rekenen vanaf de rechterlijke beslissing ingeschreven op de rol. Gedurende die termijn van zes
maanden die de termijnen om verzet of hoger beroep aan te tekenen of om een voorziening in
cassatie in te dienen schorst, kan de administratie een subsidiaire aanslag door middel van
conclusies aan het oordeel van de rechter onderwerpen op naam van dezelfde
belastingschuldige en op grond van alle of een deel van dezelfde belastingelementen als de
initiële aanslag.
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De subsidiaire aanslag
Ratio legis

• Toe te laten de belastingplichtige geldig aan te slaan, naar rato van het bedrag van de door hem
rechtmatig verschuldigde belastingen, en dit in alle omstandigheden, met uitzondering van het
geval van rechtsverval

• Dit teneinde te vermijden dat rechtmatig verschuldigde belastingen verloren gaan indien de
vestigingstitel (ingevolge procedurefouten) geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt na het
verstrijken van de voor het vestigen van deze belastingen gestelde wettelijke termijn
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De subsidiaire aanslag

• De subsidiaire aanslag betrekking hebben op dezelfde belastingschuldige, of personen die
daarmee gelijkgesteld worden

• De administratie dient voorts haar subsidiaire aanslag te baseren op dezelfde belastingelementen
(of een gedeelte ervan) als bij de oorspronkelijke aanslag

• Binnen de zes maanden dient de administratie de subsidiaire aanslag aan de rechter over te
maken voor de beoordeling ervan

- Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de rechterlijke beslissing, en niet pas vanaf de kennisgeving ervan
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Voorwaarden

De 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 zal de administratie geen subsidiaire aanslag kunnen 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

- Quid vernietigde beslissing? zie infra

• De rechter beslist tot gehele dan wel gedeeltelijke vernietiging van de aanslag

- Quid ontheffing? Cassatie: elke aanslag die niet gevestigd werd overeenkomstig een wettelijke regel kan gevolgd
worden door een nieuwe aanslag (Cass. 15 september 2000, TFR 2001, afl. 195, 174)
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De subsidiaire aanslag

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

- ‘Ex tunc’

- De beslissing wordt retroactief uit de rechtsorde gehaald en wordt geacht nooit te zijn genomen

- De nietige beslissing van de adviseur-generaal kan dus geen rechtsgevolgen teweegbrengen

- 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

- De vernietiging van de administratieve beslissing geen invloed heeft op de toepassing van artikel 356, lid 1 WIB
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Vernietiging beslissing Adviseur-Generaal

De subsidiaire aanslag

148

Post factum rechtvaardiging (Hof van Cassatie - 25 september 2020)

• Het begrip “verboden compensatie”

• 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
- I.h.k.v. behandeling bezwaar

- 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 
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De subsidiaire aanslag

149

Post factum rechtvaardiging (Hof van Cassatie - 25 september 2020)

• Voorbeelden van “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 

• Post factum rechtvaardiging

- De taxerend ambtenaar dient over de motieven te beschikken die het belasten van inkomsten ondersteunt

- De beslissing kan geen post factum rechtvaardiging van de gevestigde aanslag uitmaken
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De subsidiaire aanslag

150

Post factum rechtvaardiging (Hof van Cassatie - 25 september 2020)

• Hof van Cassatie: voormelde principes niet van toepassing voor de 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
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De subsidiaire aanslag

151

Neerlegging subsidiaire aanslag (Hof van Cassatie – 19 april 2021)

• Hof van Beroep te Bergen (Bergen 13 november 2018, 2016/RG/797):

• Een gedetailleerde berekening, die zowel de belastbare inkomsten als de berekening van de
belasting vernoemt, moet toegevoegd zijn bij de conclusies die binnen de termijn worden
ingediend

• Bij gebreke daaraan binnen de termijn, en ook al zouden deze stukken achteraf worden
toegevoegd, kunnen de aanslagen niet worden goedgekeurd (zie in dezelfde Bergen 14 januari
2020).
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De subsidiaire aanslag

152

Neerlegging subsidiaire aanslag (Hof van Cassatie – 19 april 2021)

• Hof van Cassatie verbreekt het arrest (Cass. 19 april 2021, F.20.0126.F):

• De subsidiaire aanslagen onderworpen aan het oordeel van de eerste rechter waren identiek
aan de oorspronkelijke vernietigde aanslagen

• Het arrest kon niet, zonder artikel 356 WIB te schenden, oordelen dat de betwiste subsidiaire
aanslagen, bij gebrek aan neerlegging van een volledige en gedetailleerde berekening voor ieder
van hen op de griffie binnen de zes maand, "werden voorgelegd aan de eerste rechter na het
verstrijken van de termijn van zes maand zodat ze niet kunnen worden bekrachtigd"
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De subsidiaire aanslag

153

Gebrek aan voorafgaandelijke kennisgeving van aanwijzingen van fraude 
(Hof van Cassatie – 29 mei 2020)

• Voorafgaande kennisgeving (artikel 333, derde lid WIB)

• Bij aanwijzingen van fraude mag de administratie buiten de ‘gewone’ onderzoekstermijn van
drie jaar, gedurende vier extra jaren onderzoeksdaden stellen

• Een voorwaarde is dat zij in dat geval aan de belastingplichtige een voorafgaande kennisgeving
doet van de aanwijzingen inzake belastingontduiking die ten aanzien van de belastingplichtige
bestaan voor het bedoelde tijdperk

• Wanneer de Administratie dat niet doet, zal de aanslag gebaseerd op de resultaten van dat
onderzoek nietig zijn
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De subsidiaire aanslag
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Gebrek aan voorafgaandelijke kennisgeving van aanwijzingen van fraude 
(Hof van Cassatie – 29 mei 2020)

• Voorafgaande kennisgeving (artikel 333, derde lid WIB)

• Rechtsvraag:

• Is er een mogelijkheid is tot subsidiaire aanslag op basis van artikel 356 WIB, rekening
houdend met het feit dat deze moet worden uitgevoerd op basis van dezelfde elementen als
de vernietigde aanslag en dat de vernietiging niet het gevolg mag zijn van een overtreding die
verband houdt met de verjaring?

• Met andere woorden: is de afwezigheid van een voorafgaande kennisgeving een overtreding
van een regel met betrekking tot de verjaring?
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De subsidiaire aanslag

155

Gebrek aan voorafgaandelijke kennisgeving van aanwijzingen van fraude 
(Hof van Cassatie – 29 mei 2020)

• Hof van beroep te Bergen (Bergen 1 februari 2019, 2017/RG/689): 
schending van regel m.b.t. verjaring

• Het Hof van Beroep was van oordeel dat een subsidiaire aanslag niet mogelijk is wanneer die
noodzakelijkerwijs (gelet op het feit dat dezelfde belastingelementen in aanmerking moeten
worden genomen) gebaseerd is op resultaten van het onderzoek dat is verricht met schending
van de voorschriften van het WIB wegens geen voorafgaande kennisgeving

• Het Hof gaat ervan uit dat de schending van de voorafgaande kennisgeving een overtreding is
van de regels met betrekking tot de verjaring
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De subsidiaire aanslag
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Gebrek aan voorafgaandelijke kennisgeving van aanwijzingen van fraude 
(Hof van Cassatie – 29 mei 2020)

• Hof van Cassatie (Cass. 29 mei 2020, F.19.0090.F): geen schending van regel m.b.t. 
verjaring

• Voormeld arrest van het Hof van Beroep te Bergen wordt verbroken door het Hof van Cassatie

• Volgens het Hof van Cassatie schendt het verbroken arrest artikel 356 WIB in de mate dat het 
ervan uitgaat dat:

• het verrichten van onderzoek zonder voorafgaande kennisgeving in de verlengde termijn een schending is 
van een regel met betrekking tot de verjaring

• de subsidiaire aanslag op dezelfde elementen moet gebeuren en dat die elementen per hypothese niet 
bewijskrachtig en onbruikbaar zijn bij gebrek aan voorafgaande kennisgeving, wat belet dat die nog zouden 
worden gebruikt
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De subsidiaire aanslag

157

Uitvoerbaarverklaring voorafgaand aan goedkeuring rechtbank

• Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 15 september 2020 
2019/AR/1545): 

• Het feit dat een subsidiaire aanslag reeds uitvoerbaar werd verklaard voordat de rechtbank zich hierover
heeft kunnen uitspreken, belet niet dat de rechtbank er in toepassing van artikel 356 WIB alsnog uitspraak
over kan doen

• Bijgevolg geen schending van artikel 356 WIB door de subsidiaire aanslag reeds uitvoerbaar te verklaren
voorafgaand aan de beoordeling ervan door de rechtbank

• De aanslag werd uitdrukkelijk gevestigd met de vermelding dat deze pas te betalen was daags na de dag van het
vonnis van de rechtbank, waarin de aanslag geldig en invorderbaar wordt verklaard

• Bij conclusies werd aan de rechtbank uitdrukkelijk gevraagd om de bijgevoegde subsidiaire aanslag, geldig en
invorderbaar te verklaren
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De subsidiaire aanslag

158

Vestiging subsidiaire aanslag in geval van verkeerde initiële belastingschuldige 

• Relevante feiten:

• Het belastingreglement bepaalt dat wanneer één van de zakelijke rechten in onverdeeldheid
toebehoren aan meer dan één houder, de onverdeeldheid geldt als belastingplichtige

• In casu werd het onroerend goed in kwestie aangehouden door drie natuurlijke personen
(natuurlijke persoon A, B en C)

• De initiële aanslagen werden gevestigd op naam van de natuurlijke personen A en C. Bijgevolg
werden de initiële aanslagen ten onrechte niet gevestigd op de belastingplichtige, zijnde de
onverdeeldheid

• De subsidiaire aanslagen werden vervolgens gevestigd op naam van de natuurlijke personen A
en B enerzijds, en natuurlijke persoon C anderzijds
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De subsidiaire aanslag

159

Vestiging subsidiaire aanslag in geval van verkeerde initiële belastingschuldige 
(Hof van Beroep te Antwerpen –24 november 2020)

• Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 24 november 2020 
2019/AR/221): 

• Artikel 356, eerste lid WIB vereist dat de subsidiaire aanslag wordt gevestigd op naam van dezelfde
belastingschuldige

• De subsidiaire aanslagen werden echter gevestigd op naam van de natuurlijke personen A en B enerzijds, en
natuurlijke persoon C anderzijds

• De onvolkomenheid van de initiële aanslagen kon niet worden rechtgezet, aangezien de subsidiaire aanslagen
aldus niet gevestigd werden op naam van dezelfde belastingschuldige als in aanmerking genomen in de
initiële aanslagen

• Aangezien de initiële aanslagen niet werden gevestigd in hoofde van de onverdeeldheid en de subsidiaire
aanslagen vervolgens, met schending van artikel 356, eerste lid WIB, niet op naam van dezelfde
belastingschuldige werden gevestigd, kunnen deze niet geldig en invorderbaar verklaard worden
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Hoger beroep

161

Orgaan van de Belgische Staat - Bevoegdheid om beroep in te stellen 
(Hof van Cassatie – 21 maart 2019)

• Volgens artikel 703, eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek treden rechtspersonen in rechte op door tussenkomst
van hun bevoegde organen

• Het bestreden arrest dat overweegt dat de adviseur-gewestelijk directeur van de administratie van de bijzondere
belastinginspectie die het appelverzoekschrift heeft ondertekend, louter de hoedanigheid van orgaan van de Staat
heeft, zonder na te gaan of hij bevoegd is om hoger beroep in te stellen, verantwoordt zijn beslissing om het hoger
beroep ontvankelijk te verklaren niet naar recht

• Met andere woorden: de loutere omstandigheid dat de adviseur-gewestelijk directeur van de BBI de hoedanigheid
heeft van orgaan van de Staat, ontslaat de rechter niet van de verplichting om na te gaan of hij bevoegd is om
hoger beroep in te stellen
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Inning en Invordering – Inhoudsopgave

1. BTW-teruggaaf bij niet-EU belastingplichtigen

2. Belastingverhoging tegenstelbaar aan echtgenoot?

3. Nalatigheidsinteresten bij gespreide taxatie

4. WMGI en de rechten van de schatkist
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Nalatigheids – en moratoriuminteresten ongewijzigd voor 2022

164

• 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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BTW-teruggaaf bij niet-EU 
belastingplichtigen 

1

Fiscale club 2022

Termijn BTW-teruggaaf niet-EU belastingplichtigen

166

Hof van Cassatie 25 juni 2021, rolnr. F.20.0063.N

- Artikel 9, §2 KB BTW nr. 4 bepaalt dat indien de rechthebbende op teruggaaf een buiten de Gemeenschap
gevestigde belastingplichtige is die in België niet voor BTW-doeleinden is geïdentificeerd of een niet-
belastingplichtige rechtspersoon die niet in België is gevestigd en er geen belastbare handelingen verricht
andere dan de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen als bedoeld in artikel 8bis, § 2 van
het Wetboek, de aanvraag tot teruggaaf moet verrichtingen uiterlijk op 30 september van het kalenderjaar
volgend op het tijdvak waarop het teruggaafverzoek betrekking heeft.

- Krachtens artikel 82 BTW begint de vordering tot teruggaaf van de belasting, van de interest en van de
administratieve geldboeten te verjaren vanaf de dag dat deze vordering ontstaat.

- Artikel 82bis WBTW bepaalt dat de vordering tot teruggaaf van de belasting, van de intresten en van de
administratieve geldboeten, verjaart na het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de
oorzaak van teruggaaf van die belasting, intresten en administratieve geldboeten zich heeft voorgedaan
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Termijn BTW-teruggaaf niet-EU belastingplichtigen

167

• Het Hof van Cassatie oordeelt dat de Koning weliswaar de formaliteiten en
voorwaarden bepaalt met betrekking tot de teruggaaf van btw, doch hierbij geen
afbreuk mag doen aan de bepalingen van de artikelen 82 en 82bis Btw-wetboek.

• Aldus geldt ook voor buiten de EU gevestigde belastingplichtigen dat zij uiterlijk voor
het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van
teruggaaf van de belasting zich heeft voorgedaan, hun verzoek tot teruggaaf moeten
uitoefenen
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Belastingverhoging 
tegenstelbaar aan echtgenoot? 

2
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Belastingverhoging niet tegenstelbaar aan echtgenoot gezien het 
gebrek aan medewerking aan belastingontduiking

169

• Rb. Antwerpen 15 maart 2021, rolnr. 19/5434/A

- Een belastingverhoging van 50% wegens belastingontduiking is niet tegenwerpelijk aan de
echtgenote wanneer blijkt dat zij niet heeft meegewerkt aan de belastingontduiking door haar
echtgenoot

- Belastingverhogingen zijn strafrechtelijk van aard en daarom persoonlijk, zodat zij niet kunnen
worden opgelegd aan de echtgenoot-belastingplichtige die niet heeft meegewerkt aan de
ontduiking
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Nalatigheidsinteresten bij 
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Interesten gespreide taxatie herbeleggingsmeerwaarden (1)

171

• De belastingplichtige kan opteren voor een gespreide taxatie van ontvangen schadevergoedingen of gerealiseerde meerwaarden
op immateriële vaste activa waarop afschrijvingen werden aangekomen of materiële vaste activa en voor zover de vervreemde
goederen minstens vijf jaar voor hun vervreemding de aard van vaste activa hadden;

• De meerwaarden moeten worden herbelegd in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in België voor de
beroepswerkzaamheid worden gebruikt;

• De herbelegging moet plaatsvinden uiterlijk bij de stopzetting van de beroepswerkzaamheid en binnen een termijn:

- Van drie jaar volgend op het belastbare tijdperk waarin de schadeloosstelling werd ontvangen, of;

- Van drie jaar vanaf de eerste dag van het belastbare tijdperk waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt, of;

- Van vijf jaar vanaf de eerste dag van het belatbare tijdperk waarin de meerwaarde werd verwezenlijkt (of van het voorlaatste
belastbare tijdperk dat de verwezenlijking van de meerwaarde voorafgaat) wanneer wordt herbelegd in een gebouwd onroerend
goed, een vaartuig of een vliegtuig.
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Interesten gespreide taxatie herbeleggingsmeerwaarden (2)

172

• Herbelegde meerwaarde worden vervolgens gespreid belast naar verhouding tot het jaarlijks afschrijvingsregime van de
herbelegde goederen;

• Indien niet wordt herbelegd op de wijze en binnen de termijnen gesteld in artikel 47 WIB 92 wordt de verwezenlijkte
meerwaarde, of het gedeelte ervan dat nog niet is belast, aangemerkt als een inkomen van het belastbare tijdperk waarin de
herbeleggingstermijn verstreken is;

• Nalatigheidsinteresten zijn overeenkomstig artikel 416 WIB92 enkel verschuldigd wanneer de meerwaarde belastbaar wordt in
het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingstermijn verstrijkt. De nalatigheidsinteresten worden berekend vanaf 1 januari van
het jaar naar hetwelk het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan;

• Rekening houdend met de uitdrukkelijke bewoordingen in het wetboek, is de beoogde nalatigheidintrest niet van toepassing
indien de verwezenlijkte meerwaarde reeds volledig is belast vóór het belastbare tijdperk waarin de herbeleggingstermijn
verstrijkt;
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Interesten gespreide taxatie herbeleggingsmeerwaarden (3)

173

• Grondwettelijk Hof 17 juni 2021, rolnr. 90/2021 – artikelen 47 WIB92 en 416 WIB92

• Het grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat dit verschil in behandeling, bestaande uit het al dan niet
verschuldigd zijn van nalatigheidsinteresten, naargelang de meerwaarde belastbaar wordt, voor of tijdens het
belastbaar tijdperk waarin de herbeleggingstermijn verstrijkt, niet strijdig is met het grondwettelijk
gelijkheidsbeginsel;

• Het staat de belastingplichtige vrij reeds vóór aanvang van het belastbaar tijdperk waarin de
herbeleggingstermijn afloopt, de fiscus in te lichten over het feit dat de meerwaarde niet tijdig zal worden
herbelegd. In dat geval wordt de verwezenlijkte meerwaarde waarvoor dat uitstel van belasting is toegekend,
automatisch toegevoegd aan de inkomsten van het belastbaar tijdperk waarin hij de fiscus daarover inlicht,
aangezien door die melding de niet herbelegging definitief komt vast te staan (Ro. B.7.3);
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Interesten gespreide taxatie herbeleggingsmeerwaarden (4)

174

• De belastingplichtige is, zelfs wanneer hij niet tijdig de herbelegging realiseert, noch de fiscus daar tijdig van in
kennis stelt, slechts nalatigheidsinteresten verschuldigd voor zover hij in het belastbaar tijdperk waarin de
herbeleggingstermijn verstrijkt, een positief fiscaal resultaat optekent;

• Bovendien kan de belastingplichtige, wanneer hij wegens louter externe factoren of overmacht tijdens het
belastbaar tijdperk voorafgaand aan datgene waarin de herbeleggingstermijn verstrijkt, niet meer kan
herbeleggen, krachtens artikel 417 WIB92 verzoeken de nalatigheidsinteresten kwijt te schelden;

• De belastingplichtige beschikt bijgevolg over voldoende mogelijkheden om de in het geding zijnde
nalatigheidsinteresten te vermijden, zelfs indien hij uiteindelijk niet tot herbelegging overgaat. De gevallen
waarin hij tot die nalatigheidsinteresten gehouden is, zijn immers de gevallen waarin zijn eigen nalatigheid
ertoe heeft geleid dat de economische reden waarom een uitstel van belasting is toegekend, niet is
gerealiseerd (Ro. B.8.1);
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Interesten gespreide taxatie herbeleggingsmeerwaarden (5)

175

• De Wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting heeft artikel 416,
lid 2 WIB92 gewijzigd;

• Met ingang van het aanslagjaar 2019 zijn nu ook nalatigheidsinteresten verschuldigd wanneer de
meerwaarde belastbaar wordt gesteld voorafgaand aan het belastbaar tijdperk waarin de
herbeleggingstermijn verstrijkt. Deze interesten berekend vanaf 1 januari van het jaar naar
hetwelk het aanslagjaar wordt genoemd waarvoor de vrijstelling werd toegestaan;

• Het arrest van het Grondwettelijk Hof is dus enkel relevant voor betwistingen met betrekking tot
en met het aanslagjaar 2018.
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Wijzigingen invorderingswetboek (1)

177

• Wet van 20 december 2021 tot invoering van diverse bepalingen inzake de
invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering
van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale
en niet-fiscale schuldvorderingen (BS 28 december 2021)

• Diverse wijzigingen met betrekking tot het Invorderingswetboek met datum
van inwerkingtreding 8 januari 2022
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Wijzigingen invorderingswetboek (2)

178

• De rechten van de Schatkist sneller gevrijwaard

• Indien aanslag niet tijdig (twee maanden na verzending van het AB) betaald, kan de
fiscus tien dagen na het verstrijken van de betaaltermijn een “aanmaning tot betaling”
verzenden aan de (mede)schuldenaar (artikel 13, §1-2 WMGI).

• Deze aanmaning heeft uitwerking vanaf de derde werkdag die volgt op de
verzendingsdatum. De (mede)schuldenaar beschikt dan nog over een termijn van één
maand om te betalen, alvorens middelen tot tenuitvoerlegging kunnen worden
opgestart (artikel 13, §3 WMGI).
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Wijzigingen invorderingswetboek (3)

179

• De rechten van de Schatkist sneller gevrijwaard

• Rechten van de Schatkist in gevaar? Aanmaning mag voortaan onmiddellijk na het
verstrijken van de betalingstermijn worden verzonden aan de (mede)schuldenaar.

• Onmiddellijk uitwerking vanaf datum van verzending t.a.v. de schuldenaar en vanaf de
derde werkdag volgend op de verzendingsdatum ten aanzien van de medeschuldenaar
(aanpassing artikel 13, §1-2 WMGI). De schuld mag worden ingevorderd met middelen
van tenuitvoerlegging vanaf de uitwerking van de aanmaning (artikel 13, §3 WMGI).

• Rechten van de Schatkist zijn in gevaar wanneer uit feitelijke elementen blijkt dat de
betaling van de schuldvordering wordt bedreigd door redenen te wijten aan de
schuldenaar.
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