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1. Inleiding
Fisconetplus is de juridische en fiscale gegevensbank van de FOD Financiën bestemd ter
ondersteuning van de juridische en fiscale professionals bij het uitoefenen van hun
beroepen, waarbij hen leesbare, betrouwbare en actuele informatie ter beschikking wordt
gesteld. De toegang is gratis voor alle gebruikers.
Fisconetplus verzamelt in één enkele omgeving:
•

•
•

de geactualiseerde wetgeving in alle domeinen van de fiscaliteit of deze nu
federaal of regionaal is (directe belastingen, indirecte belastingen,
patrimoniumdocumentatie, douane en accijnzen, enz). Onder wetgeving wordt
verstaan de wetten, maar ook de Koninklijke uitvoeringsbesluiten of de autonome
besluiten, enz.
alle informatieve documentatie die geproduceerd wordt door de diensten van de
FOD Financiën (circulaires, instructies, opmerkingen, advies, publicaties,…
de Belgische en Europese rechtspraak, de parlementaire vragen en verschillende
wetboeken (Grondwet, burgerlijk wetboek, wetboek van koophandel, het wetboek
van vennootschappen, het gerechtelijk wetboek en het wetboek van strafrecht).

Een persoonlijke ruimte genaamd MYFISCONETPLUS staat te uwer beschikking om er de
resultaten van uw opzoeking op te slaan. Het laat u toe er de linken te bewaren naar de
documenten die u vaak raadpleegt en/of die u later wenst te lezen. U kunt er ook de
automatische waarschuwingen (alerts) beheren die u geprogrammeerd heeft. Dit betreft
waarschuwingen van wijzigingen uitgevoerd aan een document, in een domein of een
specifiek thema.
De site Fisconetplus is responsive en kan derhalve worden geraadpleegd op elke
computer of mobiel toestel (smartphone, tablet) die een internetverbinding heeft.
Deze handleiding heeft als doel u te gidsen bij het gebruik van Fisconetplus en te
antwoorden op eventuele vragen die u zich zou kunnen stellen tijdens het gebruik. We
staan ter beschikking voor alle vragen. Via onze Contactpagina kan u ons uw opmerkingen
en suggesties doorsturen.
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2. Toegang tot Fisconetplus
De nieuwe site Fisconetplus werd in de omgeving MyMinFin ontwikkeld.

2.1. Vereist materiaal
Het vereiste materiaal om toegang te hebben tot de gegevensbank Fisconetplus is:
• Toegang tot het internet om toegang te hebben tot het publieke portaal ;
• Een profiel en een paswoord van Microsoft.
Fisconetplus is geoptimaliseerd voor de laatste versies van de browsers Mozilla Firefox,
Google Chrome en Safari.

2.2. Inschrijven bij eerste bezoek op Fisconetplus
Voer in uw browser de url www.fisconetplus.be in.
Dan komt u op deze pagina terecht.

4

Nadat u akkoord bent gegaan met het gebruik van cookies, kunt u uw navigatietaal
selecteren door op de juiste vlak te klikken.

Als u al een eerder aangemaakte account heeft, klik dan op de link (1).
Als u geen persoonlijke account heeft of er geen wilt aanmaken, klik dan op de link (2).
Door (2) te selecteren verschijnt het volgende scherm
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Selecteer de rood omcirkelde link om de startpagina van Fisconetplus te openen.

3. Navigeren vanuit de startpagina
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Op de startpagina vindt u verschillende rubrieken:
• De rubrieken Fiscaliteit, Financiën en Extern Recht vormen de 3 belangrijkste
domeinen die alle in de gegevensbank beschikbare informatie omvat. Het is vanuit
die rubrieken dat de navigatie per domein of tak van de taxonomie gebeurt. De
weergave van die takken is dynamisch en gepersonaliseerd naargelang het profiel
van de gebruiker (beïnvloed door de laatste opzoekingen).
• De rubriek Bibliotheek biedt toegang tot alle door de FOD Financiën aangeboden
publicaties.
• De rubriek Mededelingen geeft op de startpagina de laatste relevante informatie
weer voor de gebruikers.
• De rubriek Recente wijzigingen geeft in alle talen de documenten weer waaraan
recent wijzigingen werden aangebracht, per tak en het aantal gewijzigde
documenten.
U kan rechtstreeks vanop de startpagina een eenvoudige opzoeking uitvoeren in de
gegevensbank en dit in de taal van uw keuze (zie punt 4.2: gebruik van de globale
zoekopdracht).

Op welke plaats u zich ook bevindt op de website, u kunt op elk moment terugkeren naar
de startpagina. Het volstaat om te klikken op de titel FISCONETplus.be, links bovenaan op
uw scherm.

4. Een document zoeken
U kunt toegang krijgen tot de documenten in de gegevensbank vanaf de startpagina door
te klikken op het domein, de tak en subtak die overeenkomt met het gezochte document,
of door gebruik te maken van de zoekfunctie die een eenvoudige opzoeking toelaat.

4.1. De navigatie per domein of per tak
De informatie in de gegevensbank is onderverdeeld in 3 activiteitsdomeinen
(Fiscaliteit/Financiën/Extern Recht) die op zich onderverdeeld zijn in takken en subtakken.
Deze classificatiemethode (genaamd taxonomie) laat u toe om informatie te filteren.
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Om een opzoeking uit te voeren vanuit de Taxonomie die wordt aangegeven op de
startpagina :
1. Klik op het icoon of de titel van het domein waarbinnen u informatie wenst op te
zoeken.

Het scherm past zich aan uw opzoeking aan door de zone van het geselecteerde
domein te vergroten (hier Fiscaliteit).

2. Verfijn vervolgens uw opzoeking door op het icoon
te klikken, gelinkt aan elke
tak, om de lijst met onderwerpen en subonderwerpen te openen.
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Om de lijst opnieuw te sluiten, klik gewoon op het icoon

.

3. Klik ten slotte op de tak of de subtak die overeenkomt met uw opzoeking.

Als u op de naam van een tak of een subtak klikt, wordt er een nieuwe pagina geopend
met links op het scherm, de lijst met subtakken die ermee geassocieerd zijn, en rechts, de
resultaten van een eerste opzoeking op basis van de naam van die tak of subtak.
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Een alternatieve manier om te navigeren (ook wel broodkruimelspoort genoemd),
geplaatst links bovenaan de pagina, laat toe om op elk moment exact te weten in welk
domein en onderwerp van de fiscaliteit u zich bevindt. Het biedt ook de mogelijkheid om te
klikken om op de onderdelen te klikken en zo naar een gerelateerde categorie te
navigeren.
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4.2. Gebruik van de globale zoekopdracht (eenvoudig zoeken)
De globale zoekopdracht laat toe om de gehele gegevensbank te doorzoeken.
Toegankelijk op elke pagina van onze website, volstaat het om in de zoekbalk de
zoekterm(en) aan te duiden en vervolgens op het icoon “vergrootglas” te klikken.

Een paar tips om de resultaten te optimaliseren:
• Voer de zoekterm(en) in het enkelvoud in en in kleine letters
• Verduidelijk uw aanvraag zo goed mogelijk door een bijkomende term toe te
voegen
• Indien u geen resultaten krijgt, probeer dan synoniemen
• Vermijd om een opzoeking te doen op een cijfer gelinkt aan een punt of een slash
• Gebruik voor data of uitdrukkingen die uit meerdere termen bestaan altijd
aanhalingstekens (voorbeeld: “2020/C/12” of “12/12/2016”)
• Plaats altijd een asterisk (sterretje) aan het einde van de zoekterm(en).
De opzoeking wordt standaard uitgevoerd in de taal van de gebruikersinterface. Om
documenten op te zoeken die geschreven zijn in een andere taal, volstaat het om te
klikken op de gewenste taal door de cursor te plaatsen op het icoon rechts van de
zoekbalk.
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4.2.1 Weergave van de resultaten
Het resultaat van een opzoeking geeft maximaal 20 documenten per pagina weer. Een
paginering bovenaan het scherm laat toe om te navigeren naar de volgende pagina’s om
verder te gaan met het doorlopen van de lijst met gevonden documenten.
De resultatenpagina toont voor elk document de titel (vetgedrukt) en de samenvatting van
het document.

De iconen, die rechts van de titel van het document staan, geven u de mogelijkheid om
verschillende acties te ondernemen op het geselecteerde document:
Icoon

Functie
Kopiëren van de elektronische referentie van het artikel (de kmuuid) en
deze opslaan door te klikken op het icoon.
Toegang tot een andere taalversie van het document door te bewegen
over het icoon en te klikken op de afkorting van de gewenste taal.
Toegang tot de historische versies van een inhoud, bijvoorbeeld een
artikel van het wetboek van de inkomstenbelastingen.
De eigenschappen van een document bekijken. De titel, samenvatting,
trefwoorden, datum van het document, documenttype enz.
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4.2.2 Een zoekresultaat verfijnen
Een aantal filters die links op de pagina verschijnen laten toe
om uw oorspronkelijke opzoeking te verfijnen in functie van 4
categorieën van criteria: documenttype, trefwoorden,
taxonomie (indeling in domeinen en takken) en de datum (van
publicatie) van het document.
De inhoud van die categorieën bevat, in volgorde van
frequentie, de opzoekingscriteria die het meest gebruikt
werden voor eenzelfde aanvraag. Indien u op een van die
criteria klikt, lanceert u een nieuwe opzoeking en dat enkel en
alleen op de resultaten van uw eerder uitgevoerde opzoeking.
De opzoeking kan beperkt worden tot een periode variërend
van 1 dag tot 1 jaar. Het volstaat om de relevante periode te
selecteren met behulp van de cursor.
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5. Documenten raadplegen
5.1. De inhoud van een document raadplegen
De inhoud van een document wordt voorgesteld op een pagina bestaande uit
verschillende zones die nuttig zijn voor de navigatie:
• De inhoud (tekst) van het document (links van het scherm). (1)
• De “grijze” zone, gewijd aan gelinkte of bijkomende documenten. Het volstaat om
op deze linken te klikken om direct toegang te krijgen tot de inhoud van het
document waarnaar wordt verwezen. (2)
• De “blauwe” zone die de eigenschappen van het document weergeeft. De lengte
van deze lijst is afhankelijk van het type van het geraadpleegde document (alleen
de meest relevante eigenschappen worden weergegeven). (3)

Het menu dat beschikbaar is bovenaan het scherm biedt verschillende nuttige functies om
het gebruik van het document te vereenvoudigen. De voorgestelde functies worden wel of
niet weergegeven in functie van hun relevantie voor uw opzoeking (bv. het icoon regionale
versies wordt niet weergegeven indien geen regionale versies beschikbaar zijn):
Icoon

Functie
Kopiëren van de elektronische referentie (de kmuuid) en deze opslaan
door op het icoon te klikken.
Toegang tot een andere taalversie van het document door over het
icoon te gaan en te klikken op de afkorting van de gewenste taal.
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Op één scherm de twee versies van het document weergeven (bv: versie
FR/NL)
De eigenschappen van het document bekijken. De titel, samenvatting,
trefwoorden publicatiedatum en datum van inwerkingtreding van het
document, het documenttype en het versienummer.
Toegang tot de regionale versies van het document

Het document afdrukken

De trefwoorden gebruikt in het kader van een eenvoudige opzoeking zijn in de tekst in het
blauw onderlijnd.

De opzoeking van een term in een document is eveneens mogelijk door de sneltoets
Ctrl+F te gebruiken. Deze sneltoets laat toe dat er helemaal bovenaan het scherm een
zoekformulier wordt geopend waarin u vervolgens een term kan invoeren. Het systeem
identificeert automatisch waar de term in de tekst voorkomt.
Als u klaar bent met lezen klik dan op om terug
pagina of klik op de icoon:

te keren naar het begin van de
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5.2. De taalversies van een document vergelijken
In Fisconetplus kan éénzelfde document in verschillende taalversies bestaan. Het icoon
beschikbaar in het menu van de inhoud van het document, laat toe om twee
taalversies naast elkaar weer te geven op één enkel scherm. Dat biedt het voordeel dat u
ze kunt vergelijken.
Om een document met zijn andere taalversie te vergelijken:
1. Zet u op het icoon

en klik op de keuze van de gewenste taal.

2. Een nieuw scherm wordt weergegeven met de twee beschikbare versies. Het is
mogelijk in beide documenten tegelijk te scrollen en onafhankelijk van elkaar te
navigeren (via het draaiwieltje van uw muis of de schuifbalk)
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Er worden u verschillende functies voorgesteld om het raadplegen van de documenten te
vereenvoudigen:
Icoon

Functie
Het formaat van de weergave aanpassen: vernauwen van het venster
links
Het formaat van de weergave aanpassen: vernauwen van het venster
rechts
Enkel het oorspronkelijke document zien: terugkeren naar de inhoud
van het document.
Geeft aan dat het gedrag van de twee schermvensters onafhankelijk is
(ze zijn vergrendeld). Het venster tegenover het venster dat wordt
bekeken beweegt niet.
Geeft aan dat het gedrag van de twee schermvensters gekoppeld is.
Een actie ondernomen in één venster veroorzaakt hetzelfde gedrag in
het andere venster.

5.3. De inhoud van een document doorlopen
5.3.1. Met één klik terugkeren naar het begin van de pagina
Wanneer u een document doorloopt, volstaat het om op het icoon ^ te klikken dat zich
onderaan in de rechterhoek van uw scherm bevindt om meteen naar het begin van de
pagina te gaan.
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5.3.2. Op één scherm een inhoudstafel en zijn inhoud weergeven
Deze nieuwe functie laat toe om eenvoudig te navigeren van één element naar een ander
in de inhoudstafel van een document. Het is dus mogelijk om het artikel van een wetboek
te raadplegen terwijl de inhoudstafel van dat wetboek open blijft op het scherm. Dezelfde
functie is ook van toepassing voor het raadplegen van de historiek van een document (alle
wijzigingen die werden uitgevoerd sinds de creatie van het document).
Stap – Actie :
1. Klik op het artikel of element van de inhoudstafel dat u wenst te bekijken.
2. Een scherm met twee vensters wordt weergegeven. Vensters waarin het mogelijk
is om op een onafhankelijke manier te navigeren (via het draaiwieltje van uw muis
of de schuifbalk).
De voorgestelde functies zijn dezelfde als degene die beschikbaar zijn voor de simultane
raadpleging van twee taalversies (zie punt 5.2).
5.3.3. Directe toegang tot de inhoud van een hoofdstuk of de titel van een document
Bepaalde documenten bevatten een inhoudstafel samengesteld uit linken. Die linken (ook
wel ankers genoemd) zijn heel nuttig voor het eenvoudig navigeren in een lang document.
Het volstaat te klikken op een link om meteen doorgestuurd te worden naar de inhoud die
u interesseert en die zich lager op de pagina bevindt.
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5.4. Toegang tot recente wijzigingen
De rubriek Recente wijzigingen (blauwe kader) die de meest recente publicaties per thema
(takken van de taxonomie) in kaart brengt en registreert:
Om toegang te hebben tot het geheel van
gewijzigde documenten, klik op klik op de
titel “Recente wijzigingen”
Om een eerste filter uit te voeren op uw
opzoeking vanaf de startpagina, klik op het
aantal nieuwe publicaties in het thema dat
u wenst te raadplegen.

Voorbeeld : door te klikken op « Accijnzen » krijgt u direct de recent
gepubliceerde of gewijzigde documenten met betrekking tot de accijnzen te
zien.
U heeft toegang tot de pagina met recente wijzigingen.

De lijst met documenten kan nu gefilterd worden in functie van volgende criteria:
publicatiedatum, tak van de taxonomie, taal, documenttype, of status van de wijziging
(update of nieuw document).
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Door met uw pijl over de
bekijken.

te schuiven kan u rechtstreeks de eigenschappen van het document

6. De documenten van de bibliotheek raadplegen
De bibliotheek die toegankelijk is via de startpagina bevat voor de lezer de door de FOD
Financiën gepubliceerde documenten.
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Om de documenten van de bibliotheek te raadplegen:
1. Door te klikken op de « link naar de bibliotheek » opent u de volgende pagina:

1. Als u zich op de pagina van de bibliotheek bevindt, klik dan op de link onder de
afbeelding (thumbnail) van het document om toegang te krijgen tot de inhoud
ervan. Klik op de link onder de afbeelding van de publicatie (PDF).
Het document wordt geopend op uw scherm.
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Er bestaan verschillende functies om de documenten te raadplegen:
Icoon

Functie
Aanpassen van de grootte van de
pagina.
Zoom voorwaarts (inzoomen)
Zoom achterwaarts (uitzoomen)

Er bestaan verschillende functies om documenten te bewerken:
Icoon

Functie
Het document naar rechts laten draaien
Downloaden
Afdrukken
Toevoegen aan de favorieten
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7. Een document afdrukken
Via het icoon afdrukken
kan u verschillende afdrukopties kiezen (afdrukken van één
of meerdere documenten, afdrukken van de webpagina, enz.) en dit vanaf de
resultatenpagina van een zoekopdracht of vanaf de pagina van een document.
Om af te drukken:
De pagina van een document
Klik op het printer icoon
De documenten waarnaar
verwezen wordt in de
resultatenpagina van een
zoekopdracht

Op de resultatenpagina van een opzoeking kunt u
ook verschillende documenten selecteren (vink
daarvoor het kleine vierkant aan dat links naast het
grijze kader staat). Klik vervolgens op het printer
icoon.
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