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Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer U, overeenkomstig artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei
2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007, waarbij
de oprichting en de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst werd geregeld, ons
vijfde jaarverslag te bezorgen.
Wij wensen U een vlotte lezing en zijn te Uwer beschikking voor iedere bijkomende
informatie die U zou wensen.
Met de meeste hoogachting.

Het College,

Edouard TRZCINSKI

Charles DEMARCH

Yvan DUBUISSON

Geert CALLAERT

DANKWOORD

De leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst houden eraan vooraf hun
oprechte dank uit te drukken aan de Heer Minister, de Heer Voorzitter van het
Directiecomité en aan de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën die de
vele aanvragen tot bemiddeling gunstig onthaald hebben, hun volle medewerking
verleenden om zo mogelijk tot een bemiddelde oplossing te komen en de
mogelijkheden tot fiscale bemiddeling onder de belastingplichtigen hebben
bekendgemaakt.
De leden van het College bedanken tenslotte alle personeelsleden van de Fiscale
Bemiddelingsdienst voor hun inzet en inspanningen bij het uitvoeren van de opdrachten
en voor de bekomen resultaten.

INLEIDING
De activiteiten van de Fiscale Bemiddelingsdienst worden, overeenkomstig artikel 13 van
het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de
wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, in huidig jaarverslag opgenomen.
Deze bepaling stelt dat "Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richt de dienst een verslag over
haar activiteiten aan de Minister van Financiën door tussenkomst van de voorzitter van de
FOD Financiën. Deze verslagen kunnen nuttig geachte aanbevelingen bevatten die de
dienst reeds heeft gericht aan de voorzitter van de FOD Financiën en vermelden de
eventuele moeilijkheden die hij ondervindt bij de uitoefening van haar ambt".
Met enige trots stellen wij dan ook reeds ons vijfde jaarverslag voor dat handelt over de
bemiddelingsaanvragen die zijn ontvangen en behandeld vanaf 1 januari 2014 tot 31
december 2014.
De Fiscale Bemiddelingsdienst mag terugblikken op een succesvol jaar. Opnieuw was er
een stijging van het aantal ontvangen dossiers, wat aangeeft dat de belastingplichtigen de
weg naar de dienst weten te vinden.
"An eye for an eye will only make the whole world blind" zei Mahatma Ghandi. Inderdaad
een conflict of een aanhoudende discussie kan emotioneel zeer belastend zijn indien er
geen uitweg wordt gevonden. Conflictbemiddeling kan helpen om het geschil in al zijn
facetten voor beide betrokken partijen bespreekbaar te maken. Er wordt binnen de
bemiddeling ruimte gecreëerd om met elkaar in gesprek te gaan teneinde samen tot een
oplossing te komen die voor iedere partij aanvaardbaar is en waar iedereen zich kan in
vinden. Het is de bedoeling een overeenkomst tot stand te brengen waarin beide partijen
zich kunnen vinden en die aan beider belangen op een aanvaardbare wijze tegemoet
komt. Steeds meer mensen kiezen voor conflictbemiddeling wanneer het hen niet lukt om
hun geschil onderling op te lossen. Het grote voordeel van bemiddeling is dat het traject
aanzienlijk korter duurt, minder kost en bovendien minder stressvol is dan een
gerechtelijke procedure. De wetgever had dit ook voor ogen bij de oprichting van de
Fiscale Bemiddelingsdienst, inmiddels vijf jaar geleden.
In het eerste deel van dit jaarverslag wordt de fiscale bemiddeling gekaderd, met de vraag
“Waarom bemiddelen?” Daarnaast wordt stilgestaan bij de aandacht die aan (fiscale)
bemiddeling werd besteed.
In deel twee wordt teruggekomen op het statuut, de samenstelling en de werking van de
dienst en de bevoegdheidsdomeinen.
De impact van de dienst wordt in deel drie behandeld aan de hand van cijfergegevens en
een studie van voorbeelden.
Tenslotte komt het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst terug op de behandeling
van de aanbevelingen en worden de nieuwe aanbevelingen, gedaan in 2014, toegelicht.
Het is de bedoeling onze dienst tijdens de komende jaren nog verder uit te bouwen en de
werking van de dienst nog verder te verfijnen zodat de Fiscale Bemiddelingsdienst nog
meer bekend wordt bij de burgers en de professionelen.
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Wij wensen u allen een vlotte lezing van deze editie 2014 van ons jaarverslag.

Foto genomen door een bemiddelingsmedewerker tijdens een city-trip te Rome

8

Deel 1
ALGEMEEN





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 1

1.

Waarom bemiddelen?

Waar mensen samenleven is de kans dat hun onderlinge verschillen leiden tot
geschillen (misverstanden, conflicten) nooit ver weg.
Vaak nemen emoties tijdens een geschil de bovenhand en graven beide partijen
zich in, om de ander vanuit de eigen stelling met telkens weer dezelfde
argumenten te bestoken, op steeds luidere toon. Dit kost onnodig veel tijd en
energie.
Vandaag de dag wint bemiddeling steeds verder aan belang versus strijd via de
gerechtelijke weg. Bemiddeling wordt gezien als een moderne techniek om te
komen tot conflictoplossing. De taak van de bemiddelaar bestaat er ondermeer in
het proces vlot trekken om samen met de partijen tot een oplossing te komen.
Wanneer we in de literatuur op zoek gaan naar een definitie van
conflictbemiddeling dan vinden we vaak terug dat het gaat om “bemiddeling in
conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige of bemiddelaar de
onderhandelingen tussen de betrokken partijen begeleidt, om vanuit hun
werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale
resultaten te komen”. Conflictbemiddeling is bijgevolg een interventie van een
onafhankelijke derde, de bemiddelaar, om twee of meer personen of partijen met
elkaar in gesprek te brengen teneinde onderling tot een oplossing te komen.
De bemiddelaar neemt het conflict uit handen van de betrokkenen om het boven
hun hoofd uit te klaren, maar stuurt de communicatie wel zodanig dat men zelf tot
een oplossing kan komen. Tijdens het bemiddelingsproces laat de bemiddelaar de
verschillende partijen hun standpunten en belangen verduidelijken. Aan de hand
hiervan wordt dan gezocht naar een overeenkomst waar beide partijen zich
kunnen in vinden. Dit verhoogt immers de kans dat iedereen zich ook achteraf in
de gemaakte afspraken kan vinden en zich bijgevolg ook aan deze afspraken zal
houden. Het doel van bemiddeling is niet zo zeer een oplossing waar alle partijen
100% over enthousiast zijn, het doel is eerder een oplossing te zoeken waarin
beide partijen zich kunnen vinden en die op een aanvaardbare manier aan hun
belangen tegemoet komt. De meerwaarde van bemiddeling ligt immers in het
aanvaarden van de oplossing door beide partijen (de oplossing wordt niet van
bovenuit “opgelegd”). Als iedere partij zich achter het door hen zelf bereikte
akkoord kan scharen, dan is er een win-win situatie (dit in tegenstelling tot de
win/verlies situatie die bekomen wordt langs gerechtelijke weg). Aan het einde van
dit proces wordt de bekomen oplossing vastgelegd in een bemiddelingsverslag,
dat aan beide partijen wordt toegestuurd.
Wat kan en mag men verwachten van de bemiddelaar:





Vertrouwelijkheid: de bemiddelaar behandelt de informatie van beide
partijen strikt vertrouwelijk. Alles wat binnen de bemiddeling wordt
besproken, is en blijft vertrouwelijk. Op die manier worden de partijen
aangemoedigd vrijuit te spreken
Onpartijdigheid en onafhankelijkheid: de bemiddelaar is neutraal en
onpartijdig
Communicatie: de bemiddelaar brengt een gespreksstructuur aan,
structureert de onderhandelingen, hij brengt de partijen (opnieuw) met
elkaar aan het praten, ondersteunt hen in de verbetering van hun
communicatie.
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Bemiddeling is een efficiënte, soepele en strikt vertrouwelijke procedure die de
mogelijkheid biedt om op relatief korte termijn tot een overeenkomst te komen die
voor de betrokkenen aanvaardbaar is. Bemiddelen is dus samengevat “een
alternatieve wijze om conflicten tussen twee of meer personen op te lossen,
gebaseerd op wilsovereenstemming en met bijstand, die wordt georganiseerd
zonder publiciteit, noch met specifieke kenmerken, door een professional, die
onpartijdig, neutraal en onafhankelijk is, maar die over geen enkel dwangmiddel
beschikt, dan wel over een aanbevelingsrecht of een onderzoeksrecht en van wie
het de rol is de partijen te trachten te verzoeken om de vrijwillige zoektocht naar
een oplossing te vergemakkelijken, te structureren of te coördineren en ervoor te
zorgen dat er een duurzame oplossing uit de bus komt, waarin de partijen vrijwillig
hebben toegestemd, omdat ze met de wederzijdse belangen en standpunten
rekening houdt” (B., HUBEAU, “De bemiddeling in publiekrecht”, RW 2000-01,
nr 11, p. 410-411).
2.

Aandacht voor (fiscale) bemiddeling

Genomineerd voor de Taxman Award 2014

De Taxman Award is een jaarlijkse evenement, georganiseerd door ERGO
Insurance in samenwerking met Uitgeverij Pelckmans en het Verbond van
Belgische Ondernemingen, waarbij een award wordt toegekend aan de persoon of
organisatie die de meest opmerkelijke bijdrage heeft geleverd hetzij aan de
vermindering van de belastingdruk, hetzij aan een vereenvoudiging van de
belastingen of hetzij aan de humanisering van de fiscaliteit. De award, die voor de
eerste keer werd uitgereikt in 2008, is intussen uitgegroeid tot een gevestigde
waarde in het fiscale landschap.
De Taxman vertegenwoordigt voor de fiscaliteit wat de Oscar-uitreiking betekent
voor de filmindustrie, met dat verschil dat fiscale beslissingen op nationaal niveau
de volledige bevolking rechtstreeks beïnvloeden. Dit onderstreept het belang van
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deze award in een periode waarin deze sector in het middelpunt van de
belangstelling staat.
In 2014 werd de Fiscale Bemiddelingsdienst, vertegenwoordigd door zijn
voorzitter, de heer Edouard Trzcinski en de andere leden van het College, de
heren Charles Demarch, Geert Callaert en Yvan Dubuisson, voor de tweede keer
voor de Taxman Award genomineerd.
De andere genomineerden waren de heer Hans D'Hondt, Voorzitter van het
Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, de heer Axel
Haelterman, Partner bij Freshfields Bruckhaus Deringer en professor aan de
KU Leuven en tenslotte de Commissie voor Boekhoudkundige normen,
vertegenwoordigd door de heer Jan Verhoeye.
De Fiscale Bemiddelingsdienst werd genomineerd voor zijn bijdrage tot een
humanisering en vereenvoudiging van de fiscaliteit.
De Fiscale Bemiddelingsdienst werd als volgt door de organisatoren omschreven:
“De jury heeft voor de tweede maal de Fiscale Bemiddelingsdienst genomineerd
voor de Taxman Award. De jury stelt met genoegen vast dat de dienst sedert haar
oprichting op 1 juni 2010 door haar onafhankelijke bemiddeling er daadwerkelijk in
slaagt om tot een voor één ieder optimale oplossing te komen voor de fiscale
meningsverschillen tussen de belastingplichtigen en de administratie. Deze
activiteiten van de bemiddelingsdienst dragen aldus in hoge mate bij tot een
humanisering van de fiscaliteit.”
De Taxman Award 2014 werd uiteindelijk, tijdens de uitreikingsplechtigheid die
plaatsvond op 16 juni 2014, toegekend aan de Commissie voor Boekhoudkundige
Normen (CBN).
Gastspreker van de avond was de heer Koen Geens, federaal Minister van
Financiën, die een boeiende uiteenzetting hield over de vereenvoudiging van de
fiscaliteit.
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Kwijtschelding van fiscale boeten en belastingverhogingen
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft met bijzondere aandacht het verslag dd. 29
januari 2014 “fiscale maatregelen voor belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden” van het Rekenhof aan de kamer van Volksvertegenwoordigers
gelezen.
Het Rekenhof heeft in dit verslag de toepassing onderzocht van zes maatregelen
op het vlak van belastingschuldigen die met betaalmoeilijkheden kampen:
1. het afbetalingsplan, waarmee de Ontvanger der directe belastingen de
belastingschuldige toestaat de betaling van zijn fiscale schuld te spreiden;
2. de vrijstelling van nalatigheidsinteresten op belastingschulden die niet zijn
betaald op vervaldatum;
3. het onbeperkt uitstel van de invordering, waardoor de invordering van de
belasting voor onbepaalde tijd onder welbepaalde voorwaarden wordt
opgeschort;
4. het “in ontlasting nemen”, dat zonder medeweten van de belastingschuldige
wordt uitgevoerd op vorderingen die definitief oninvorderbaar worden
beschouwd en waardoor de schuldvordering in feite na een zekere tijd
wordt opgegeven;
5. de collectieve schuldenregeling, een gerechtelijke procedure die wordt
toegepast als er meerdere schuldeisers zijn;
6. de kwijtschelding van fiscale boeten en belastingverhogingen die de
Minister van Financiën kan toekennen op verzoek van de
belastingschuldige.
Het Rekenhof heeft de toepassing van deze zes maatregelen vanuit verschillende
oogpunten van naderbij bekeken. Daarbij werd aandacht besteed aan de
omkadering van de verschillende maatregelen om na te gaan of ze volgens
objectieve, eenvormige en geïnventariseerde en bij iedereen bekende criteria
werden toegepast. Er werd tevens nagegaan of de administratie adequaat toeziet
op de toekenning van deze maatregelen.
Het Rekenhof stelt vast dat de administratie de maatregelen over het algemeen
correct toepast, doch dat bepaalde aspecten voor verbetering vatbaar zijn.
Het Rekenhof verwijst in dit verband ondermeer naar de parlementaire
onderzoekscommissie, belast met het onderzoek naar de grote fiscale
fraudedossiers, die in mei 2009 reeds heeft aanbevolen de procedure van
kwijtschelding van fiscale boeten en belastingverhogingen te hervormen opdat de
Minister in deze niet meer zou moeten optreden. Een aanbeveling waaraan nog
geen gevolg werd gegeven.
Verder wordt gesteld dat de Minister zijn beslissingen over de kwijtschelding van
boeten en verhogingen moet motiveren, een verplichting die de Raad van State in
2005 heeft herinnerd.
Volksvertegenwoordiger mevrouw Carina Van Cauter stelde in dit verband een
mondelinge vraag1 aan de heer Minister van Financiën of hij evenals zijn
voorganger er van overtuigd is dat in de nieuwe procedure een rol weggelegd is
1
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voor de autonome Fiscale Bemiddelingsdienst, wat garant zou staan voor een
onafhankelijke, neutrale en allesomvattende benadering. Verder vraagt mevrouw
Van Cauter of de heer Minister van plan is om hiervan spoedig werk te maken.
De heer Minister stelt in zijn antwoord dat hij de bezorgdheid van zijn voorganger
deelt om in de toekomst een onafhankelijke en meer neutrale benadering van de
genadeverlening te garanderen. De heer Minister stelt zich hierbij de vraag of
anno 2015 dergelijke genadeverlening nog tot het individueel prerogatief van de
Minister van Financiën moet behoren en kondigt aan het voorstel om de
bevoegdheid over te dragen naar de Fiscale Bemiddelingsdienst verder te
onderzoeken.
Het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst kijkt uit naar de eventuele
wetgevende initiatieven die in de toekomst in dit verband zullen worden genomen.
Vanuit de probleemoplossende aanpak van de dienst, ondermeer in het kader van
de behandeling van de “Contactcel Invordering” dossiers (cf. infra), is de Fiscale
Bemiddelingsdienst van mening dat dit alvast mogelijkheden zou creëeren om – in
de gevallen waar mogelijk en getolereerd – tot efficiënte totaaloplossingen te
komen. Transversale oplossingen en begeleidingsmaatregelen die zich trouwens
ook kunnen vertolken in een efficiënte inning van de resterende hoofdsom en
eventuele accessoria.
Hindernissen bij de fiscale bemiddeling
Volksvertegenwoordiger mevrouw Carina Van Cauter stelde een mondeling vraag2
aan de heer Minister van Financiën aangaande de hindernissen bij de fiscale
bemiddeling.
Mevrouw Van Cauter kreeg kennelijk een aantal signalen uit de wereld van de
cijferberoepen en wilde meer bepaald weten of de heer Minister haar mening deelt
dat de fiscale bemiddeling een eerlijke kans moet krijgen. En of de administratie
kan worden aanbevolen om bij de aankondiging van de intentie tot de opstart van
een fiscale bemiddeling, de beslissing sowieso uit te stellen tot de termijn bepaald
in het Gerechtelijk Wetboek (zie ook infra bij “schorsende werking van de
procedure tot bemiddeling”).
De heer Minister van Financiën antwoordt dat de Fiscale Bemiddelingsdienst
inderdaad maximaal de kans moet krijgen om tot een bemiddelde oplossing te
komen en dit ongeacht of de bemiddeling wordt aangekondigd. De situatie waarbij
een ambtenaar de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling de pas zou afsnijden terwijl
de belastingplichtige de wens tot fiscale bemiddeling zou kenbaar maken, druist
ook naar zijn oordeel in tegen de wil van de wetgever. De heer Minister van
Financiën antwoordt tevens dat hij dit principe bij de administratie in herinnering
zal brengen.
Dit zal samen met de hierna geciteerde intentie tot invoering van een wettelijke
schorsing alvast leiden tot een optimalisering van de mogelijkheden tot fiscale
bemiddeling voor de burgers en de vennootschappen.

2

Kamer, Beknopt verslag – Commissie voor Financiën – 2014-2015, CRABV 54 COM 074
dd. 28.01.2015, p. 26-27.
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Schorsende werking van de procedure tot bemiddeling
Overeenkomstig artikel 116, § 1 van de Wet van 27 april 2007 werkt de procedure
tot fiscale bemiddeling thans niet stuitend of schorsend. Aangezien de fiscale
bemiddeling soms wordt doorkruist door een ambtenaar die een beslissing neemt
over een bezwaar vóór de fiscale bemiddeling effectief is afgesloten of de
bemiddeling zelfs een eerlijke kans heeft gekregen, werden er in het kader van
een verdere optimalisering van de dienst 2 gelijkaardige wetsvoorstellen3
ingediend. Artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek voorziet in de
mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten wanneer een ambtenaar
het nalaat een beslissing te nemen omtrent het bezwaar binnen een termijn van 6
maanden, of 9 maanden in geval van een aanslag van ambtswege. In dergelijk
geval dient de belastingplichtige de afhandeling van de administratieve
geschillenprocedure niet af te wachten en kan hij een gerechtelijke procedure
starten. In deze context mag bovendien niet uit het oog worden verloren dat de
Federale Overheidsdienst Financiën het recht om een subsidaire aanslag voor te
leggen aan de rechtbank verliest, indien de belastingplichtige naar de rechter stapt
zonder dat er een beslissing is binnen deze respectievelijke termijnen. Daarom net
is een schorsende of stuitende werking van de bemiddelingsprocedure (maximaal
3 maanden) zeker in het belang van zowel de belastingplichtige als de
administratie.
Samenstelling College – naleving taalpariteit
Naar aanleiding van de pensionering van een Nederlandstalig Collegelid (cf. ook
supra) stelde Volksvertegenwoordiger mevrouw Veerle Wouters op 22 oktober
2014 volgende vragen4 aan de heer Minister van Financiën:
1. Is de procedure reeds opgesteld om de taalpariteit te herstellen zoals
bepaald in het koninklijk besluit van 7 december 2009, of wenst u te
wachten totdat de huidige mandaten van de fiscaal bemiddelaars
verstrijken op 31 december 2014 en tot een gehele wedersamenstelling van
het college dient te worden overgegaan?
2. Hoeveel keer heeft het college sinds 1 mei 2013 vergaderd en/of
aanbevelingen verstrekt waarbij aan de taalpariteit niet werd voldaan?
3. Kan het college rechtsgeldig vergaderen, wanneer aan de taalpariteit niet
wordt voldaan?
4. Hoeveel Nederlandstalige en Franstalige aanvragen werden per jaar
ingediend vanaf 1 januari 2011?
5. In uw antwoord op een eerdere parlementaire vraag sprak u van een
nieuwe campagne teneinde de Fiscale Bemiddelingsdienst bekend te
maken bij het grote publiek. Hoe ver staat u met dit initiatief? Zijn er nog
ander stappen ondernomen in functie van een “actief communicatiebeleid”?
De heer Minister stelde in zijn antwoord dat hij de betrokken diensten van de
administratie zou verzoeken om het proces tot aanduiding van de leden van het
3

4
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nieuwe college opnieuw op te starten en dat er, teneinde de continuïteit van de
dienst te verzekeren, passende schikkingen worden getroffen om het mandaat van
de huidige fiscaal bemiddelaars tijdelijk te verlengen.
Op de tweede vraag antwoordt de heer Minister dat de vier bemiddelaars zoals
voorheen iedere week vergaderden teneinde de continuïteit van de werking van
de Fiscale Bemiddelingsdienst en aldus de dienstverlening aan de burgers alsook
de andere aan het personeel toevertrouwde opdrachten te verzekeren. De
bemiddelaars hebben er tijdens iedere vergadering zeer nauwgezet over gewaakt
dat alle beslissingen overeenkomstig de geest van de wet werden getroffen. De
bemiddelaars hebben hun belangrijke beslissingen steeds unaniem getroffen.
Wat de derde vraag betreft stelde de heer Minister dat geen enkele tijdens de
afgelopen 16 maanden getroffen beslissing gepaard ging met een niet-akkoord die
de afwezigheid van taalpariteit in opspraak kon brengen.
Wat het aantal aanvragen tussen 1 januari 2011 en 30 juni 2014 betreft, antwoordt
de heer Minister dat de Fiscale Bemiddelingsdienst in die periode 10.635
aanvragen heeft ontvangen. Hiervan waren er 6.139 Nederlandstalig en 4.496
Franstalig.
Tenslotte stelt de heer Minister dat de bemiddelaars in 2013 en 2014 hebben
deelgenomen aan meerdere studiedagen, colloquia, seminaries en vormingscursussen waarbij het accent werd gelegd op de bekendmaking van de dienst.
Meerdere duizenden brochures van de Fiscale Bemiddelingsdienst “Editie 2014”
werden verstuurd met name aan de OCMW’s, beoefenaars van cijferberoepen of
aan burgers die in contact kwamen met de dienst. Ook ter gelegenheid van de
deelname aan “Taxman 2014” werd een duizendtal brochures verdeeld.
Bemiddeling in bestuurszaken
Bemiddeling zit duidelijk in de lift! Voortaan ook in bestuurszaken. Bij wet van 19
januari 2014 en het koninklijk besluit van 28 januari 2014 (BS 3 februari 2014;
inwerkingtreding op 1 maart 2014) werd de procedure van de Raad van State
hervormd en wordt de toegang tot bemiddeling als alternatieve conflictbehandeling
in bestuurszaken geregeld en zelfs aangemoedigd. Specifiek in deze procedure
zal de rechtzoekende een beroep kunnen doen op een bemiddelaar, terwijl zijn
beroepsmogelijkheden voor de Raad van State ongeschonden blijven. De dialoog
tussen de partijen en de minnelijke schikking vormen daarbij sleutelbegrippen. De
vervaltermijn van 60 dagen om een beroep voor de Raad van State in te stellen
wordt daartoe maximaal 4 maanden opgeschort. Bovendien kan de bemiddeling
worden verdergezet nadat de procedure voor de Raad van State werd opgestart.
De gesolliciteerde bemiddelaars zijn aangesteld door een wet, decreet of
ordonnantie en zullen vaak ombudsmannen zijn. De Fiscale Bemiddelingsdienst
kijkt uit naar deze ontwikkeling, temeer daar bemiddeling aldaar kan nadat de
zaak voor de Raad is gebracht. Dit in tegenstelling tot de fiscale bemiddeling die in
alle materies (behoudens ingeval van invorderingsgeschillen) wettelijk onmogelijk
is eens het geschil aan een rechtbank of een extern expert (bijvoorbeeld schatter)
is voorgelegd.
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Bemiddeling en de academische wereld
Ook de academische wereld heeft belangstelling naar de werking en
mogelijkheden van de Fiscale Bemiddelingsdienst. De masteropleiding van de
Faculteit Rechten aan de Universiteit Hasselt, besteedt in haar visie en missie
aandacht aan de leerlijn “onderhandelen en bemiddelen” en zoomt daarbij in op
alternatieve systemen van geschillenbeslechting. Zo komen niet alleen in het
kader van een afzonderlijk opleidingsonderdeel resultaatsgerichte en faciliterende
strategieën bij het oplossen van juridische problemen aan bod, maar wordt tegelijk
ook in vele andere opleidingsonderdelen van het masterprogramma gewezen op
de mogelijkheden die er bestaan voor onderhandeling en bemiddeling. De eenheid
fiscaal recht van het Centrum voor overheid en recht (CORe) legde contacten met
de Fiscale Bemiddelingsdienst. Zo verleende een collegelid van de Fiscale
Bemiddelingsdienst zijn medewerking voor een panelgesprek naar aanleiding van
een studiedag “Alternatieve Fiscale Geschillenbeslechting”, gehouden op 24 april
2014 onder voorzitterschap van Professor Doctor Elly Van de Velde en Professor
Doctor Caroline Vanderkerken. In dit verband waren er tevens contacten met
Mevrouw Wendy Hensen (doctoraatsbursaal UHasselt) die zich ook in de
bemiddeling verdiept (proefschrift “Bemiddeling en de gerechtelijke organisatie“)
en tijdens de studiedag het thema “Fiscaal bemiddelen en verzoenen kan ook!”
behandelde. Maar er was tevens een onderwijsbijeenkomst in de masteropleiding
voor het vak Grondige studie Fiscaal recht, georganiseerd door Professor Doctor
Elly Van de Velde (fiscaal recht) in samenspraak met Professor Doctor Eric
Lancksweerdt (onderhandelen en bemiddelen) met deelname van een collegelid
van de Fiscale Bemiddelingsdienst, waarbij interessante casussen omtrent fiscale
bemiddeling via een rollenspel werden bestudeerd. Het werd zowel door de
studenten, als door de Professoren, maar niet in het minst door de Fiscale
Bemiddelingsdienst, als heel boeiend en leerrijk ervaren en is absoluut voor
herhaling vatbaar.
Ook het Instituut voor de Overheid (KU Leuven) zocht contact met de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Er vond recent een interessante gedachtewisseling plaats
met mevrouw Eva Platteau, Doctor in de Sociale Wetenschappen, en mevrouw
Charlot Pascal, studente in de Master Overheidsmanagement en –beleid. Het
door het collegelid verstrekte interview wordt verwerkt in de masterproef van
mevrouw Pascal en de bespreking werd door éénieder als heel leerrijk en
interessant ervaren. Ook dit krijgt wellicht nog een vervolg.
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Afdeling 1
Wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV)
§ 1. Statuut
Overeenkomstig artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV) onderzoekt de Fiscale Bemiddelingsdienst de aanvragen tot
bemiddeling in alle onafhankelijkheid.
Deze statutaire en functionele onafhankelijkheid is essentieel opdat de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst efficiënt zou zijn.
Bij toepassing van § 5 van voormeld artikel 116 regelt het koninklijk besluit van 9
mei 2007 deze onafhankelijkheid.
Artikel 6 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 bevestigt dat “Binnen de
grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de fiscaal bemiddelaars van geen
enkele overheid instructies. Behoudens in geval van zware fout, kunnen zij niet
van hun ambt worden ontheven wegens daden die zij stellen in het raam van hun
ambtsvervulling”.
Deze bepaling laat hen dus toe om in alle onafhankelijkheid te handelen en hun
taken te vervullen in alle vrijheid ten aanzien van de handelingen en van de
werking van de algemene administraties waarvoor zij bevoegd zijn.
Niettegenstaande de bemiddelaars onafhankelijk zijn, bepaalt het koninklijk besluit
van 9 mei 2007 dat de dienst wordt opgericht binnen de Federale Overheidsdienst
Financiën.
Het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de diensten
andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën, plaatst de
Bemiddelingsdienst tussen de andere autonome diensten van deze Federale
Overheidsdienst5.
In het Verslag aan de Koning bij voormeld besluit van 3 december 2009 wordt
verduidelijkt dat de autonome diensten, diensten zijn die worden geplaatst onder
5

Volgens artikel 1 van het koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan
operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën: “De autonome diensten van de
Federale Overheidsdienst Financiën zijn: 1° de cel “Fiscaliteit van de buitenlandse
investeringen”, bedoeld in de artikelen 3bis tot 3septies van het koninklijk besluit van 29
oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst
Financiën, en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut
van het Rijkspersoneel; 2° de Dienst van de voorafgaande beslissingen in fiscale zaken,
opgericht bij het koninklijk besluit van 13 augustus 2004; 3° de Fiscale bemiddelingsdienst, opgericht bij het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5
van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV); 4° de
Waarnemingspost voor de gewestelijke fiscaliteit, opgericht bij het koninklijk besluit van 21
april 2007; 5° de Interne auditdienst, in de zin van artikel 7 van het koninklijk besluit van 17
augustus 2007 betreffende de interne auditactiviteiten binnen sommige diensten van de
federale uitvoerende macht; 6° de Centrale rechtskundige dienst”.
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het administratief gezag van de Voorzitter van het Directiecomité, maar die over
een onafhankelijke beslissingsmacht en meningsuiting beschikken ten aanzien
van de overheid.

§ 2. Samenstelling en werking
De samenstelling en werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt door
artikel 116, § 5 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
overgelaten aan de koning, alwaar dit artikel stelt: “De Koning, bij een in een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad:
- richt de dienst met als naam ‘fiscale bemiddelingsdienst’ op bij de Federale
Overheidsdienst Financiën en bepaalt de werkingswijze ervan;
- benoemt, na advies van het directiecomité, de bestuurders van de
bovenvermelde dienst;
- bepaalt de nadere regels voor de toepassing van dit hoofdstuk”.
A. Het College
De samenstelling en werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt geregeld
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 waarin wordt bepaald dat
de Fiscale Bemiddelingsdienst onder de leiding wordt geplaatst van een college
samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, ”fiscaal bemiddelaars”
genoemd. De Minister wijst onder de leden van het college een Voorzitter aan.
Dit college, eventueel met uitzondering van de voorzitter, is samengesteld uit een
gelijk aantal leden die respectievelijk behoren tot de Nederlandse en de Franse
taalrol.
In artikel 2 van hetzelfde besluit wordt gesteld dat de fiscaal bemiddelaars worden
aangeduid, na een oproep tot kandidaatstelling op basis van de functiebeschrijving
en het competentieprofiel dat als bijlage bij het koninklijk besluit werd gevoegd. Ze
worden aangeduid voor een termijn van vijf jaar, deze aanduiding is hernieuwbaar.
Artikel 3 stelt dat de Koning, na advies van het directiecomité, bij een in
Ministerraad overlegd besluit een einde kan maken aan het mandaat van de
fiscaal bemiddelaars: 1) op hun verzoek; 2) om ernstige redenen. Het mandaat
eindigt van rechtswege wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken.
Op 7 december 2009 wordt het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van
het eerste College van de Fiscale Bemiddelingsdienst ondertekend.
Werden aldus met ingang van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014
benoemd tot leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst: Charles
DEMARCH (Adviseur-generaal), Yvan DUBUISSON (Adviseur), Edouard
TRZCINSKI (Adviseur), Geert CALLAERT (Adviseur-generaal) en Paul DE ROM
(Auditeur-generaal, dienstchef). De heer DE ROM werd ingevolge het bereiken
van de leeftijd van 65 jaar evenwel reeds met ingang van 1 mei 2013 op rust
gesteld en nog niet vervangen.
De heer Edouard TRZCINSKI werd aangesteld als Voorzitter van het College.
In het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2015 werd opnieuw een oproep tot de
kandidaten van lid van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst gelanceerd.
De kandidaturen moesten tegen begin maart 2015 worden ingediend. Het nieuwe
College wordt dus binnenkort gevormd.
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B. De medewerkers van de dienst
Overeenkomstig artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007, is de dienst
samengesteld uit ten minste twintig personeelsleden die titularis zijn van een
betrekking van niveau A of B en ten minste drie personeelsleden die titularis zijn
van een betrekking van niveau C.
De kandidaten moeten een gunstige vermelding bekomen aan het einde van een
selectieprocedure6
op
basis
van
een
functiebeschrijving
en
een
competentieprofiel.
Uit de lijst van de op basis van de selectieprocedure weerhouden kandidaten,
duidt de Minister van Financiën de personeelsleden aan, op voordracht van de
fiscaal bemiddelaars.
Deze aanduiding geldt voor vijf jaar en is hernieuwbaar. Op verzoek van de fiscaal
bemiddelaars, of op verzoek van het personeelslid, kan in uitzonderlijke
omstandigheden van deze duur worden afgeweken bij behoorlijk gemotiveerde
beslissing van de Minister van Financiën. In 2014 ging de Fiscale
Bemiddelingsdienst over tot 6 nieuwe aanwervingen, 3 personeelsleden verlieten
de dienst.
Op 31 december 2014 is het personeelsbestand
Bemiddelingsdienst als volgt samengesteld:
-

van

de

Fiscale

3 medewerkers van niveau C die het secretariaat van de dienst waarnemen
30 medewerkers van de niveaus A en B die de bemiddelingsdossiers
beheren.

Alle medewerkers van de Fiscale Bemiddelingsdienst zijn personeelsleden van de
onderscheiden Algemene administraties (Algemene administratie van de fiscaliteit,
Algemene administratie van de inning en de invordering, Algemene administratie
van de patrimoniumdocumentatie, …). De bemiddelingsmedewerkers zijn
gerekruteerd rekening houdende met hun ervaring en technische kennis binnen
het fiscale domein waarin zij moeten bemiddelen alsook met hun luister- en
communicatievaardigheid en andere bemiddelingsbevorderende generieke
competenties. Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007
tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV) worden ze ter beschikking gesteld van de Fiscale
Bemiddelingsdienst en behouden zij in hun administratie van oorsprong hun
rechten op bevordering, verandering van vakklasse, verandering van graad en
mutatie.
C. Werking van de dienst
De medewerkers van de Fiscale Bemiddelingsdienst voeren hun ontvangst-,
onderzoeks- en bemiddelingstaken uit onder het gezag van het College van de
fiscaal bemiddelaars.
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 (BS 24 mei 2007) voorziet dat
de fiscaal bemiddelaars een reglement van interne orde opstellen, waarin wordt
vastgelegd op welke wijze het College vergadert, beraadslaagt en stemt. Dit

6

Deze selectieprocedure is vastgelegd in een ministerieel besluit van 16 mei 2007.
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reglement van interne orde werd in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2010
gepubliceerd.
Krachtens artikel 8 van het voormelde koninklijk besluit, en onverminderd de
delegaties die ze elkaar bij collegiale beslissing verlenen, treden de fiscaal
bemiddelaars in de regel op als College.
De medewerkers verrichten hun taken onder de leiding van een bemiddelaar in
functie van de behandelde materie en van de taalrol waartoe zij behoren.
Het secretariaat staat naast de algemene, de administratieve en de logistieke
ondersteuning van de dienst in voor de verwerking van de inkomende en
uitgaande briefwisseling en het (telefonisch) onthaal. De Fiscale Bemiddelingsdienst is immers iedere werkdag telefonisch te bereiken alsook bij wijze van
permanentie tijdens de eindejaarsperiode.

De organisatiestructuur van de dienst (toestand op 31 december 2014) ziet er
schematisch als volgt uit:
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TAX. NL (DB/BTW)

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

TAX. (INTERNAT.)
PAT.DOC FR

TAX. FR (DB)

INV. FR (DB/BTW)
TAX. FR (BTW)

Edouard
TRZCINSKI

Charles
DEMARCH

Yvan
DUBUISSON

Kristel DE BELDER

Olivier DENAGE

Damien FRANCE

Marie-Claire ANDRE

Herman FRANCOIS

Grégory FREHIS

Philippe GENTINNE

Fréderic FOGUENNE

Ilse HEERMAN

Catherine HENROSET

Lindsay PARADIS

Marie-Paule LECART

Nadia MASWIENS

Catherine
VANDENBOSCH

Luc PATERNOSTRE

Vincent TAMO

Alain SCOUPPE

Luc VAN DER MAELEN

Geert
CALLAERT

BEMIDDELAARS

Joos DESMYTER
Giovanni FERRARI
Geert GHEKIERE

Kristel JANSSENS

MEDEWERKERS

Ingrid LEJEUNE

Timothy VAN BELLE

Hans SECELLE

Felipe UGALDE

Didier VAN DE PERRE

Vic VAN
WEYENBERGH

Martine VAN DEN
STEEN

Patrick WILLEMS

SECRETARIAAT

Greet SELLEKAERTS

Laurence DUMON

Carlos BOURET
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§ 3. Betrokken domeinen
De artikelen 117 tot 130 van de wet van 25 april 2007 hebben verschillende
wijzigingen aangebracht aan de fiscale wetboeken. Ze voorzien in de tussenkomst
van de Fiscale Bemiddelingsdienst in de diverse fiscale domeinen die hierna
worden toegelicht.
A. Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de belasting over de
toegevoegde waarde.
De artikelen 117 en 118 van de wet van 25 april 2007 hebben de artikelen
84quater (aanvraag tot bemiddeling in geval van een blijvend meningsverschil
over de taxatie) en 85ter (aanvraag tot bemiddeling inzake de invordering)
ingevoegd in het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.
Artikel 84quater van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde
waarde
§ 1. Ingeval een blijvend meningsverschil over de taxatie gebracht wordt voor de
Minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar, kan de
schuldenaar van de belasting een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV).
§ 2. De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk indien de schuldenaar van de
belasting vooraf verzet heeft aangetekend tegen het dwangbevel, wanneer de
deskundige schatting gevorderd werd met toepassing van artikel 59, § 2, of
wanneer reeds uitspraak werd gedaan over de betwisting.
Wanneer de schuldenaar van de belasting verzet aantekent tegen het
dwangbevel, wanneer de deskundige schatting gevorderd is met toepassing van
artikel 59, § 2, of wanneer over de betwisting uitspraak werd gedaan, vóór de
kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst
ontheven van zijn bevoegdheid.
§ 3. Ingevolge het bemiddelingsverslag kan de administratieve beslissing het bedrag
van de fiscale schuld aanpassen, voor zover dit geen vrijstelling of vermindering
van belasting inhoudt. Het is evenwel niet toegelaten een aanvullende belasting te
vestigen.

Artikel 85ter van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
In geval van betwisting met de ontvanger die belast is met de invordering van zijn
fiscale schuld, kan de belastingschuldige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de
fiscale bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen (IV).

B. Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de personenbelasting, de
vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, alsook inzake de belasting
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van niet-inwoners (cf. arikel. 1, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992).
Hij is tevens bevoegd inzake de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing
en de bedrijfsvoorheffing (cf. artikel 1, § 2, en 249 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992).
Ook inzake de vaststelling van het kadastraal inkomen is hij bevoegd (cf. artikel
471 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
De Fiscale Bemiddelingsdienst is evenwel niet bevoegd wanneer een Gewest zelf
“de dienst van de betreffende belasting”7 verzekert. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor de onroerende voorheffing waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd is.
De artikelen 119 tot 121 van de wet van 25 april 2007 hebben de artikelen
376quinquies (aanvraag tot bemiddeling in geval van een bezwaarschrift inzake
de taxatie, ingediend bij de directeur der belastingen), 399bis (aanvraag tot
bemiddeling inzake de invordering) en 501bis (aanvraag tot bemiddeling in geval
van blijvende onenigheid omtrent het kadastraal inkomen) in het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 ingevoegd. Artikel 376quinquies van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 werd bij Wet van 29 april 2013 (BS 10 mei 2013)
gewijzigd teneinde de fiscale bemiddeling ook mogelijk te maken in geval van
verzoeken om ambtshalve ontheffing.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is inzake directe belastingen, naar analogie met de
BTW, dus zowel bevoegd inzake de geschillen over de taxatie van de belastingen
en voorheffingen als over de invordering ervan. Daar waar inzake de invordering
de bevoegdheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst niet tot een bepaalde fase van
de procedure is beperkt, doch algemeen is (enige voorwaarde is het bestaan van
een geschil over de invordering), is die inzake de vestiging van de belastingen en
de voorheffingen (de zogenaamde taxatie) beperkter. De Fiscale
Bemiddelingsdienst kan immers in dit geval slechts tussenkomen indien er een
administratief beroep over de vestiging (een bezwaarschrift of een verzoek om
ambtshalve ontheffing) hangende is, dus met name ingediend en niet
administratief door de bevoegde Gewestelijke directeur of de daartoe
gedelegeerde ambtenaar beslecht.

7

28

De “dienst van de belasting” omvat de vaststelling van de belastinggrondslag, de
berekening van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting,
de daarop betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), de
inning en de invordering van de belasting (met inbegrip van de kosten en de interesten)
(Parl. St., Kamer, zitt. 2000-2001, nr 1183/007, p. 160).
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Artikel 376quinquies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
§ 1. Ingeval een bezwaarschrift of een vraag tot ambtshalve ontheffing bedoeld in
artikel 376 werd ingediend bij de directeur der belastingen, kan de
belastingschuldige, evenals zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt
ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV). (1)
§ 2. De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk wanneer de belastingschuldige
vooraf een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld of
wanneer reeds uitspraak werd gedaan over het bezwaar of over de toepassing
van artikel 376. (1)
Wanneer de belastingschuldige een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg
heeft ingesteld of wanneer reeds uitspraak werd gedaan over het bezwaar, vóór
de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst
ontheven van zijn bevoegdheid.

(1)
De woorden “of een vraag tot ambtshalve ontheffing bedoeld in artikel 376”
en “of over de toepassing van artikel 376” zijn ingevoegd bij Wet van 29 april 2013
tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de
fiscale bemiddeling uit te breiden tot verzoeken tot ambtshalve ontheffing.
Artikel 399bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
In geval van betwisting met de ontvanger belast met de invordering van zijn fiscale
schuld, kan de belastingschuldige, evenals zijn echtgenoot op wiens goederen de
aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV).

Artikel 501bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
§ 1. Indien in de loop van de behandeling van het bezwaar en na onderhandelingen de
onenigheid blijft bestaan, kan de bezwaarindiener, via de tussenkomst van de
onderzoekende ambtenaar, een aanvraag om bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV).
Wanneer het proces-verbaal van niet-akkoord, dat opgesteld is met het oog op
het vorderen van de scheidsrechterlijke beslissing bedoeld in § 2 aan de
belastingplichtige
werd
betekend
vóór
de
kennisgeving
van
het
bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst ontheven van zijn
bevoegdheid.
§ 2. Indien de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener, ondanks de
eventuele bemiddeling, geen akkoord bereiken over het kadastraal inkomen dat
aan het onroerend goed moet worden toegekend, wordt een proces-verbaal van
niet-akkoord opgesteld en hebben de onderzoekende ambtenaar en de
bezwaarindiener de mogelijkheid een scheidsrechterlijke beslissing te vorderen
teneinde het bedoelde kadastraal inkomen vast te stellen.
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C. Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de verkeersbelasting (en de
belasting op de inverkeerstelling) op de autovoertuigen, de belasting op de spelen
en de weddenschappen, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen,
alsook op de belasting (en de aanvullende belasting) op de deelname van de
werknemers in de winst of in het kapitaal van de vennootschap (cf. artikel 1 van
het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen).
Hij is tevens bevoegd inzake het “eurovignet” (recht van het gebruik van bepaalde
wegen) (cf. wet van 27 december 1994).
De Fiscale Bemiddelingsdienst is evenwel niet bevoegd wanneer een Gewest zelf
de “dienst van de belasting” (zie ook voetnoot nr 7 hiervoor) waarneemt. Dit is het
geval wat de belasting op de automatische ontspanningstoestellen en de belasting
op de spelen en de weddenschappen betreft, waarvoor het Waalse Gewest
bevoegd is. Het geldt eveneens voor de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling en het ”eurovignet” waarvoor het Vlaamse Gewest vanaf
1 januari 2011 bevoegd werd.
Artikel 123 van de wet van 25 april 2007 heeft wijzigingen aangebracht aan
artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, teneinde de bepalingen van de artikelen 376quinquies en 399bis van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op deze belastingen toepasselijk
te maken.
De modaliteiten tot tussenkomst door de Fiscale Bemiddelingsdienst inzake de
inkomstenbelastingen zijn derhalve mutatis mutandis van toepassing op de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
Artikel 2, 1e lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen
Voor zover hiervan door de bepalingen betreffende de in artikel 1 genoemde
belastingen niet wordt afgeweken, zijn de artikelen 298, [...], 366 tot 379, [...], 399bis
[…] en 470bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van toepassing op
die belastingen.

D. Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de registratierechten8.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is evenwel niet bevoegd inzake de hypotheek- en
griffierechten.
Artikel 124 van de wet van 25 april 2007 wijzigt artikel 219 van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten (verzoek tot bemiddeling inzake de
heffing of de invordering van de registratierechten).

8
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Artikel 219, 1e tot 3e lid, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten
De moeilijkheden die in verband met de heffing of de invordering van de
registratierechten vóór het inleiden der gedingen kunnen oprijzen, worden door de
Minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar opgelost.
Indien, na onderhandelingen, met de minister of met de door hem gemachtigde
ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste
lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV).
Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in
artikel 189 bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale
bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of worden voortgezet zodra de
vordering tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke
moeilijkheden in verband met de heffing en invordering van de registratierechten
bemiddeling door de fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten.

Ook hier geldt als basisvoorwaarde voor een mogelijke tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst dat de dienst van de belasting door de Federale
Overheidsdienst Financiën moet wordt waargenomen. Gelet op het feit dat het
Vlaamse Gewest besliste om vanaf 1 januari 2015 de Vlaamse registratie- en
successierechten zelf te heffen en te innen, was 2014 het laatste jaar waarin de
Fiscale Bemiddelingsdienst terzake kon tussenkomen. De nog niet afgehandelde
dossiers betreffende deze materies werden in januari 2015 aan de Vlaamse
Belastingdienst (VLABEL) overgedragen. Enkel voor ondermeer het algemeen
vast recht, het specifiek vast recht op de bijlagen, het evenredig recht op de
huurcontracten (e.d.) en op de contracten van vestiging of overdracht van erfpacht
of opstalrecht, het evenredig recht op de vestiging van een hypotheek op een
schip en op de inpandgeving van een handelszaak, het specifiek vast recht op
handlichtingen, het evenredig recht op inbrengen in vennootschappen, met
uitzondering van de inbrengen waarop het regionaal verkooprecht verschuldigd is,
en het veroordelingsrecht, de als “oneigenlijke gewestbelastingen” aangemerkte
registratierechten, blijft de Fiscale Bemiddelingsdienst in Vlaanderen bevoegd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst blijft evenwel onverkort bevoegd voor de Waalse
en Brusselse registratie- en successierechten.
E. Wetboek der successierechten
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de successierechten9.
Artikel 125 van de wet van 25 april 2007 wijzigt artikel 141 van het Wetboek der
successierechten (verzoek tot bemiddeling inzake de heffing of de invordering der
successierechten).

9

De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en de
invordering van de successierechten de bemiddeling is uitgesloten. Tot op heden werd
geen enkel dergelijk besluit getroffen.

31





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 2 - Afdeling 1

Artikel 141, 1e tot 3e lid, van het Wetboek der successierechten

De oplossing der moeilijkheden, die met betrekking tot de heffing of de invordering der
rechten van successie en van overgang bij overlijden vóór het inleiden der gedingen
kunnen oprijzen, komt de Minister van Financiën of de door hem gemachtigde
ambtenaar toe.
Indien, na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde
ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste
lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV).
Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in
artikel 111 bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale
bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of voortgezet worden van zodra de
vordering tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke
moeilijkheden in verband met de heffing en invordering van de successierechten
bemiddeling door de fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten.

Wat de overdracht naar het Vlaamse Gewest betreft, zie supra onder D.
Wat de successierechten betreft, blijven Boek II (jaarlijkse taks tot vergoeding van
successierechten) en Boek IIBIS (jaarlijkse taks op de collectieve
beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen) van het Wetboek der successierechten een federale
bevoegdheid.
F. Wetboek diverse rechten en taksen
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de rechten op geschriften en
diverse taksen (taks op de beursverrichtingen, taks op de aflevering van effecten
aan toonder, jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen, jaarlijkse taks op de
winstdeelnemingen, aanplakkingstaks,…) (cf. Boek I en II van het Wetboek
diverse rechten en taksen)10.
Artikel 126 van de wet van 25 april 2007 wijzigt artikel 202/4 van het Wetboek
diverse rechten en taksen (verzoek tot bemiddeling inzake de heffing of de
invordering van diverse rechten en taksen).

10
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Artikel 202/4, 1e tot 3e lid, van het Wetboek diverse rechten en taksen

De moeilijkheden die in verband met de heffing of de invordering van de diverse
rechten en taksen vóór het inleiden der gedingen kunnen oprijzen, worden door de
Minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar opgelost.
Indien, na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde
ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste
lid, kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV). De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband
met de heffing en invordering van de diverse rechten en taksen bemiddeling door de
fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten.

G. Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de douane en de accijnzen.
De artikelen 127 tot 130 van de wet van 25 april 2007 hebben een nieuw
Hoofdstuk XXIIIbis ingevoegd in de Algemene wet inzake douane en accijnzen
van 18 juli 1977, omvattende de artikelen 219bis, 219ter, en 219quater,
handelende over de mogelijkheid tot het indienen van een aanvraag tot
bemiddeling inzake de douane en de accijnzen.
Artikel 219bis van de Algemene wet inzake douane en accijnzen

Iedere persoon die, overeenkomstig de artikelen 211 tot en met 219, een regelmatig
administratief beroep tegen een beschikking instelt, kan een aanvraag tot bemiddeling
betreffende die beschikking indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld bij
artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

Arikel. 219ter van de Algemene wet inzake douane en accijnzen

De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk wanneer de aanvrager vooraf een
vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld of wanneer over het
administratief beroep bij toepassing van artikel 219 een beslissing werd getroffen.
Wanneer de belastingschuldige een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft
ingesteld of wanneer over het administratief beroep bij toepassing van artikel 219 een
beslissing werd getroffen, vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de
fiscale bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegdheid.

Artikel 219quater van de Algemene wet inzake douane en accijnzen

De aanvraag tot bemiddeling schort de tenuitvoerlegging van de aangevochten
beschikking niet.
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Afdeling 2
Aanvragen en behandeling
§ 1. Ontvangen aanvragen
Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 kan "iedere
belanghebbende ... een aanvraag tot bemiddeling indienen ofwel schriftelijk, per
fax of per e-mail ofwel mondeling tijdens de permanentie georganiseerd door de
dienst".
Wat het kadaster betreft, wordt opgemerkt dat de aanvraag theoretisch slechts
indirect kan worden ingediend. Artikel 501bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 voorziet immers dat de aanvrager zijn
bemiddelingsaanvraag slechts via tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar
kan indienen.
Naast de specifieke verzoeken om fiscale bemiddeling, wordt de Fiscale
Bemiddelingsdienst ook gecontacteerd aangaande andere fiscale vragen, zonder
dat er een blijvend geschil met een dienst binnen de Federale Overheidsdienst
Financiën blijkt te zijn. Het gaat dan in hoofdzaak om vragen die betrekking
hebben op de toepassing van één welbepaald onderdeel van de fiscale wetgeving,
op de aflijning van de bevoegdheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst of op de
wijze waarop de belastingplichtige zich "in regel kan stellen" met de administratie.
Vanuit de algemene taak tot dienstverlening aan de burger, verstrekt de Fiscale
Bemiddelingsdienst alsdan algemene informatie aan de belastingplichtigen of
verwijst hen door naar de juiste dienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst voert tevens de taken uit die voordien waren
toevertrouwd aan de "Contactcel Invordering", die tussenkwam in geschillen
tussen de belastingplichtige en de Ontvanger van de directe belastingen of van de
BTW. Zelfs wanneer aanvragen, die betrekking hebben op een
invorderingsprobleem, aan het Kabinet van de Minister of aan het Koninklijk Paleis
worden gericht en aan de Fiscale Bemiddelingsdienst worden toegestuurd, werd
beslist om deze aanvragen op een specifieke wijze te behandelen.
Er worden binnen de Fiscale Bemiddelingsdienst dan ook drie soorten dossiers
onderscheiden namelijk: “Fiscale Bemiddeling”, “Contactcel Invordering” en
“Diversen”. De ontvangen dossiers worden in de analyse en bespreking hierna
dan ook aldus opgesplitst en meer uitvoerig toegelicht.
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In 2014 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.546 nieuwe aanvragen ontvangen.
In 2013 waren dit er 3.127, dit betekent een stijging van 13%. Dit is een gestage
stijging, want ook in 2013 waren er 14% meer dossiers dan in 2012. De Fiscale
Bemiddelingsdienst geniet dus kennelijk meer en meer naambekendheid.
Van deze 3.546 ontvangen aanvragen werden er 2.532 via email, 727 per brief, en
91 via fax ingediend. Er werden 145 aanvragen via de telefoon bij de dienst
ingediend. 51 verzoekers kwamen rechtstreeks met hun verzoek om bemiddeling
op de dienst langs.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat meer dan 70% van de ingediende
verzoeken per email gebeurden. Dit toont de maximale mogelijkheid tot
rechtstreekse indiening van de verzoeken om bemiddeling aan. Deze drempelloze
toegang is immers inherent aan de bemiddeling. Hierbij moet worden opgemerkt
dat een deel van deze emails volgen op eerdere “eerste” telefonische contacten
met de dienst, waarbij deze manier van indiening van een verzoek steeds wordt
aangemoedigd.
De ontvangen dossiers zijn als volgt onderverdeeld:
Type aanvragen (3.546 dossiers)
951
(27%)

Fiscale Bemiddeling
Contactcel Invordering
2.014
(57%)

Diversen

581
(16%)

Wanneer we de onderverdeling van de nieuwe aanvragen bekijken, dan stellen we
vast dat in 2014, 57% van de ontvangen dossiers als “Fiscale Bemiddeling”
gecatalogeerd werden. Ten opzichte van 2013 werden meer dossiers van het type
“Diversen” ontvangen. Dit onderstreept tevens de rol van de Fiscale
Bemiddelingsdienst als algemene dienstverlener in het beantwoorden van
verzoeken, klachten en andere vragen van belastingplichtigen in hun relatie met
de administratie.
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61% van de nieuwe aanvragen betreffen Nederlandstalige verzoeken, 39%
hebben betrekking op Franstalige dossiers.
Deze nieuwe dossiers worden bij de 882 dossiers gevoegd die nog in behandeling
waren eind 2013. Dit brengt het totaal aantal te behandelen dossiers tijdens het
jaar 2014 op 4.428.

§ 2. Behandeling
De procedure van behandeling van een aanvraag om fiscale bemiddeling wordt
verduidelijkt in de artikels 10 tot 12 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007.
A. Fiscale Bemiddeling
De tekst van de artikels 10 en 11 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007, luidt
als volgt:
Artikel 10. De aanvragen tot bemiddeling maken het voorwerp uit van een
ontvangstbewijs uitgereikt aan de aanvrager binnen een termijn van vijf
werkdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.
Wanneer de bemiddeling mondeling aangevraagd wordt, wordt zij op papier gezet
door de dienst. In afwijking van het eerste lid wordt het ontvangstbewijs
onmiddellijk uitgereikt.
Artikel 11. De dienst deelt de aanvrager ten laatste binnen de vijftien werkdagen
vanaf de ontvangst van de aanvraag tot bemiddeling haar beslissing mee om deze
aanvraag al dan niet te behandelen of ze aan een andere ombudsman door te
zenden. De weigering om een klacht te behandelen wordt gemotiveerd. De dienst
fiscaal bemiddelaar stelt de betrokken fiscale dienst in kennis van de aanvraag tot
bemiddeling die zij voornemens is te behandelen.
Artikel 116, § 1, 2e lid van de wet van 25 april 2007 luidt als volgt:
“De fiscale bemiddelingsdienst weigert een aanvraag tot bemiddeling te
behandelen:
1° indien de aanvraag duidelijk ongegrond is;
2° indien de aanvrager duidelijk geen stappen bij de betrokken bevoegde administratieve overheid heeft ondernomen teneinde de standpunten met elkaar te
verzoenen11”.
Naar aanleiding van het onderzoek van de aanvraag zal de Fiscale
Bemiddelingsdienst nagaan of de behandeling van de aanvraag onder zijn
bevoegdheid valt.
Het samenwerkingsprotocol van 1 juli 2010 tot organisatie van de relaties tussen
de Fiscale Bemiddelingsdienst en de algemene administraties van de Federale
Overheidsdienst Financiën, bevoegd inzake fiscaliteit en patrimoniumdocumentatie, bevat de volgende passage (punt 4):
“Van de beslissing die de Fiscale Bemiddelingsdienst bij toepassing van artikel 11
van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 neemt met betrekking tot de
(on)ontvankelijkheid van de bemiddelingsaanvraag, wordt een bij voorkeur

11
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elektronische kopie naar het bevoegde contactpunt12 en naar de bevoegde dienst
die over de administratieve betwisting moet beslissen, verstuurd.”
Is een aanvraag onontvankelijk, dan probeert de Fiscale Bemiddelingsdienst zo
mogelijk bijstand te verlenen (bv. door nuttige informatie te verstrekken, door de
vraag aan een andere bemiddelaar of bevoegde dienst toe te zenden, ...).
Een aanvraag kan als zodanig onontvankelijk zijn wanneer geen voorafgaande
stappen werden ondernomen bij de bevoegde administratieve overheid. Door de
aanvrager in de beslissing houdende onontvankelijkheid van zijn aanvraag in te
lichten omtrent het ontbreken van deze formaliteit, zal hij in staat zijn hieraan te
verhelpen.
Ook gebeurt het vaak dat onontvankelijkheidsbeslissingen gepaard gaan met
bijstand onder de vorm van diverse informatie, waardoor de burger op het goede
spoor wordt gezet bij de verdere stappen die hij kan ondernemen.
Artikel 116, § 1, 3e lid van de wet van 25 april 2007, luidt als volgt:
“De indiening en het onderzoek van een aanvraag tot bemiddeling hebben geen
enkele schorsende of stuitende werking”.
Dit betekent dat de bevoegde dienst het onderzoek van het administratieve geschil
kan voortzetten.
Het bovenvermelde Protocol voorziet in punt 8 evenwel het volgende:
“Wanneer de Fiscale Bemiddelingsdienst een bemiddelingsaanvraag ontvankelijk
heeft verklaard, stelt die schriftelijk en in onderlinge overeenstemming met de
bevoegde dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen, een
redelijke termijn vast binnen dewelke die aanvraag in het licht van de principes
van behoorlijk bestuur en de procedureregels die ter zake gelden moet worden
behandeld”.
Tevens wordt in punt 9 van het Protocol gesteld dat “Gedurende de
overeenkomstig punt 8 vastgestelde termijn, zet de bevoegde dienst die over de
administratieve betwisting moet beslissen, zijn werkzaamheden met betrekking tot
het onderzoek van de betwisting verder, daaronder begrepen het horen van
partijen. Hij onthoudt zich van het effectief treffen van de beslissing en/of van het
nemen van uitvoeringsmaatregelen die de bemiddeling in het gedrang kunnen
brengen, tenzij de bevoegde dienst die over de administratieve betwisting moet
beslissen, genoodzaakt is een beslissing te treffen om het verstrijken van de in
artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde termijn van zes of
negen maanden te vermijden, of tenzij het naleven van de termijn de rechten van
de Schatkist in het gedrang zou brengen of tot vertraging zou leiden bij de ter
beschikking stelling van eigen middelen aan de Europese Commissie”.
Artikel 12 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007, luidt als volgt:
“Het bemiddelingsverslag wordt aan de aanvrager en de betrokken fiscale dienst
ter kennis gebracht”.
In dit verband wordt verwezen naar punt 10 van bovenvermeld Protocol:
“Het resultaat van de bemiddeling tussen de partijen wordt door de Fiscale
Bemiddelingsdienst in het bemiddelingsverslag opgenomen. Het bemiddelingsverslag wordt, gelijktijdig met de verzending aan de aanvrager en bij voorkeur
langs elektronische weg, naar het bevoegde contactpunt en naar de bevoegde
dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen, verstuurd. Indien
12

De administrateurs-generaal duiden binnen hun centrale diensten, en ieder voor de
algemene administratie waarvoor hij verantwoordelijk is, een contactpunt aan dat instaat
voor de relaties met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
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nodig neemt de bevoegde dienst die over de administratieve betwisting moet
beslissen, het verslag op in de daartoe bestemde fiscale gegevensbanken.”
Met betrekking tot de eigenlijke administratieve beslissing, stipuleert datzelfde
Protocol onder punt 11 dat:
“De dienst die over de administratieve betwisting moet beslissen, treft na
ontvangst van het bemiddelingsverslag zo spoedig mogelijk de beslissing”.
Dit betekent dat de Fiscale Bemiddelingsdienst enkel probeert om de standpunten
te verzoenen en dat het resultaat van de bemiddeling in een bemiddelingsverslag
wordt opgenomen. Het rapport zal melding maken van een wederzijds akkoord of
van een blijvend niet-akkoord tussen de partijen13. Hoe dan ook is het de
administratieve overheid - en niet de Fiscale Bemiddelingsdienst - die de
uiteindelijke beslissing treft.
De opdracht van de Fiscale Bemiddelingsdienst bestaat immers in het zoeken
naar oplossingen voor de problemen die hem worden voorgelegd; hierbij oefent de
Fiscale Bemiddelingsdienst een invloedsmagistratuur uit, zonder dat hij evenwel
beslissingen treft. In dit verband kan worden verwezen naar de bepalingen van
artikel 116, § 1, 4e lid van de wet van 25 april 2007: "Tegen de
bemiddelingsverslagen en de beslissingen betreffende de ontvankelijkheid kan
geen administratief of een gerechtelijk beroep worden ingesteld".
Volledigheidshalve dient te worden opgemerkt dat de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst niet steeds door een onontvankelijkheidsbeslissing of een
bemiddelingsverslag wordt beëindigd; dit is met name het geval wanneer de
Fiscale Bemiddelingsdienst moet vaststellen dat hij ontheven is van zijn
bevoegdheid. Een dergelijke ontheffing van bevoegdheid doet zich voor wanneer,
buiten diens wil om, een einde wordt gesteld aan de opdracht van de Fiscale
Bemiddelingsdienst. De oorzaken hiervan worden opgesomd in verschillende
fiscale bepalingen en hebben inzonderheid betrekking op de gevallen waarin de
belastingplichtige zijn aanvraag intrekt, een zaak voor de rechtbank aanhangig
wordt gemaakt, een controleschatting wordt gevorderd, de belastingaanslag
waarvoor een uitstel werd gevraagd toch integraal wordt betaald, ... De ontheffing
van bevoegdheid doet zich eveneens voor wanneer de bevoegde dienst, spijts de
lopende bemiddelingsprocedure, uitspraak doet over het bezwaarschrift en
daardoor de Fiscale Bemiddelingsdienst feitelijk van zijn opdracht ontslaat.
Met de overdracht van de bevoegdheid inzake de registratie- en successierechten
naar het Vlaamse Gewest (Vlaamse Belastingdienst – VLABEL) op 1 januari 2015,
werden de op 31 december 2014 in deze materie nog openstaande dossiers op de
Fiscale Bemiddelingsdienst afgesloten als “ontheffing van bevoegdheid”. De
betreffende dossiers werden overeenkomstig het protocol tussen de Vlaamse
Belastingdienst en de Federale Overheidsdienst Financiën aangaande de
overdracht van de dienst van belastingen bedoeld in artikel 3, eerste lid, 4° en 6°
tot 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten, immers overgedragen aan de Vlaamse
Belastingdienst (zie ook deel 3, afdeling 1, C., p. 131).
Hierna volgt een schematisch overzicht van de behandeling van een aanvraag om
bemiddeling tot aan de afsluiting ervan.
13
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In bepaalde gevallen kan het verslag melding maken van een gedeeltelijk akkoord; in dat
geval zullen een aantal bemiddelingspunten het voorwerp uitmaken van een wederzijds
akkoord, terwijl het geschil voor het overige zal blijven bestaan.

Schema
Onmiddellijk
I. Bemiddelingsaanvraag

Schriftelijk ?

Nee

5 werkdagen
Ontvangstmelding

Ja

15 werkdagen

II. Onderzoek van de
ontvankelijkheid

Ontvankelijk ?

Bijstand ?

Nee

Onontvankelijkheids beslissing

Ontvankelijkheidsbeslissing

Ja

Redelijke termijn

III. Bemiddeling

Ontheven van
bevoegdheid ?

Nee

Bemiddelingsverslag
AFSLUITING

Ja

MemoBemiddelingsverslag
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Van de 3.546 nieuwe aanvragen die werden ontvangen in 2014, werden 2.014
dossiers beschouwd als dossiers “Fiscale Bemiddeling”. In 2013 waren dit er
1.838.
Na toevoeging van de eind 2013 nog openstaande dossiers, dienden er in 2014
2.612 dossiers “Fiscale Bemiddeling” te worden behandeld.
Van deze 2.612 dossiers werden er 2.051 dossiers afgesloten tijdens het jaar
2014, zodat er 561 openstaande dossiers “Fiscale Bemiddeling” blijven op 31
december 2014. Procentueel gezien werden in 2014 iets meer dossiers “Fiscale
Bemiddeling” afgesloten dan in 2013.
Fiscale Bemiddeling : dossiers in behandeling >< afgesloten
561
(21%)

Dossiers in behandeling
Dossiers afgesloten

2.051
(79%)

De verdere uitsplitsing van de resultaten wordt besproken in deel 3.
Naar aanleiding van het onderzoek van deze dossiers heeft de Fiscale
Bemiddelingsdienst het nuttig geacht om twee aanbevelingen op te maken. Deze
aanbevelingen worden eveneens uitgebreid besproken in deel 3 van het huidig
jaarverslag.
B. Contactcel Invordering
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de taken overgenomen van de voormalige
"Contactcel Invordering", die tussenkwam in geschillen tussen de
belastingplichtige en de Ontvanger (directe belastingen of BTW) en die, op het
vlak van de invordering, reeds gelijkaardige doelstellingen had als de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Het gaat hier specifiek inzake de invordering der directe
belastingen en van de BTW om “het beantwoorden van verzoeken, klachten en
andere vragen van de belastingschuldige in hun relaties met de administratie in de
persoon van de Ontvanger”. De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt de burgers en
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de ontvangers hier bij het oplossen van problemen inzake de invordering en
probeert op die manier meningsverschillen tussen hen te voorkomen.
Vele van de desbetreffende verzoeken zijn gelinkt aan een invorderingsprobleem,
dat wordt voorgelegd aan het Koninklijk paleis of aan het Kabinet van de Minister
van Financiën. Deze aanvragen worden vervolgens toevertrouwd aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst via de diensten van de Voorzitter van het Directiecomité en
worden op de daartoe geëigende manier behandeld. In hoogst dringende gevallen
(bijvoorbeeld nakende verkopingen ingevolge uitvoerend beslag op roerende of
onroerende goederen) zijn er rechtstreekse contacten tussen de medewerkers van
het Kabinet van de Minister van Financiën en de bevoegde dossierbeheerder van
de Fiscale Bemiddelingsdienst. In functie van de aard van het voorgelegde
probleem en de evolutie ervan wordt een dossier "Contactcel Invordering" soms
geherkwalificeerd naar een dossier “Fiscale Bemiddeling”.
De twee volgende voorbeelden illustreren in dit verband de tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst in deze aard dossiers.
Een belastingplichtige richt zich tot de Minister van Financiën omdat de Ontvanger
de afbetalingsregeling heeft stopgezet die na tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst was toegekend. De Ontvanger gaf hiervoor als reden dat de
vaste betaaldatum, die iedere maand rond de 25 ste dag ervan terugkeert, reeds
van bij de eerste afbetaling niet werd gerespecteerd. Belastingplichtige kon echter
onmogelijk tegen de afgesproken datum zijn verplichting nakomen vermits hij pas
de 1ste van iedere maand zijn pensioen ontvangt. Hierdoor kon belastingplichtige
zijn eerste afbetaling te laat verrichten en werd hij door de Ontvanger kort erop
prompt verzocht om het gehele bedrag van de aanslag onmiddellijk in één keer te
vereffenen.
De Minister verzoekt de Fiscale Bemiddelingsdienst tussen te komen ten einde de
zaken niet te laten escaleren en alsnog te vermijden dat eventuele
vervolgingsmaatregelen zouden worden ingesteld die uiteraard een meerkost voor
belastingplichtige zouden betekenen. De Ontvanger wilde uiteindelijk na
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst aan belastingplichtige geen
formele nieuwe regeling meer toestaan, maar gedoogt wel dat de aanslag verder
op hetzelfde ritme wordt afbetaald, en dit zelfs met een tiental dagen vertraging
telkens tot wanneer de pensioenuitkering wordt ontvangen.
Een belastingschuldige richt een schrijven aan Zijne Majesteit de Koning waarin hij
meldt dat er een beslag is gelegd op zijn invaliditeitsuitkeringen. Hij verzoekt om
een Koninklijke gratie of om een opschorting van de loop van de
nalatigheidsinteresten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzoekt de aanvraag en richt vervolgens een
antwoord aan de betrokken belastingplichtige waarin het volgende wordt
toegelicht:
 het beslag op de inkomsten werd gelegd omdat de belastingschuldige nog
geen enkele betaling verrichtte. Hij verzocht de Ontvanger evenmin om
betalingsfaciliteiten. Verder wordt er tevens gewezen op de financiële
verantwoordelijkheid van de Ontvanger;
 een Koninklijke gratie is niet mogelijk, deze zou in strijd zijn met artikel 172
van de Grondwet;
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meerdere financiële saneringsprocedures kunnen worden overwogen: het
onbeperkt
uitstel
van
de
invordering,
een
vrijstelling
van
nalatigheidsinteresten of – indien er andere dan de fiscale schulden zouden
zijn – een procedure van collectieve schuldenregeling.

Het gaat bij de dossiers die gekwalificeerd worden als “Contactcel Invordering” in
hoofdzaak steeds om invorderingsproblemen of vragen om een tussenkomst
teneinde de terugbetaling van geblokkeerde belastinggelden te versnellen, die
formeel gezien geen eigenlijke fiscale bemiddelingsaanvragen zijn, doch volledig
kaderen in de dienstverlening aan de burgers, een opdracht van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Vaak gaat het bovendien om dossiers van belastingplichtigen die aanzienlijke
fiscale schulden hebben en die geen uitweg meer zien. In dergelijke gevallen
wordt eerst nagegaan of dit al dan niet te wijten is aan structurele
betaalproblemen. Stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat het eerder gaat om
tijdelijke financiële moeilijkheden, dan wordt de schuldenaar gewezen op de
mogelijkheid tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten, eventueel gekoppeld aan
een vraag om vrijstelling van nalatigheidsinteresten.
Wanneer de verzoekers echter kennelijk met een duurzame schuldenlast te
kampen hebben, wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om een verzoek
om onbeperkt uitstel van de invordering van de betrokken belastingen in te dienen.
Indien uit een dossier blijkt dat de schuldenaar evenwel met een verscheidenheid
aan schuldeisers kampt, zal hij evenwel meteen naar een collectieve procedure
worden gedirigeerd (bijvoorbeeld procedure wet betreffende de continuïteit van
ondernemingen, procedure collectieve schuldenregeling) waarin iedere
schuldeiser een offer brengt om tot een voor de schuldenaar passende oplossing
te komen.
Voor elke mogelijkheid tot spreiding of uitstel van betaling, alsook van enige
andere gunstmaatregel op het vlak van de invordering, waarvoor de betrokken
belastingschuldigen in principe in aanmerking kunnen komen, wordt door de
Fiscale Bemiddelingsdienst steeds duidelijk en gericht uiteengezet welke
modaliteiten en/of voorwaarden er moeten worden vervuld. Daarbij heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst steeds oog en respect voor de uitsluitende
bevoegdheid van de Ontvanger inzake het verlenen van betalingsfaciliteiten of
uitstel van betaling.
Vanuit de verdere bekendmaking van de dienst bij de OCMW’s en de verspreiding
van de elektronische brochure van de Fiscale Bemiddelingsdienst door het
Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS), werden opvallend meer verzoeken terzake
ontvangen vanuit de OCMW’s. De uitwisseling van de know-how tussen
respectievelijk de OCMW-medewerker, gespecialiseerd in schuldhulpverlening, en
de bemiddelingsmedewerker wordt trouwens als heel verrijkend ervaren.
Hetzelfde geldt voor de schuldhulpverleners van zelfstandigen in moeilijkheden.
Ook de VZW DYZO (de opvolger van Tussenstap en Efrem) zette als Vlaamse
gesubsidieerde organisatie de link naar de brochure van de Fiscale
Bemiddelingsdienst op hun website.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kreeg in 2014 opnieuw een aanzienlijk aantal
verzoeken van belastingplichtigen met betrekking tot belastingteruggaven die nog
niet werden vereffend. In het geval van een dergelijk verzoek stelt de Fiscale
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Bemiddelingsdienst een onderzoek in waarom de vereffening op zich laat
wachten, contacteert in voorkomend geval de Cel Teruggaven van het Nationaal
Inningscentrum van de Algemene administratie van de inning en de invordering en
probeert indien mogelijk de vereffening van de teruggave te versnellen.
In dit verband kan verwezen worden naar een dossier waarin de levenspartner
van een belastingplichtige (hierna de heer X) telefonisch contact opneemt met de
Fiscale Bemiddelingsdienst nadat zij werd doorverwezen door de plaatselijke
Ontvanger der directe belastingen. De heer X, belastingplichtige, had immers
recht op een teruggave in de personenbelasting. Het financieel rekeningnummer
waarop de teruggave door de Federale Overheidsdienst Financiën werd gestort,
zou hem echter niet langer toebehoren, zodat hij zijn teruggave niet heeft
ontvangen. De Fiscale Bemiddelingsdienst stelde een onderzoek in en
contacteerde in eerste instantie de bankdirecteur van betrokkene. Deze
bevestigde dat betrokkene geen titularis was van de betreffende financiële
rekening. Belastingplichtige had op het moment van de ontvangst van zijn
aanslagbiljet, ondermeer omwille van ernstige gezondheidsproblemen, geen
aandacht besteed aan het vermelde financieel rekeningnummer. De Fiscale
Bemiddelingsdienst nam vervolgens contact op met de Cel Teruggaven van de
Algemene administratie van de inning en de invordering, schetste de situatie en
vroeg of in deze een dossier “terugvordering onverschuldigde betaling” kon
worden opgestart. De Cel Teruggaven bevestigde nagenoeg onmiddellijk dat een
dossier schadeloosstelling zou worden opgemaakt en er een bankenquête bij de
bewuste bank zou worden gevoerd om te weten te komen wie titularis is van de
financiële rekening waarop de teruggave van de heer X werd gestort. Hierna wordt
duidelijk dat de financiële rekening toebehoorde aan de ex-echtgenote van de
heer X. De administratie verzoekt haar via een aangetekend schrijven de door
haar ten onrechte ontvangen teruggave binnen de acht dagen terug te betalen.
De betreffende teruggave kon erna op het correcte financieel rekeningnummer
van de heer X worden gestort.
In een ander dossier wordt de Fiscale Bemiddelingsdienst gecontacteerd door een
maatschappelijk werker van een OCMW, voor één van haar cliënten. Betrokkene
zou in september 2013 een belastingteruggave ontvangen. De Federale
Overheidsdienst Financiën meldt evenwel dat de betreffende belastingteruggave
zal worden ingehouden omwille van een overdracht van schuldvordering aan een
incassobureau. In mei 2014 beweert het incassobureau evenwel nooit een
betaling voor betrokkene van de Federale Overheidsdienst Financiën te hebben
ontvangen. De Fiscale Bemiddelingsdienst informeert hierop bij de Cel
Teruggaven van het Nationaal Inningscentrum van de Algemene administratie van
de inning en de invordering wat er met de betreffende teruggave is gebeurd. Na
onderzoek blijkt dat in dit dossier de teruggave als gevolg van een
naamsverwisseling verkeerdelijk werd gestort aan een andere kredietinstelling. Er
werden ingevolge de vraag van de Fiscale Bemiddelingsdienst onmiddellijk de
nodige fondsen vrijgemaakt en het nog openstaande saldo werd opgevraagd bij
het juiste incassobureau. Dit bedrag kon kort erna aan dit bureau worden
overgemaakt terwijl het saldo werd gestort op de financiële rekening van
betrokkene.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst houdt er trouwens opnieuw aan om deze dienst
uitdrukkelijk te bedanken voor de vlotte samenwerking in de menige behandelde
dossiers.
De Fiscale Bemiddelingsdienst streeft met zijn tussenkomst in dit verband steeds
naar een correcte dienstverlening en informatieverstrekking aan de burger, maar
poogt daarbij tezelfdertijd de taken van de invorderings- en uitbetalingsdiensten te
verlichten.
In een bepaald dossier waarbij de Fiscale Bemiddelingsdienst optrad in het kader
van haar ruime dienstverlening op het vlak van de invordering en dat bovendien
de transversale aanpak van de dienst illustreert, werd belastingplichtige eind 2011
tijdens een controle van de arbeidsinspectie betrapt op zwartwerk. Naar aanleiding
hiervan ontvangt hij in 2014 een aanslagbiljet met betrekking tot het aanslagjaar
2012 (inkomstenjaar 2011). Er wordt hierbij een belastingverhoging van 50%
toegepast.
Betrokkene verzoekt om een afbetalingsregeling en vraagt verduidelijkingen
omtrent de aangerekende nalatigheidsinteresten en de verhoging van 50%.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft aan belastingplichtige toegelicht dat voor
aanslagen waarvoor een belastingverhoging van minstens 50% wordt toegepast,
op grond van artikel 415 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
retro-actief nalatigheidsinteresten worden aangerekend vanaf 1 juli van het jaar
volgend op het aanslagjaar, in casu vanaf 1 juli 2013. Het gaat hierbij om
aanslagen die buiten de gewone aanslagtermijn zijn gevestigd. Wanneer
ingevolge een bezwaarschrift ten gronde de belastingverhogingen worden
verlaagd tot minder dan 50%, vervallen de retro-actieve nalatigheidsinteresten
evenwel. Dit impliceert dat de nalatigheidsinteresten zouden verschuldigd worden
vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de datum van verzending
van het aanslagbiljet. De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft betrokkene
aangeraden in voorkomend geval een bezwaarschrift in te dienen. Wat betreft de
betaling van de belastingaanslag stelde de Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat
betrokkene intussen reeds een afbetalingsregeling had bekomen bij de bevoegde
Ontvanger der directe belastingen.
Als laatste voorbeeld – waarbij de Fiscale Bemiddelingsdienst ook optreedt als
pure informatieverstrekker op het vlak van de invordering van fiscale schulden –
kan een dossier worden toegelicht waarin betrokken belastingschuldige de Fiscale
Bemiddelingsdienst verzoekt om hem te helpen bij het opstellen van een
beroepschrift inzake het onbeperkt uitstel van de invordering van de directe
belastingen vermits hij een negatieve beslissing heeft ontvangen. In die beslissing
wordt hem wel vrijstelling van nalatigheidsinteresten verleend. Tijdens zijn bezoek
aan de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt door belastingplichtige een overzicht
gegeven van zijn huidige financiële toestand. Er wordt hem mondeling
meegedeeld welke bijkomende argumenten hij kan aanwenden om alsnog een
positieve beslissing ter zake bij de Beroepscommissie onbeperkt uitstel van de
invordering te bekomen. Er wordt hem tevens aangeraden, gelet op alle
omstandigheden van zijn dossier, zijn verzoek om onbeperkt uitstel van de
invordering persoonlijk in de latere zitting van deze Beroepscommissie toe te
lichten. Betrokkene bekomt uiteindelijk een positieve beslissing voor twee
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aanslagen in de personenbelasting mits hij zich houdt aan de door de
Beroepscommissie gestelde voorwaarden.
Van de 3.546 nieuwe aanvragen ontvangen in 2014, werden er 581 beschouwd
als dossiers “Contactcel Invordering”.
Na toevoeging van de eind 2013 nog openstaande dossiers (136), dienden in
2014 dan ook 717 dossiers “Contactcel Invordering” te worden behandeld.
Van deze 717 dossiers werden er 596 afgesloten tijdens het jaar 2014, zodat er op
31 december 2014 nog maar 121 openstaande dossiers “Contactcel Invordering”
blijven.
Daaruit moge blijken dat de Fiscale Bemiddelingsdienst niet talmt om de
belastingplichtigen snel de passende weg te wijzen, zodat zij niet onnodig lang in
onwetendheid blijven en/of intussen dure vervolgingen ondergaan.
Wanneer men de dossiers “Contactcel Invordering” samentelt met de dossiers die
als pure bemiddelingsdossiers inzake invordering der directe belastingen en van
de BTW worden ontvangen, komt men op een totaal aantal te behandelen
invorderingsdossiers voor deze materies van 1.709.
Contactcel Invordering : dossiers in behandeling >< afgesloten

121
(17%)

Dossiers in behandeling
Dossiers afgesloten

596
(83%)

C. Diversen
De Fiscale Bemiddelingsdienst ontvangt tevens verscheidene vragen die als
zodanig geen eigenlijke bemiddelingsaanvragen zijn, noch aanvragen van het type
"Contactcel Invordering", maar die zich situeren in andere sectoren dan de pure
invordering der directe belastingen en BTW.
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Het betreft vaak vragen om inlichtingen die onmiddellijk door de medewerkers van
de Fiscale Bemiddelingsdienst worden beantwoord en waarbij de burgers meteen
afdoende telefonisch of per mail geïnformeerd worden over hun mogelijkheden.
Het gebeurt ook dat mensen een afspraak vragen om hun fiscale toestand te
verduidelijken. Wanneer tijdens het daaropvolgende onderhoud blijkt dat het niet
gaat om een echte bemiddelingsaanvraag, dan wordt een dergelijke tussenkomst
van de Fiscale Bemiddelingsdienst als een dossier “Diversen” behandeld. Dit zal
met name het geval zijn wanneer iemand wenst te vernemen welke stappen hij
moet ondernemen om zich op fiscaal en administratief vlak in regel te stellen of
nog wanneer hij zich afvraagt of hij (nog) kan opkomen tegen gevorderde
bedragen, voorheffingen en rechten, interesten en administratieve sancties.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt als neutrale en autonome dienst, doch
volkomen binnen het kader van de door de Federale Overheidsdienst
vooropgestelde waarden (inzonderheid “dienstbaarheid”), een belangrijke rol op
zich betreffende de verduidelijking van de wetgeving en het doorverwijzen van de
burger, belastingplichtige of belastingschuldige naar de meest efficiënte wijze om
zijn “fiscaal” dossier opgelost te zien. Recent nog juichte een verzoekende
belastingplichtige deze gang van zaken uitdrukkelijk toe en verheugde zich erover
dat de Fiscale Bemiddelingsdienst in zijn geval als fiscale “oplossingsdienst” had
gefungeerd.
Hierna worden bij wijze van illustratie enkele voorbeelden van dossiers “Diversen”
weergegeven.


Voorbeeld “diversen” nr 1/2014

De heer X stelt na ontvangst van zijn aanslagbiljet in de personenbelasting over
het aanslagjaar 2013 vast dat hij veel meer moet betalen dan de vorige
aanslagjaren. Hij vraagt uitleg aan de bevoegde taxatiedienst en er wordt hem
medegedeeld dat de aanslag gebaseerd is op de gegevens uit de aangifte over
het aanslagjaar 2013. Bij niet akkoord kan hij een bezwaarschrift indienen bij de
bevoegde gewestelijke directie.
Vervolgens stuurt de heer X een mail naar de Fiscale Bemiddelingsdienst om
meer informatie te bekomen. Na controle van de aangifte in de personenbelasting
over het aanslagjaar 2013 van de heer X wordt er vastgesteld dat hij op de
aangifte in het vak IX van de interesten en kapitaalaflossingen van leningen
volgende codes heeft ingevuld:
code 1370-85: 475,92 EUR
code 1373-82: 0
code 1374-81: 1
Volgens de bijlagen die hij bij de Tax-on-web-aangifte (aanslagjaar 2012) had
gevoegd, is de heer X op 6 juni 2011 een hypothecaire lening aangegaan voor de
aankoop van een woning.
Voor aanslagjaar 2012 heeft hij naast de code 1370 een bedrag van 2.732,87
EUR ingevuld aan betaalde interesten en kapitaalsaflossingen, die de heer X recht
hebben gegeven op de belastingvermindering voor enige en eigen woning. Ook de
tijdens het belastbare tijdperk 2012 werkelijk betaalde of gedragen bestedingen
(interesten, kapitaalaflossingen en de premie van een individueel gesloten
levensverzekering die uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het
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waarborgen van een hypothecaire lening) geven recht op de belastingvermindering voor enige en eigen woning. Voor de aangifte over het aanslagjaar
2013 (inkomsten 2012): 2.200 EUR verhoogd met 730 EUR (verhoging van
toepassing gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken).
Volgens de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de heer X te weinig betaalde
interesten en kapitaalaflossingen ingevuld bij zijn aangifte gezien het bedrag van
de hypothecaire lening die hij heeft afgesloten voor de aankoop van zijn woning.
Hij wordt doorverwezen naar de bevoegde taxatiedienst die deze eenvoudige fout
of vergissing heeft kunnen rechtzetten.


Voorbeeld “diversen” nr 2/2014

Mevrouw X ontvangt haar aanslagbiljet over het aanslagjaar 2012 en stuurt een
mail naar de Fiscale Bemiddelingsdienst omdat ze graag meer informatie wil over
de berekening van haar aanslag. Ze kan de betaalde interesten, die ze had
ingevuld naast de code 1146 (gewone interestaftrek) op haar aangifte, niet
terugvinden in het detail van de berekening.
Na controle van de Tax-on-web-aangifte over het aanslagjaar 2012 stelt de
Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat er bij de vestiging van de aanslag geen
rekening werd gehouden met het kadastraal inkomen van de eigendom van
mevrouw X. Indien men eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of
vruchtgebruiker is van een in België gelegen onroerend goed, dan moet men in de
aangifte in de personenbelasting het bruto kadastraal inkomen van deze goederen
vermelden (artikel 11 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). De
indexatie zal bij de berekening automatisch worden toegepast.
Dit wil zeggen dat men om het kadastraal inkomen van de eigen woning aan te
geven naast de code 1100 het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen moet
invullen. Mevrouw X had in de Tax-on-web-aangifte wel degelijk de interesten
ingevuld maar niet het kadastraal inkomen zodat zij belastingen moet betalen.
Indien het kadastraal inkomen correct was ingevuld zou mevrouw X geen
belastingen dienen te betalen.
Mevrouw X en de behandelende controledienst worden op de hoogte gebracht
van de vaststellingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst en er werd onmiddellijk
een rechtzetting doorgevoerd voor het aanslagjaar 2012.


Voorbeeld “diversen” nr 3/2014

Vaak worden inzake BTW verzoeken tot kwijtschelding of vermindering van
boeten en/of vrijstelling van interesten gericht aan de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De bevoegdheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst is in dit kader evenwel
beperkt.
Bij toepassing van artikel 9 van het besluit van de Regent van 18 maart 1831 kan
de Minister van Financiën of zijn gedelegeerde – de Gewestelijke directeur BTW –
een vermindering of kwijtschelding van boeten toestaan wanneer de betrokken
belastingplichtige hem hierom middels een gemotiveerd schrijven verzoekt.
Vrijstelling van interesten kan door de Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur
van het Regionaal Invorderingscentrum worden verleend.
Aangezien zij uitsluitend bevoegd zijn om te oordelen over de betreffende
gunstmaatregel kan de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de behandeling van
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dergelijke dossiers in principe geen meerwaarde bieden. De tussenkomst beperkt
zich in zo’n gevallen veelal tot het meedelen van de juiste contactgegevens van de
uitsluitend bevoegde ambtenaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld
verkeerd toegepaste schalen) is een tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst op zijn plaats.


Voorbeeld “diversen” nr 4/2014

Begin 2014 wordt de heer X voor BTW-doeleinden geïdentificeerd onder een BEnummer voor zijn activiteiten in de elektronische sector (verkoop en herstelling van
GSM, laptops en tablets). Wanneer de heer X enkele maanden later
intracommunautaire verwervingen wenst te verrichten blijkt het BTW-nummer
echter niet meer geldig te zijn. De heer X verneemt uiteindelijk via het bevoegde
BTW-controlekantoor dat een onderzoek door de Bijzondere Belastinginspectie
aan de basis ligt van de (tijdelijke) schrapping van zijn BTW-nummer. Nochtans
baat de heer X op dat moment een winkel uit in België waarin hij handelingen stelt
die hem de hoedanigheid van BTW-belastingplichtige verlenen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst contacteerde het bevoegde BTW-controlekantoor.
De schrapping van het BTW-nummer van de heer X werd bevestigd. Het kantoor
zou ingevolge dit contact wel nagaan of er in de vermeende winkel van de heer X
nog effectief handelingen werden gesteld die de toekenning van een BTWnummer noodzakelijk zouden maken. Dit bleek het geval te zijn en het BTWnummer van de heer X werd opnieuw geactiveerd.


Voorbeeld “diversen” nr 5/2014

De Fiscale Bemiddelingsdienst ontving een vraag met betrekking tot de
toepassing van artikel 212bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek en
griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest) in hoofde van de heer
X in volgende aangelegenheid:
 2001: aankoop in onverdeeldheid door de heer X en mevrouw Y van een
appartement (A1).
 2003: akte verdeling waarbij mevrouw Y het aandeel van de heer X
overneemt;
 2006: huwelijk van de heer X en mevrouw Y; inbreng van het appartement
in het gemeenschappelijke vermogen;
 2010: aankoop van een garage;
 2013: aankoop door de echtgenoten X-Y van een woning (A2);
 2014: verkoop van het appartement (V1); aanvraag meeneembaarheid door
teruggave (artikel 212bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek en
griffierechten (Vlaamse Gewest)); de teruggave wordt toegestaan in hoofde
van mevrouw Y maar afgewezen in hoofde van de heer X.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft volgende toelichting verstrekt.
Het stelsel van meeneembaarheid is door de Vlaamse wetgever ingevoegd bij
artikel 7 van het decreet van 1 februari 2002 en sindsdien een aantal keren
gewijzigd.
De onderliggende gedachte van de Vlaamse wetgever bij de invoeging van het
stelsel van meeneembaarheid is een fiscaal voordeel te geven aan personen die
hun oude hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest veranderen naar een nieuwe
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hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest door een verrichting te realiseren in drie
stappen.
In het geval van meeneembaarheid door verrekening (artikel 61ter van voormeld
wetboek) betekent dit: aankoop van de vorige hoofdverblijfplaats (A1), gevolgd
door de vervreemding van de vorige hoofdverblijfplaats (V1), gevolgd door de
aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats (A2); keten A1-V1-A2.
In het geval van meeneembaarheid door teruggave (artikel 212bis van voormeld
wetboek) betekent dit: aankoop van de vorige hoofdverblijfplaats (A1), gevolgd
door de aankoop van een nieuwe hoofdverblijfplaats (A2), gevolgd door de
vervreemding van de vorige hoofdverblijfplaats (V1); keten A1-A2-V1.
In het kader van de meeneembaarheid is de notie ‘hoofdverblijfplaats’ van cruciaal
belang. Daarnaast wordt een voordeel inzake meeneembaarheid ondermeer
beoordeeld in hoofde van elk van de aankopende partij(en) afzonderlijk. In casu
blijkt dat de heer X zijn rechten in het onroerend goed, voorwerp van A1, heeft
afgestaan in 2003 en nadien zijn hoofdverblijfplaats heeft gewijzigd. Tot 1 januari
2005 had men te maken met een meeneembaarheid door verrekening, wanneer
een nieuwe aankoop van een woning of bouwgrond (A2) vaste datum kreeg
binnen de twee jaar te rekenen vanaf de authentieke akte van de wederverkoop
van de vorige woning. Vanaf 1 januari 2005 is de meeneembaarheid door
verrekening uitgebreid naar de wederverkoop van de vorige woning, hetzij de
verdeling van die woning waarbij de natuurlijke persoon al zijn rechten afstaat.
Rekening houdende met de toepasselijke wettelijke bepalingen in 2003, kwam de
heer X destijds niet in aanmerking om van het voordeel inzake de
meeneembaarheid door verrekening te kunnen genieten, in het geval een nieuwe
aankoop overwogen werd.
Daarnaast is er het gegeven dat de inbreng in het huwelijkscontract in 2006 geen
“meeneembare” rechten oplevert in hoofde van de heer X. Het maakt dus in dit
specifieke geval niet uit dat er binnen een periode van dertien jaar, een periode
van drie jaar zit waarin de heer X geen eigenaar was van het onroerend goed,
voorwerp van A1. Ingevolge de verdeling in 2003 heeft de heer X zijn rechten in
het bewuste onroerend goed afgestaan en kan vandaag daarvan geen voordeel
meer genieten in het kader van de meeneembaarheid.
Rekening houdend met hetgeen hierboven werd uiteengezet, moet de Fiscale
Bemiddelingsdienst bijgevolg vaststellen dat er geen enkele marge bestaat om in
dit geval tot een bemiddelde oplossing te komen met de bevoegde administratie.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft betrokkenen hierover uitvoerig geïnformeerd.


Voorbeeld “diversen” nr 6/2014

Mevrouw X en mevrouw Y kopen in 2010, samen met andere belastingplichtigen,
in onverdeeldheid en onder lijfrente een onroerend goed aan. Betrokkenen
ontvangen een brief vanwege het registratiekantoor met de mededeling dat de
overdracht van het onroerend goed werd geherkwalificeerd als een schenking.
Mevrouw X en mevrouw Y nemen contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst
voor een onafhankelijk en onpartijdig advies. Volgend op het onderhoud op de
Fiscale Bemiddelingsdienst betalen alle betrokkenen de aanvullende vordering en
meldt de bevoegde Ontvanger dat in het dossier volledige betaling werd bekomen
en het als “afgehandeld” wordt beschouwd.
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De bezorgdheid van betrokkenen bestaat erin dat bij een verkoop op lijfrente, in
het geval van een overlijden van de verkoper, de administratie de toepassing van
artikel 11 van het Wetboek der successierechten kan inroepen. In het kader
hiervan hebben zij de vraag gesteld of de herkwalificatie van de notariële verkoop
naar schenking bevrijdend werkt met betrekking tot dit principe.
Artikel 11 van het Wetboek der successierechten viseert enkel de overdrachten
ten bezwarende titel terwijl een akte “schenking” een overdracht ten kosteloze titel
is. Ingevolge de herkwalificatie tot schenking en de betaling van de aanvullende
rechten, kan de administratie zich niet meer beroepen op de toepassing van artikel
11 van het Wetboek der successierechten.


Voorbeeld “diversen” nr 7/2014

De heer en mevrouw X kopen een bouwgrond en verkopen nadien hun woning. In
toepassing van artikel 212bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek en
griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest) dienen zij op 1 juli
2013 een aanvraag tot teruggave van registratierechten in bij het bevoegde
registratiekantoor.
Daar de afhandeling op zich laat wachten stellen betrokkenen de administratie in
gebreke op 17 april 2014.
De teruggave wordt op 2 oktober 2014 goedgekeurd door de administratie met de
mededeling dat er evenwel geen nalatigheidsinteresten worden toegekend, omdat
de ingebrekestelling niet aangetekend werd verstuurd en ook niet ondertekend
was.
Mevrouw X neemt daarop contact met de Fiscale Bemiddelingsdienst en voegt bij
haar email het bewijs dat de aanvraag wel degelijk aangetekend was verzonden
aan de administratie.
Hiermee rekening houdende werd de bevoegde Gewestelijke directeur na
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst bereid gevonden om de
interesten alsnog toe te kennen.

Van de 3.546 nieuwe aanvragen ontvangen in 2014, werden er 951 beschouwd
als dossiers “Diversen” (dit is 27%) . Dit is een opvallende stijging ten opzichte van
2013 waar 690 dossiers van de 3.127 ontvangen dossiers (22%) als “Diversen”
werden gecatalogeerd.
Na toevoeging van de eind 2013 nog openstaande dossiers (148), dienden er in
2014 nog 1.099 dossiers “Diversen” te worden behandeld.
Van de 1.099 dossiers werden er 1.004 afgesloten tijdens het jaar 2014, zodat er
op 31 december 2014 nog 95 openstaande dossiers ”Diversen” blijven. Er werden
in 2014 door de Fiscale Bemiddelingsdienst in vergelijking met 2013 meer
dossiers “Diversen” behandeld en afgesloten. Ook hier blijkt dus overduidelijk dat
de Fiscale Bemiddelingsdienst in dit genre dossiers de verzoekende burgers heel
snel de passende weg wijst.
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Diversen : dossiers in behandeling >< afgesloten
95
(9%)

Dossiers in behandeling
Dossiers afgesloten

1.004
(91%)
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Afdeling 1
Resultaten
§ 1. Algemeen overzicht van de dossiers “Fiscale Bemiddeling”
Tijdens het jaar 2014 waren er 2.612 dossiers “Fiscale Bemiddeling” te
behandelen. Van deze dossiers werden er 2.051 afgesloten, zodat er op 31
december 2014 nog 561 te behandelen blijven.
Met uitzondering van de dossiers die betrekking hebben op de materies die tot de
bevoegdheid van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
behoren is er voor alle materies opnieuw een stijging van het aantal dossiers
“Fiscale Bemiddeling” merkbaar ten opzichte van 2013.
Dat deze stijging zich niet doorzette voor de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie is te wijten aan het feit dat er bekendheid werd gegeven
dat aangaande de Vlaamse registratie- en successierechten de Fiscale
Bemiddelingsdienst, gelet op de overdracht van de bevoegdheden vanaf 1 januari
2015, vanaf 1 december 2014 geen nieuwe dossiers om bemiddeling inzake deze
materies in behandeling meer kon nemen.
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In behandeling
eind 2014

Afgesloten

Te behandelen

De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing per taalgroep alsook per Algemene
administratie.

FISCALITEIT
NL

726

519

207

FR

551

411

140

1.277

TOTAAL

930

347

INNING EN
INVORDERING
NL

695

611

84

FR

297

246

51

992

TOTAAL

857

135

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
NL

175

166

9

FR

144

86

58

319

TOTAAL

252

67

STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
NL

14

5

9

FR

2

2

0

16

TOTAAL

7

9

DOUANE EN ACCIJZEN
NL

7

4

3

FR

1

1

0

8

TOTAAL

3

NL

1.617

1.305

312

FR

995

746

249

ALGEMEEN
TOTAAL

56

5

2.612

2.051

561
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A. Verdeling van de te behandelen dossiers per Algemene administratie

Te behandelen dossiers per administratie (2.612 dossiers)
319
16 (1%)
(12%)
FISCALITEIT
8
INNING EN
INVORDERING
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
DOUANE EN ACCIJNZEN
992
(38%)
1.277
(49%)

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de te behandelen dossiers
per Algemene administratie. De Algemene administratie van de fiscaliteit
vertegenwoordigt 49% van deze dossiers. De Algemene administratie van de
inning en de invordering vertegenwoordigt 38% van deze dossiers. Er wordt
bijgevolg vastgesteld dat 87% van alle te behandelen bemiddelingsdossiers onder
deze twee administraties ressorteren, dit is een stijging ten opzichte van 2013. Het
aantal dossiers inzake de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude en de Algemene administratie van douane en accijnzen blijft heel beperkt.
Wanneer we de procentuele verdeling van de te behandelen dossiers onder de
verschillende Algemene administraties vergelijken met 2013, dan stellen we in
hoofdzaak een daling vast van de dossiers aangaande rechten die onder de
bevoegdheid van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
ressorteren. Ook dit kan, zoals eerder toegelicht, worden verklaard door de
nakende overdracht van de bevoegdheid op dit vlak in Vlaanderen naar de
Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) per 1 januari 2015.
Binnen de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie zijn er twee
takken waarin kan worden bemiddeld, met name enerzijds de registratie- en
successierechten en anderzijds de kadastrale inkomens. In de mate dat inzake de
kadastermateries over 2014 slechts 52 dossiers zijn ingeleid, blijft de impact op dit
vlak beperkt. Dit terwijl deze op zich cijfermatige materie (bepalen van nieuwe of
gewijzigde kadastrale inkomens) zich perfect leent tot het bekomen van
bemiddelde oplossingen.
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Het wekt bijgevolg enige verwondering dat in deze materie niet vaker beroep
wordt gedaan op een tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
In de mate dat er jaarlijks tussen de 3.500 à 4.000 bezwaarschriften worden
ingesteld tegen bestaande kadastrale inkomens, vinden inderdaad nog heel
weinig van deze bezwaarindieners de weg naar de Fiscale Bemiddelingsdienst.

B. Verdeling van de afgesloten dossiers per Algemene administratie
Afgesloten dossiers per administratie (2.051 dossiers)
252
(12%)

7 (1%)
5

FISCALITEIT
INNING EN
INVORDERING
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
857
(42%)

930
(45%)

STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
DOUANE EN ACCIJNZEN

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de afgesloten dossiers per
Algemene administratie. De Algemene administratie van de inning en de
invordering vertegenwoordigt in 2014 42% van deze dossiers. De Algemene
administratie van de fiscaliteit vertegenwoordigt 45% van deze dossiers. De
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie vertegenwoordigt 12%.
De aard van de afgesloten dossiers wordt uitgebreider besproken in § 2 van deze
afdeling.
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C. Verdeling per Algemene administratie van de dossiers in behandeling op
31 december 2014

Dossiers in behandeling per administratie (561 dossiers)

67
(12%)

9 (1%)
3
FISCALITEIT
INNING EN
INVORDERING

135
(25%)

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
DOUANE EN ACCIJNZEN

347
(62%)

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de nog te behandelen
dossiers op 31 december 2014. De Algemene administratie van de fiscaliteit
vertegenwoordigt 62% van deze dossiers. De Algemene administratie van de
inning en de invordering vertegenwoordigt 25% en de Algemene administratie van
de patrimoniumdocumentatie 12% van deze dossiers.
Wat betreft de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie is de
daling van het aantal nog te behandelen dossiers in hoofdzaak te wijten aan de
reeds toegelichte overdracht van de bevoegdheid naar Vlaanderen. Wat de
Algemene administratie van de inning en de invordering betreft, is het lagere
residu aan dossiers op 31 december van een jaar perfect verklaarbaar. In deze
materie zijn er immers noodzakelijkerwijze kortere doorlooptijden omdat de
bemiddelingsmedewerkers op het vlak van de invordering veel sneller moeten
ageren om het eventueel mogelijk vertragende karakter van de
invorderingsprocedure van een verzoek om bemiddeling te vermijden. De
voorliggende cijfers bewijzen dat deze doelstelling wordt bereikt.
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§ 2. Cijferoverzicht van de afgesloten dossiers per Algemene
administratie en voorbeelden

A. Algemene administratie van de fiscaliteit

1) Cijferoverzicht afgesloten dossiers
Het diagram onder B van de eerste paragraaf toont dat er 930 dossiers van de
Algemene
administratie
van
de fiscaliteit afgesloten werden.
Dit
vertegenwoordigde 45% van alle afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling” in
2014.

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blijvend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van het resultaat van deze afgesloten
dossiers.

135

260

81

43

519

124

214

39

34

411

259

474

120

77

930

Er werden 259 op 930 dossiers onontvankelijk verklaard.
Van de 671 ontvankelijke dossiers, werden er 474 opgelost met een wederzijds
akkoord. Dit betekent dat in 71% van de dossiers die voor bemiddeling in
aanmerking komen, een bemiddelde oplossing wordt gevonden.
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De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens het
type van afsluiting.

AAF Type van afsluiting (930 dossiers)

120
(13%)

77
(8%)
259
(28%)

Onontvankelijk
Akkoord
Blijvend niet-akkoord

474
(51%)

Ontheven van
bevoegdheid

Ten opzichte van 2013 stellen we procentueel een lichte daling vast van het aantal
onontvankelijke dossiers.
De onontvankelijkheid blijft in hoofdzaak het gevolg van het feit dat er een verzoek
om bemiddeling wordt ingediend terwijl er geen bezwaar of ambtshalve ontheffing
werd ingediend. Veel verzoekers blijven verwonderd dat artikel 376quinquies van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 de periode tijdens dewelke de
Fiscale Bemiddelingsdienst kan tussenkomen substantieel heeft beperkt.
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De redenen van onontvankelijkheid worden gedetailleerd in het volgende diagram.
Uitsplitsing AAF - aantal dossiers onontvankelijk
107
81

30

28

11
2

Zoals reeds gesteld valt op dat “geen bezwaar/ambtshalve ontheffing ingediend”
nog steeds en net als in 2013 de belangrijkste categorie van de onontvankelijke
dossiers vertegenwoordigt. Dit vanuit de verwachtingen van belastingplichtigen dat
ze reeds voor een dergelijk administratief beroep hun geschil met de fiscus
kunnen bemiddeld zien. Procentueel gezien gaat het nog steeds om 41% van de
dossiers. We stellen evenwel een daling vast ten opzichte van 2013, waar deze
categorie nog 54% vertegenwoordigde. Dit is logisch want op infosessies en
voorstellingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt systematisch gehamerd
op deze voorafgaande noodzaak tot het bestaan van een bezwaarschrift of
verzoek om ambtshalve ontheffing.
De tweede belangrijkste categorie “bezwaar/ambtshalve ontheffing werd reeds
beslist” vertegenwoordigt 31% van de onontvankelijke dossiers, ten opzichte van
2013 is dit toch wel een duidelijke stijging.
Soms gaat het over reeds effectief afgesloten bezwaarschriften op het ogenblik
dat om bemiddeling wordt verzocht. In andere gevallen wordt het verzoek om
bemiddeling pas op het einde van de zes maanden (of negen maanden) voorziene
behandelingstermijn van het bezwaarschrift ingediend of wordt het bezwaarschrift
beslist nog voor de bemiddeling kan worden opgestart (zie terzake onder
“Aandacht voor de (fiscale) bemiddeling – Hindernissen bij de fiscale
bemiddeling”, p. 15, voor meer toelichting).
Inzake BTW worden geregeld verzoeken om bemiddeling ingediend in het kader
van de vraag om kwijtschelding van boeten, ingediend bij de Minister van
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Financiën of de door hem gedelegeerde ambtenaar, bij toepassing van artikel 9
van het Regentsbesluit van 18 maart 1831.
Indien het een conform de wettelijke bepalingen en vastgestelde schalen
opgelegde boete betreft (zoals bijvoorbeeld een boete bij de creatie van een
bijzondere rekening), verklaart de Fiscale Bemiddelingsdienst deze verzoeken
onontvankelijk en catalogeert deze dossiers naar gelang het geval als “geen
blijvend geschil” (verzoek om kwijtschelding nog in behandeling bij de bevoegde
ambtenaar) of “bezwaar reeds beslist” (wanneer een dergelijk verzoek reeds
beslist werd door die ambtenaar).
Het komt uitsluitend de daartoe gedelegeerde ambtenaar (doorgaans de
Gewestelijke directeur BTW) toe over deze gunstmaatregel te beslissen met
inachtneming van alle feitelijke elementen van het dossier.
Slechts in uitzonderlijke gevallen waarin de Fiscale Bemiddelingsdienst van
mening is een effectieve meerwaarde te kunnen betekenen (bijvoorbeeld ten
onrechte toegepaste boeten of verkeerdelijk toegepaste schalen), worden
verzoeken om bemiddeling terzake ontvankelijk verklaard. Zie terzake ook
illustratie opgenomen onder voorbeeld “diversen” nr 3/2014, p. 47.

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de afgesloten dossiers die ontvankelijk werden verklaard als volgt onderverdeeld
worden:
AAF Resultaat van de bemiddeling der ontvankelijke dossiers
(671 dossiers)

77
(11%)
120
(18%)
Akkoord
Blijvend niet-akkoord
Ontheven van
bevoegdheid
474
(71%)
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In vergelijking met 2013 werden er procentueel gezien iets minder dossiers met
een wederzijds akkoord afgesloten. Er is tevens opnieuw een lichte stijging van
het aantal dossiers waarin de Fiscale Bemiddelingsdienst werd ontheven van
bevoegdheid. Beiden hangen af van de aard van de individueel voorgelegde
dossiers. Algemene conclusies kunnen er niet worden uit getrokken.

2) Voorbeelden
In de volgende voorbeelden
Bemiddelingsdienst aangetoond:


wordt

de

meerwaarde

van

de

Fiscale

Voorbeeld nr 1/2014 – Vermindering voor energiebesparende uitgaven

De heer X en mevrouw Y hebben in het jaar 2011 (datum contract 10 oktober
2011) dakisolatie laten plaatsen door de firma Z voor een bedrag van 4.340,70
EUR. Deze uitgave werd ingevuld als energiebesparende uitgaven (code 1318) in
de aangifte in de personenbelasting over het aanslagjaar 2012 (inkomstenjaar
2011).
De belastingvermindering bedraagt 40% van de uitgaven (gefactureerde
bedragen, BTW inbegrepen) die door de belastingplichtige effectief tijdens het
belastbaar tijdperk 2011 werden gedaan, ongeacht het tijdstip van uitvoering van
de werken. Het totale bedrag van de belastingvermindering voor het plaatsen van
dakisolatie is voor het inkomstenjaar 2011 per woning beperkt tot 2.830 EUR.
Indien een woning ten minste 5 jaar in gebruik is genomen (wat het geval is) en
het bedrag van de 40% belastingvermindering de drempel van 2.830 EUR voor
het jaar 2011 overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3
volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de
voornoemde maxima niet worden overschreden, de eventuele nieuwe uitgaven
tijdens het tijdperk meegerekend.
De belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen werd bij de
belastingplichtigen in hun aanslag verrekend voor een bedrag van 1.736,28 EUR
(= 40% van 4.340,70 EUR). Vermits de drempel van 2.830 EUR niet werd
overschreden voor het jaar 2011 is er geen overdracht naar het volgende
belastbare tijdperk.
De heer X en mevrouw Y hebben een bezwaarschrift voor het aanslagjaar 2013
ingediend bij de bevoegde gewestelijke directie omdat zij dachten recht te hebben
op de overdracht van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven
voor het aanslagjaar 2013. Op 15 juni 2014 werd er een vraag tot rechtzetting
verstuurd naar de bevoegde controledienst en ook een aanvraag tot fiscale
bemiddeling ingediend.
Er werd door de Fiscale Bemiddelingsdienst telefonisch contact genomen met de
belastingplichtigen om hen meer informatie te geven over de berekening van de
belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen. Na deze
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst gaan betrokkenen akkoord om
een verklaring tot afstand van het bezwaarschrift over het aanslagjaar 2013 te
ondertekenen.
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Voorbeeld nr 2/2014 – Vermindering voor energiebesparende uitgaven

De heer X en mevrouw Y hebben in het jaar 2011 beslist om dubbele beglazing te
laten plaatsen in hun enige, eigen woning. Een eerste factuur dd. 14 december
2011 van de plaatsing voor een bedrag van 6.628,37 EUR werd betaald op 21
december 2011. Deze energiebesparende uitgaven werden door de betrokkenen
correct ingevuld in hun aangifte in de personenbelasting over het aanslagjaar
2012 naast de desbetreffende code (code 1318).
Het tweede deel van de werken werd gefactureerd op 4 mei 2012 voor een bedrag
van 12.257,89 EUR en deze factuur werd door de betrokkenen betaald op 21 mei
2012. Volgens de bijlage die de aannemer bij de factuur dd. 4 mei 2012 had
gevoegd, komt er een bedrag van 9.839,26 EUR in aanmerking voor de
belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.
Tijdens het invullen van de aangifte in de personenbelasting over het aanslagjaar
2013 hebben betrokkenen hun betaalde uitgaven van het inkomstenjaar 2012
opgesplitst in een bedrag van 6.257,89 EUR voor het aanslagjaar 2013 en
6.000,00 EUR voor het aanslagjaar 2014. Ze hebben dit zo toegepast in de
veronderstelling dat 40% van het werkelijk betaalde bedrag van de uitgaven onder
het maximum grensbedrag moest blijven van 2.930 EUR (aanslagjaar 2013). Op
18 oktober 2013 werd de aanslag over het aanslagjaar 2013 naar de betrokkenen
verstuurd (teruggave van 3.861,23 EUR).
Voor het aanslagjaar 2014 werd op 18 mei 2014 een aangifte Tax-on-web
ingevuld door betrokkenen met naast de code 1314-44 het saldo van de
energiebesparende uitgaven van het jaar 2012, voor een bedrag van 6.000 EUR.
Na onderzoek van de aangifte door de bevoegde controledienst werd er op 26
augustus 2014 een vraag om inlichtingen naar betrokkenen verstuurd met de
vraag alle relevante documenten rond de energiebesparende uitgaven toe te
sturen. Betrokkenen bezorgden alle nodige documenten aan de controledienst en
na controle werd er beslist dat zij een fout maakten tijdens het invullen van hun
aangifte over het aanslagjaar 2013, waardoor er geen rekening kan gehouden
worden met de ingevulde uitgaven van 6.000 EUR voor het aanslagjaar 2014. Op
25 september 2014 werd er voor het aanslagjaar 2014 een kennisgeving van
beslissing tot taxatie naar betrokkenen verstuurd.
Na overleg met de behandelende controledienst zijn de belastingplichtigen van
mening dat het in hun dossier gaat over een loutere materiële vergissing en dat er
een ambtshalve ontheffing kan verleend worden bij toepassing van artikel 376, § 1
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Belastingplichtigen dienen
een verzoekschrift tot ambtshalve ontheffing over het aanslagjaar 2013 in bij de
bevoegde gewestelijke directie en versturen ook een aanvraag tot fiscale
bemiddeling.
Na onderzoek van alle elementen in het dossier en na overleg met de
behandelende ambtenaar heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst het volgende
vastgesteld:
Bij toepassing van artikel 339 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
is een belastingplichtige in principe gebonden door de vermeldingen van zijn eigen
fiscale aangifte. Enkel wanneer de belastingplichtige kan aantonen dat hij zich in
rechte of in feite heeft vergist, kan hij binnen de wettelijke bezwaartermijnen van
artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 terugkomen op de
vermeldingen van zijn aangifte. Tussen een fout van rechtswege en een feitelijke
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fout bestaat een groot verschil, want de eerste geeft de belastingplichtige enkel
het recht om een bezwaarschrift in te dienen (binnen een termijn van 6 maanden
na ontvangst van het aanslagbiljet – artikel 371 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992).
Artikel 376, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geeft de
mogelijkheid aan de Gewestelijke directeur of de door hem gedelegeerde
ambtenaar om na het verstrijken van de bezwaartermijn ontheffing te verlenen van
overbelastingen die voortvloeien uit ‘materiële vergissingen’ die bij het vestigen
van de belasting begaan werden door de belastingplichtige of door de
administratie. Het bewijs van de materiële vergissing ligt bij de belastingplichtige.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verwijst naar de circulaire van 22 september 2014,
nr Ci.RH.861/633.382 die toelichting geeft bij de wijziging die is aangebracht aan
de bepaling van artikel 376, § 3, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 door de wet van 21 december 2013 houdende fiscale en financiële
bepalingen (BS 31 december 2013). Hierdoor wordt het toepassingsgebied voor
ambtshalve ontheffingen sterk uitgebreid. Deze uitbreiding is van toepassing vanaf
het aanslagjaar 2014.
Maar in die context en om de behandeling te bespoedigen mag de toepassing van
de ambtshalve ontheffing in het kader van artikel 376ter van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 eveneens worden uitgebreid tot de bezwaarschriften
die, alhoewel reeds ingediend, kunnen worden beschouwd als kennisgeving van
een "materiële vergissing" die gelijk te stellen is met een "niet betwiste anomalie"
in de bovenvermelde betekenis die evident is (circulaire van 13 december 2001, nr
Ci.RH.862/536.019 – AOIF 49/2005, nr 26 en 27).
Zowel uit het jaarverslag van de Federale Ombudsmannen 2013 als het
operationeel plan voor de Algemene administratie van de fiscaliteit (intranetsite
fiscaliteit, rubriek strategisch en operationeel plan, p. 47) kan worden afgeleid dat
de regelgeving van de ambtshalve ontheffing zo ruim mogelijk moet worden
geïnterpreteerd “om een gelijksoortige behandeling van belastingplichtigen te
garanderen én belastingplichtigen toe te kennen waar ze ontegensprekelijk recht
op hebben”.
Op basis van deze beleidsoptie kan een ambtshalve ontheffing worden toegestaan
wanneer de belastingplichtige de nodige bewijsstukken voorlegt waaruit kan
worden afgeleid dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Het doel, de geest
en de strekking van de wetsbepaling omtrent de belastingvermindering werden
gerespecteerd door belastingplichtige.
Er kan niet worden aangenomen dat het gaat om een welbewuste keuze om geen
aanspraak te maken op deze belastingvermindering en de Fiscale Bemiddelingsdienst stelt voor om voor het aanslagjaar 2013 toch de belastingvermindering voor
energiebesparende maatregelen toe te kennen aan de belastingplichtigen waar ze
recht op hadden gehad indien ze de energiebesparende uitgaven correct hadden
ingevuld, alsook de overdrachten die hieruit volgen.
De behandelende controledienst heeft op basis van bovenstaande vaststellingen
een ambtshalve ontheffing verleend voor het aanslagjaar 2013 in het voordeel van
de belastingplichtigen.
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Voorbeeld nr 3/2014 – Buitenlandse inkomsten

Voor het aanslagjaar 2012 (inkomstenjaar 2011) werd er door heer X een tijdige
aangifte in de personenbelasting ingediend.
Op 10 januari 2012 werd het aanslagbiljet over het aanslagjaar 2012 verstuurd
naar de heer X. Het betrof een teruggave van 2.698,21 EUR.
Na nazicht van de aangifte over het aanslagjaar 2012 werd er door de
behandelende controledienst een aanvullende aanslag voor een te betalen bedrag
van 2.426,08 EUR gevestigd naar aanleiding van twee Nederlandse
inkomstenfiches (fiches 281.58) die op naam van de heer X werden opgemaakt en
waarvan de inkomsten in het inkomstenjaar 2011 werden toegekend.
De heer X is van mening dat het bedrag van de Nederlandse inkomsten bij de
aanvullende aanslag onterecht werd belast, aangezien hij in het jaar 2011 alleen
tijdens de maand januari bij firma Y werkzaam is geweest en hij op 1 juli 2011
verhuisd is van Nederland naar België.
Op 30 juni 2014 werd er door de heer X een bezwaarschrift ingediend bij de
bevoegde gewestelijke directie en op 25 juni 2014 werd er ook een aanvraag tot
fiscale bemiddeling verstuurd.
Na onderzoek van alle elementen in het dossier heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst vastgesteld dat de taxatie van het aanslagjaar 2012 correct is uitgevoerd
door de bevoegde controledienst.
België heeft met Nederland een verdrag ter vermijding van dubbele belasting
gesloten (DBV) waarin vermeld werd dat de vrijstelling van inkomstenbelasting
geen vrijstelling betekent van aanvullende gemeentebelasting en aanvullende
agglomeratiebelasting in België. In deze verdragen wordt geregeld welke Staat
mag belasten.
Voor landen waarmee België een DBV heeft gesloten, verleent de Belgische
belastingadministratie een vrijstelling die gelijk is aan 100% van de belasting die
proportioneel betrekking heeft op het buitenlands inkomen, maar België mag nog
steeds aanvullende gemeentebelasting en aanvullende agglomeratiebelasting
vorderen op het gedeelte van de inkomsten dat vrijgesteld is onder het verdrag.
Na toelichting van de vaststellingen in het onderzoek van het bezwaarschrift door
de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de heer X beslist om te verzaken aan het
bezwaarschrift over het aanslagjaar 2012.


Voorbeeld nr 4/2014 – Gerechtelijke procedure – Vergoeding – Moratoire
interesten

Belastingplichtige is een gepensioneerd bouwondernemer. Hij was sinds 1979
verwikkeld in een gerechtelijke procedure met een gemeentelijke overheid. De
rechtszaak had betrekking op de bouw van een complex waarbij belastingplichtige
de werkzaamheden op bevel van de overheid ten onrechte herhaaldelijk moest
stilleggen, hetgeen hem schade berokkende.
Na een procedure van meer dan 30 jaar bekomt belastingplichtige een rechterlijke
uitspraak waarin de gemeentelijke overheid werd veroordeeld tot het betalen van
ettelijke miljoenen gerechtelijke moratoire interesten, berekend aan de wettelijke
interestvoet te rekenen vanaf het jaar 1979. De rechterlijke beslissing maakte
tevens voorbehoud voor de eventuele fiscale gevolgen.
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De belastingadministratie belast deze sommen als bruto-winst, hetgeen voor
belastingplichtige resulteerde in een enorme te betalen belastingaanslag.
Belastingplichtige begrijpt niet waarom de belastingadministratie dergelijk sommen
blijft belasten. Er is immers rechtspraak die bevestigde dat dergelijke sommen niet
belastbaar zijn. Belastingplichtige, ondertussen 82 jaar, lijdt mentaal onder het
idee dat hij na 30 jaar juridische strijd met de gemeentelijke overheid opnieuw een
langdurige strijd zou moeten aangaan met de belastingadministratie om zijn gelijk
te halen. Hij kon niet geloven dat dergelijke zaak niet minnelijk kan worden
uitgeklaard. Hij deed dan ook beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam contact op met alle in deze zaak betrokken
partijen. De nodige besprekingen werden gevoerd en de standpunten van de
beide partijen werden uitgewisseld.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelde vast dat de woordvoerders van
belastingplichtige een voor hem gunstig fiscaal arrest aanvoerden, gewezen door
het Hof van beroep te Gent in 2007. De belastingadministratie had daartegen
geen cassatievoorziening ingesteld. Er kon ook niet inhoudelijk geargumenteerd
worden waarom het Hof van beroep te Gent in deze de wet verkeerd had
toegepast.
Uit de besprekingen kon worden afgeleid dat voor belastingplichtige een gunstige
afloop van een gerechtelijke procedure kon worden voorspeld.
De belastingadministratie kon overtuigd worden van de argumentatie van
belastingplichtige zodat de op dat punt doorgevoerde taxatie niet langer werd
gehandhaafd.


Voorbeeld nr 5/2014 – Bestuurder VZW – Vergoeding bedrijfsleider

De heer X diende een bezwaarschrift in tegen een aanvullende aanslag in de
personenbelasting, omdat betrokkene zich niet akkoord kon verklaren met de
kwalificatie van de vergoedingen die hij ontving als bestuurder van een VZW.
Voor deze inkomsten werd door de betrokken VZW een inkomstenfiche 281.20
opgesteld als “vergoeding bedrijfsleider”. Volgens de fiscus diende de VZW echter
een fiche 281.30 op te stellen voor de ontvangen presentiegelden en
onkostenvergoedingen.
Betrokken belastingplichtige betwist het beroepsmatig karakter van de ontvangen
bedragen, omdat de VZW geen enkele commerciële activiteit uitoefent en de
genoten vergoedingen het gevolg zijn van een mandaat als bestuurder.
Bij verder onderzoek blijkt dat de betrokken rechtspersoon beschouwd dient te
worden als een instelling die geen onderneming exploiteert en geen winstoogmerk
nastreeft, noch zich toelegt op activiteiten van winstgevende aard zonder
winstoogmerk die de toegestane verrichtingen overschrijden.
Uit de concrete elementen van het dossier kan worden vastgesteld dat de
belastingplichtige inderdaad niet als bedrijfsleider kan worden aangemerkt.
De ontvangen vergoedingen zijn niet te kwalificeren als een bedrijfsleidersbezoldiging, maar mogen beschouwd worden als “bezoldigingen van
werknemers”, indien ze taken vergoeden die werden uitgeoefend in een band van
ondergeschiktheid, dan wel als “baten”, indien ze hun oorsprong vinden in
prestaties buiten enige arbeidsovereenkomst en ze een vergoeding vormen voor
een opdracht als bestuurder.
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In onderhavig geschil kon een akkoord worden bereikt met alle partijen, waarbij de
ontvangen inkomsten naargelang de aard van de ermede verband houdende
arbeidsprestaties werden opgesplitst in enerzijds werknemersbezoldigingen en
anderzijds baten.


Voorbeeld nr 6/2014 – Vennootschapsbelasting – Beroepskosten

Een aantal van de door reclamante (vennootschap X) als beroepskost geboekte
uitgaven wordt verworpen. Een aanzienlijk deel daarvan wordt aan de in artikel
219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bijzondere
aanslag onderworpen.
De volgende uitgaven (of een deel ervan) worden door de administratie
inzonderheid als niet-beroepsgerelateerde kosten beschouwd:
(1) restaurant-, receptie-, reis- en verblijfskosten;
(2) kosten voor gelegenheidsgeschenken;
(3) kosten betreffende rollend materieel;
(4) huur van gebouwen, uitbatingskosten en algemene kosten;
(5) kosten vermeld op (vermeende) privé-facturen;
(6) verkeersboeten;
(7) kosten die verband houden met niet-specifieke beroepskledij.
Het totaal van de sub (4) tot (7) vermelde kosten wordt aan de in artikel 219 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde bijzondere aanslag van
300% onderworpen.
Tijdens een eerste overleg van de bemiddelingsambtenaar met de zaakvoerder
van reclamante en de ambtenaar die het bezwaarschrift behandelt, verstrekt de
zaakvoerder uitleg over de activiteit van zijn vennootschap:
 reclamante is een marketingbureau dat concepten ontwikkelt, evenementen
organiseert en niet-conventionele reclamecampagnes opzet, en dit op het
vlak van mode, sport, technologie en entertainment;
 daarnaast voert reclamante ook campagnes zelf uit (in plaats van deze uit
te besteden).
Het vestigingsadres bevindt zich te Y maar een groot deel van het werk wordt
voorbereid en/of uitgevoerd te Z, waar bovendien belangrijke infrastructuurwerken
werden uitgevoerd. Het is duidelijk dat de grieven niet kunnen worden beoordeeld
zonder een bezoek aan de bedrijfsinrichting te Z. Op basis van de rondleiding te Z,
wordt vastgesteld dat 70% van het sterk verbouwde en uitgebreide pand voor
beroepsdoeleinden wordt gebruikt (kantoor- en ontvangstruimte, stockage- en
archief-ruimte, enz.). Bij een daaropvolgende bespreking van de grieven, waarbij
de berichten van wijziging worden overlopen, wordt duidelijk dat een groot deel
van de uitgaven die door de taxatiedienst als niet-verantwoorde kosten werden
beschouwd, niet ter sprake kwamen in het stadium van taxatie zodat hun
bedrijfsmatig karakter niet kon worden aangetoond. Bovendien werden meerdere
kosten geactiveerd als investering (en werd niet het volledige bedrag in kosten
opgenomen maar wel de afschrijving); er wordt dus meer verworpen dan (de kost
van) de afschrijving.
Tevens wordt vastgesteld dat sommige kosten inderdaad een geheel of
gedeeltelijk privé-matig karakter hebben zodat die als zodanig uit de beroepskosten moeten worden geweerd.
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Op het einde van de vergadering wordt afgesproken dat de zaakvoerder
bijkomende informatie zal verschaffen en dat op basis daarvan een beslissing zal
worden opgemaakt.
Op basis van de hen verstrekte inlichtingen komen de ambtenaar die het
bezwaarschrift onderzoekt en de bemiddelingsambtenaar tot de volgende
bevindingen:
 sommige kosten werden verworpen omdat het beroepsmatige karakter van
de uitgaven niet uit de aard en de omschrijving op de facturen kon worden
opgemaakt;
 het feit dat de maatschappelijke zetel is gevestigd te Y is geen argument
om de kosten van een werkruimte te Z te verwerpen;
 een verbouwing van een schuur/loods naar een bedrijfsruimte vergt
belangrijke investeringen die diverse kleinere kosten met zich meebrengen
om het geheel functioneel te maken;
 bepaalde facturen werden opgemaakt onder de beschrijving van de aard
van het product: de verkoper is geenszins verplicht om op de factuur te
verduidelijken dat dit voor de bedrijfsuitbating van de koper (= reclamante)
gebeurt en hoeft dus geen uitsluitsel te geven over de aanwending;
 reclamante wijst terecht op het feit dat goederen in investering werden
opgenomen en afgeschreven, waarbij de aankoopprijs in globo als
verworpen kost werd bestempeld, met een gedeeltelijke dubbele taxatie tot
gevolg;
 enerzijds dient de realiteit in acht te worden genomen dat belangrijke
werken werden uitgevoerd, maar werd door de taxieagent niet aangetoond
dat bepaalde werken of leveringen geactiveerd werden (maar afgeschreven
werden), terwijl er een volledige verwerping plaatsvond van de kost op
basis van gebrek aan detail van de factuur; anderzijds is louter op grond
van de ‘betwiste’ facturen niet steeds uit te maken of de kost in rechtstreeks
of onrechtstreeks verband staat met de bedrijfsinrichting en of er eventueel
een privégedeelte moet worden weerhouden.
Op basis van deze bevindingen kunnen de volgende conclusies worden
geformuleerd:
 reclamante heeft duidelijk belangrijke werken laten uitvoeren aan het
gebouw te Z om het voor de bedrijfsactiviteit bruikbaar te maken;
 er kan niet worden vastgesteld dat de boekhouding niet bewijskrachtig is of
dat er sprake is van een vermenging tussen privé- en bedrijfspatrimonium;
 er wordt vastgesteld dat bepaalde kosten werden bestempeld als uitgaven
waarvoor geen of onvoldoende bewijs werd geleverd dat het om
beroepskosten ging en dat hieruit werd afgeleid dat het om privé-uitgaven
van de bedrijfsleider ging; er blijkt tevens dat de loutere vermelding van de
naam van de bedrijfsleider op bepaalde facturen aanleiding heeft gegeven
tot het verwerpen van de kosten (bijvoorbeeld verzekeringen met
betrekking tot de bedrijfsgebouwen, waar in realiteit de privéwoning en de
bedrijfsgebouwen in twee afzonderlijke polissen zijn opgenomen;
laatstgenoemde polis werd beschouwd als privé omdat de facturen –
weliswaar verkeerdelijk – op naam van de bedrijfsleider werden opgesteld;
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voor bepaalde kosten werd een omdeling à rato van 70/30 verricht met
toekenning van een gedeelte van 30% aan de bedrijfsleider (ondermeer
elektriciteit en verwarming);
een aantal uitgaven geven wél aanleiding tot een toekenning aan de
bedrijfsleider wegens het privé-karakter ervan, waarbij wordt verwezen naar
een verkeerde inschatting bij de boeking (bijvoorbeeld met betrekking tot
verkeersboetes), maar er kan anderzijds niet worden vastgesteld dat
systematisch privé-uitgaven in de beroepskosten werden opgenomen;
reclamante verleende volledige medewerking aan het onderzoek;
er wordt vastgesteld dat een aantal facturen zuivere privé-uitgaven
betreffen; hetzelfde geldt voor (onder meer) de in aftrek genomen
verkeersboetes; deze worden belast in hoofde van de zaakvoerder.

De met de behandeling van het bezwaarschrift belaste ambtenaar neemt het
resultaat van zijn onderzoek op in een akkoordverklaring waarbij:
 de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar
2010 wordt herleid en eenzelfde bedrag op naam van de zaakvoerder in de
personenbelasting wordt belast;
 de belastbare grondslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar
2012 wordt herleid en eenzelfde bedrag op naam van de zaakvoerder in de
personenbelasting wordt belast.
Na onderzoek stelt de bemiddelingsambtenaar de correctheid vast van de
voormelde analyse en van de op basis daarvan opgestelde akkoordverklaring.
Ook de zaakvoerder van reclamante bevestigt zijn akkoord met de voorgestelde
cijfers.


Voorbeeld nr 7/2014 – Rijksinwoner – Bestuurder internationaal vervoer

De heer X is Belgisch inwoner en oefent tijdens de jaren 2010 en 2011 het beroep
van chauffeur internationaal vervoer uit voor rekening van twee Luxemburgse
werkgevers.
In zijn belastingaangifte maakt de heer X aanspraak op de vrijstelling van zijn
inkomsten van Luxemburgse oorsprong. In het kader van de taxatieprocedure
neemt de belastingdienst met de betrokkene contact op om hem erop te wijzen dat
hij het bewijs moet leveren van de vrijstelling waarop hij aanspraak maakt. Bij
gebrek aan bewijskrachtige elementen in dat stadium van de belastingheffing,
werden de Luxemburgse inkomsten in België belast.
De raadsman van de betrokkene dient een bezwaarschrift in en neemt contact op
met de Fiscale Bemiddelingsdienst. Hij gaat ervan uit dat, aangezien het om
Luxemburgse werkgevers gaat, dit volstaat om de Luxemburgse inkomsten in
België vrij te stellen aangezien artikel 2, § 3 van het avenant van het BelgischLuxemburgse verdrag voor het vermijden van dubbele belasting van 17 september
1970 (hierna DBV) verduidelijkt dat de bezoldigingen voor een betrekking, die
wordt uitgeoefend aan boord van een wegvoertuig voor internationaal vervoer,
worden aangemerkt als betrekking hebbend op een activiteit die wordt uitgeoefend
in de verdragsluitende Staat waar zich de werkelijke bestuurszetel van de
onderneming (Luxemburg) bevindt en in die Staat belastbaar zijn (Luxemburg).
Zowel de Belgische fiscale administratie als de Fiscale Bemiddelingsdienst
kunnen niet akkoord gaan met het standpunt van de raadsman en de werkgever
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met betrekking tot het feit dat, van zodra een chauffeur voor internationaal vervoer
een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met een Luxemburgse onderneming, de
chauffeur geen enkel bewijs moet leveren om zijn vrijstelling te rechtvaardigen.
Immers, de woonstaat (België) heeft het recht om belasting te heffen op alle
inkomsten die zijn inwoners hebben ontvangen. Wanneer echter een
overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting werd afgesloten met de
Staat waar de werkzaamheid uitgevoerd wordt, dan kunnen die inkomsten onder
bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld.
De bepaling van artikel 15, § 3 van het DBV voorziet: “In afwijking van de §§ 1 en
2 en onder het in § 1 gemaakte voorbehoud worden beloningen ter zake van een
dienstbetrekking uitgeoefend aan boord van een schip of luchtvaartuig in
internationaal verkeer of aan boord van een schip in de binnenvaart in
internationaal verkeer, geacht betrekking te hebben op werkzaamheden
uitgeoefend in de overeenkomstsluitende Staat waarin de plaats van de werkelijke
leiding van de onderneming is gelegen en zijn ze in die Staat belastbaar”.
In dit geval werd aan de heer X gevraagd aan te tonen dat hij chauffeur voor
internationaal vervoer was. Immers, wanneer de Luxemburgse werkgevers deel
uitmaken van een internationale groep die in België over een entiteit beschikken
en een belastingplichtige aanspraak maakt op de vrijstelling van zijn
beroepsinkomsten, heeft de Belgische administratie het recht om na te gaan of de
chauffeur voldoet aan de voorwaarden van artikel 15, § 3 van het DBV en of hij
zijn opdrachten in Luxemburg ontvangt en/of de trajecten naar andere landen
gedeeltelijk of geheel vanuit Luxemburg plaatsvinden.
Naderhand legde de heer X zijn agenda voor de jaren 2010 en 2011 aan de
Fiscale Bemiddelingsdienst voor. Met hierin voor elke dag een overzicht van de
werkuren en van bepaalde stopplaatsen in verschillende Europese landen, alsook
overzichten van tachografen, 2 boeten in een derde land en een getrouwheidskaart voor brandstof van een benzinestation in Luxemburg.
Op basis van het onderzoek van de tachografen kon worden vastgesteld dat de
heer X vaak zijn traject in Luxemburg aanving en dat hij zich naar verschillende
Europese landen begaf.
Op basis van de voorgelegde elementen kan worden besloten dat de heer X het
bewijs heeft geleverd dat hij een activiteit als internationaal chauffeur uitoefende
en dat de ontvangen inkomsten van Luxemburgse oorsprong in België van de
belasting kunnen worden vrijgesteld.
Deze inkomsten moeten in België echter wel worden aangegeven voor het
bepalen van het belastingtarief dat van toepassing is op eventuele andere
ontvangen inkomsten (progressievoorbehoud).


Voorbeeld nr 8/2014 – Belgisch rijksinwoner tewerkgesteld voor de
Permanente vertegenwoordiging van een andere Lidstaat

De heer X, die de nationaliteit van de staat Y heeft, is ingeschreven in het Belgisch
Rijksregister. Gedurende 2012 heeft hij enkele maanden gewerkt voor een
privébedrijf dat in België is gevestigd en de rest van het jaar voor de Permanente
Vertegenwoordiging van de staat Y bij de Europese Unie.
De inkomsten van die tweede beroepsbezigheid werden onderworpen aan de
belastingen van de staat Y en werden ook in België belast. De heer X is van
mening dat de bepalingen van artikel 19 van de overeenkomst tot voorkoming van
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dubbele belasting tussen België en de staat Y (hierna het DBV) van toepassing
zijn en dat derhalve de ontvangen inkomsten in België van belastingen moeten
worden vrijgesteld.
Hij tekent bezwaar aan en neemt contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De
bezoldigingen
die
door
de
hierboven
vermelde
Permanente
Vertegenwoordiging werden uitbetaald, vallen niet automatisch onder het
toepassingsgebied van artikel 19 van het DBV.
Het zijn immers dergelijke bezoldigingen die in het Verdrag van Wenen en in het
Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen in principe zijn bedoeld, voor zover de betrokken personen niet de
hoedanigheid hebben van permanent verblijfhouder van België voorafgaand aan
hun indiensttreding bij de Permanente Vertegenwoordiging van de staat Y bij de
Europese Gemeenschappen.
Het is enkel indien deze bepalingen niet van toepassing zijn dat deze van het
betrokken DBV dienen te worden onderzocht.
In dit geval was de heer X voor zijn indiensttreding wel degelijk permanent
verblijfhouder van België zodat noch de bepalingen van het Verdrag van Wenen,
noch deze van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de
Europese Gemeenschappen, van toepassing zijn.
Overeenkomstig artikel 19 van het DBV zijn de beloningen betaald door een
overeenkomstsluitende Staat of een staatkundig onderdeel of plaatselijk
publiekrechtelijk lichaam daarvan, hetzij rechtstreeks, hetzij uit door hen in het
leven geroepen fondsen, aan een natuurlijke persoon ter zake van diensten
bewezen aan die Staat of aan dat onderdeel of die gemeenschap in de uitoefening
van overheidsfuncties, slechts in die Staat belastbaar. Deze bepaling is niet van
toepassing wanneer die persoon onderdaan is van de andere Staat (België)
zonder eveneens onderdaan te zijn van de eerste Staat.
Na onderzoek blijkt dat de heer X enkel de nationaliteit van de staat Y bezit zodat
de ontvangen inkomsten belastbaar zijn in de staat Y.
De vrijgestelde inkomsten moeten echter in België worden aangegeven om de
aanslagvoet die van toepassing is op andere ontvangen inkomsten
(= progressievoorbehoud) te kunnen bepalen (toepassing van artikel 155 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Door tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon er een gunstige
oplossing worden bereikt voor het bezwaarschrift van de heer X.


Voorbeeld nr 9/2014 – Betwisting gegeven akkoord

In het kader van het onderzoek van een bezwaarschrift ontstaat een
meningsverschil over de draagwijdte van een door verzoeker ter gelegenheid van
een fiscale controle ondertekend akkoord.
Verzoeker beklaagt er zich over dat dit akkoord tegen hem wordt aangevoerd en
dat de dienst die zijn bewaar onderzoekt daarvan niet wil afwijken, dit terwijl bij de
eerste controle de taxatieambtenaar hem heeft gevraagd dit te ondertekenen en
later bezwaar in te dienen, wat hij te goeder trouw heeft gedaan.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt verzocht om tussen te komen. De dienst
onderzoekt de bewoordingen van het betwiste akkoord en stuit op een aantal
hiaten (een clausule ervan laat toe het akkoord te betwisten) en leemten
(onvolledige motivering). De dienst stelt bovendien vast dat er bepaalde formele
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vermeldingen ontbreken (de datum en de vermelding “gelezen en goedgekeurd”).
Principieel kan een belastingplichtige op een gegeven akkoord terugkomen indien
hij aantoont dat het met een dwaling in rechte of in feite is behept. Daaronder
wordt verstaan: een vergissing over feitelijke elementen waardoor de
belastingheffing wettelijke grondslag mist.
Uit het geheel van de voorafgaande beschouwingen en uit de gegevens die eigen
zijn aan de zaak blijkt dat de geldigheid van het betwiste akkoord ernstig in vraag
moet worden gesteld. Het akkoord kan dus niet zonder meer aan de aanvrager
worden tegengesteld. Het vormt geen hinderpaal voor de analyse van de
aanspraken of van de aanwijzingen die een dwaling in rechte of in feite kunnen
inhouden.
Blijft aldus te onderzoeken of die aanspraken gegrond zijn, wat een ander
probleem is en afhangt van de beoordeling van de onderzoekende ambtenaar.
Na contact met de Fiscale Bemiddelingsdienst ging deze ambtenaar akkoord met
de in herinnering gebrachte regels en verzet hij zich niet meer tegen het feit dat de
verzoeker met behulp van rechtvaardigingsstukken ad hoc zijn aanspraken inzake
beroepskosten kan laten gelden.
Verzoeker heeft via zijn mandataris meegedeeld tevreden te zijn met de
bemiddelde oplossing. Hij gaf aan dat de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst niet meer vereist was voor de verdere procedure.


Voorbeeld nr 10/2014 – Fictieve buitenlandse roerende inkomsten

Bezwaarindiener betwiste de belasting in haar hoofde en in hoofde van wijlen haar
echtgenoot (voor een bedrag van 17.268 EUR) ingevolge inkomsten (interesten)
van Italiaanse oorsprong die haar door een Italiaanse bank zouden zijn betaald.
De administratie baseerde zich op inlichtingen ontvangen van de Italiaanse
belastingadministratie op grond van verscheidene « fiches » die werden opgesteld
in het kader van de toepassing van de Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3
juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm
van rentebetaling, waarbij een systeem van informatie-uitwisseling tussen de
lidstaten wordt georganiseerd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst weet uit ervaring dat bepaalde van dergelijke
mededelingen soms verkeerd zijn (verwarring tussen de bruto- en nettobedragen
van de roerende inkomsten, vermelding van het kapitaal in plaats van de
opbrengsten, …) of verkeerd worden geïnterpreteerd.
In casu hebben de omvang van de inkomsten (bijna 35.000 EUR voor het
echtpaar) en de ontkenning van de ontvangst ervan, de Fiscale Bemiddelingsdienst ertoe aangezet om een onderzoek te vragen bij de centrale diensten van de
Algemene administratie van de fiscaliteit, die belast zijn met de praktische
modaliteiten betreffende de procedure van uitwisseling van inlichtingen.
Daaruit bleek dat de taxatie gedeeltelijk op een onjuiste grondslag berust,
aangezien de administratie zich heeft vergist over de kwalificatie van de
beweerde inkomsten en dit omdat bij de overdracht van de inlichtingen een
verkeerde code werd gebruikt.
Deze codes worden uitdrukkelijk vermeld in een instructie aan de controlediensten
van de Algemene administratie van de fiscaliteit over de draagwijdte van bepaalde
codes en over de manier waarop de meegedeelde cijfers moeten worden
geïnterpreteerd.
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Uit de analyse van dit dossier blijkt dat slechts de bedragen van 206 EUR en 102
EUR roerende inkomsten vormen die als interesten belastbaar zijn.
De onderzoekende dienst heeft zich bij dit standpunt aangesloten, waardoor
slechts een bedrag van 308 EUR (in plaats van 17.268 EUR) voor elk van de
echtgenoten als roerende inkomsten werden aangemerkt.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst werd de toestand
opgehelderd en werd het werk van de onderzoekende ambtenaar vergemakkelijkt
door hem de administratieve instructies met betrekking tot de problematiek voor te
leggen.


Voorbeeld nr 11/2014 – Rechtzetting kadastraal inkomen – Onroerende
voorheffing – Ambtshalve ontheffing

De echtgenoten X en Y verzoeken het bedrag van de huidige onroerende
voorheffing (en dat van de vorige jaren) te herzien om het in overeenstemming te
brengen met de werkelijkheid. Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1.083
EUR werd immers naar aanleiding van beperkte verbouwingen verhoogd tot 3.145
EUR. Aangezien betrokkenen eind 2012 om familiale redenen niet in staat waren
om te reageren op de kennisgeving van het nieuwe kadastraal inkomen, hebben
zij dit te laat betwist en richten zij een verzoek aan de Fiscale Bemiddelingsdienst
met betrekking tot het nieuwe kadastraal inkomen en de te betalen onroerende
voorheffing.
De Fiscale Bemiddelingsdienst komt tot de volgende vaststellingen:
 belastingplichtige heeft de aangifte beoogd in artikel 473 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 binnen 30 dagen bij de diensten van het
Kadaster ingediend (einde van de verbouwingswerken op 14 juli 2004 en
aangifte ingediend op 28 juli 2004);
 belastingplichtige heeft het kadastraal inkomen, dat op 30 november 2012
ter kennis werd gebracht, niet tijdig (binnen twee maanden) bij de diensten
van het Kadaster betwist;
 er werd centrale verwarming geplaatst, er is een bijkomende garage, de
vloeroppervlakte werd van 140 m² tot 139 m² verminderd en de nuttige
oppervlakte werd uitgebreid van 117 m² tot 164 m².
Ervan uitgaande dat het kadastraal inkomen werd opgetrokken van 1.083 EUR tot
3.145 EUR, een verhoging van 2.062 EUR voor beperkte verbouwingen, heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst contact opgenomen met de diensten van het Kadaster
met de vraag om na te gaan of er geen materiële vergissing werd begaan. Deze
laatsten delen aan de Fiscale Bemiddelingsdienst mee dat het ingevolge de
verbouwing herziene kadastraal inkomen werd verminderd tot 1.595 EUR.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft vervolgens de dienst “onroerende
voorheffing”, die instaat voor het bezwaar voor de aanslagjaren 2011 tot 2013, van
deze wijziging op de hoogte gebracht.
Door tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst werden de diensten van het
Kadaster verzocht de situatie te herbekijken en werd het resultaat daarvan aan de
dienst “onroerende voorheffing” meegedeeld.
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Voorbeeld nr 12/2014 – Tekortschatting vruchtgebruik

De administratie wordt sinds enige tijd geconfronteerd met de rechtsfiguur waarin
een vennootschap het vruchtgebruik aanschaft van een onroerend goed, terwijl
een natuurlijke persoon de naakte eigendom van dit onroerend goed aanschaft.
In de gevallen waar de vennootschap “te veel” betaalt voor het vruchtgebruik,
ontstaat er in hoofde van de naakte eigenaar-vennoot een voordeel in natura.
Een correcte waardering van de waarde van het vruchtgebruik is dus van groot
belang.
Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorziet geen waarderingsregels
om de waarde van het vruchtgebruik te bepalen. Artikel 47 van het Wetboek der
registratie-, hypotheek en griffierechten werd vroeger vaak gebruikt – ook in de
rechtspraak – om het vruchtgebruik te waarderen maar de doctrine heeft die
werkwijze vaak bekritiseerd en stelt dat het vruchtgebruik op de werkelijke
economische waarde moet worden gewaardeerd.
De administratie moet dus tot een correcte economische waardebepaling van het
vruchtgebruik kunnen komen om al dan niet over te gaan tot taxatie van een
voordeel in natura in hoofde van de natuurlijke persoon.
De gegrondheid van die taxatie staat of valt dus met de waardering van het
vruchtgebruik. Indien de prijs die de vennootschap voor het vruchtgebruik betaalt
correct is, kan er van een voordeel van alle aard voor de blote eigenaarsbestuurders geen sprake zijn.
De administratie waardeert het vruchtgebruik als volgt: de niet-genoten brutohuurinkomsten verminderd met de voorziene kosten maal een actualisatierente.
Om die huurinkomsten te schatten kan men ofwel gebruik maken van de werkelijk
ontvangen huur ofwel kan de huur bepaald worden door beroep te doen op
vergelijkingspunten om zo tot een reële huuropbrengst te komen.
In een dossier waarin om bemiddeling werd verzocht, deed de administratie
beroep op de methode van de vergelijking om tot een reële huuropbrengst te
komen.
Belastingplichtige argumenteerde dat de vergelijkingspunten in zijn geval niet
relevant waren aangezien het onroerend goed deels privé door de bedrijfsleider
gebruikt werd en deels beroepsmatig door de vennootschap zelf. Daardoor
werden huurprijzen als vergelijkingspunt gehanteerd die niet overeenstemden met
het bedrag dat op de huurmarkt kon verkregen worden voor het onroerend goed
waarover de betwisting handelde.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de administratie er kunnen van overtuigen
dat de vergelijkingspunten niet relevant waren in de gehanteerde taxatie en dat
bijgevolg de taxatie als willekeurig kon bestempeld worden. Niet enkel het
onroerend goed op zich maar ook het werkelijk gebruik ervan moet in overweging
worden genomen bij het kiezen van vergelijkingspunten en de bepaling van de
huuropbrengst hetgeen in casu onvoldoende gebeurd was.
In dit dossier kon geconcludeerd worden dat belastingplichtigen het vruchtgebruik
bij aanschaf van het onroerend goed correct gewaardeerd hadden en werd de
aanslag ontheven.
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Voorbeeld nr 13/2014 – Zelfstandige – Beroepskosten

Een
fietsenhandelaar/fietsenhersteller
bracht
de
kosten
van
een
mobilhome/teamwagen in als beroepskosten (afschrijvingen, verzekering,
verkeersbelasting en interesten).
Deze kosten werden verworpen door de taxatiedienst omdat het beroepsmatig
gebruik ervan niet of onvoldoende werd aangetoond.
Tijdens de bezwaarprocedure werd om de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst verzocht.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelde vast dat:
- er in dezelfde gemeente meerdere fietsenhandelaars waren en dat de
winkel zeker niet gelegen was langs een drukke baan; dus de mobilhome
opstellen op koersen en op beurzen was zeker een commercieel pluspunt;
- de mobilhome niet was ingericht om met een gezin van 5 personen
comfortabel op reis te gaan; geen kookgerei of serviezen waren erin
aanwezig; doch vooral veel materiaal en een grote bergruimte voor fietsen
vielen op;
- ook via “herstellingsbonnen en verkoopbonnen” kon aangetoond worden
dat er wel degelijk ontvangsten geboekt werden op koersdagen en beurzen
(gestaafd door een gedetailleerde boekhouding en kasstukken) en er dan
ook verkopen werden gerealiseerd.
Na besprekingen werd een akkoord bereikt om de kosten van de mobilhome voor
70% aan te nemen als beroepskosten.


Voorbeeld nr 14/2014 – Niet-rijksinwoner – Pensioenen

De heer X vraagt in zijn bezwaarschrift om de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst in een geschil tegen een aanslag in de personenbelasting
voor het aanslagjaar 2014, omdat het te betalen saldo van de belastingaanslag
volgens betrokkene te hoog was. Belastingplichtige is woonachtig in Spanje en
ontvangt Belgische pensioenen die werden opgebouwd op basis van
beroepsactiviteiten in de private sector.
Bovendien wordt de vraag gesteld naar de mogelijkheid tot een afbetalingsplan
om deze aanslag te kunnen voldoen.
De aanvraag werd door de Fiscale Bemiddelingsdienst ontvankelijk verklaard en
de diverse stukken van de taxatie werden opgevraagd en onderzocht.
Hierbij kon worden vastgesteld dat een aanzienlijk bedrag aan ontvangen private
pensioenen integraal belast werd in België, niettegenstaande de betrokken
belastingplichtige op het moment van de uitbetaling reeds in Spanje woonachtig
was, en dergelijke inkomsten gelet op het dubbelbelastingverdrag in die situatie
belast moeten worden in de woonstaat Spanje.
Terzake kon besloten worden dat de grieven van de belastingplichtige konden
worden ingewilligd voor het betreffende aanslagjaar, waardoor het geschil met
wederzijds akkoord kon worden afgesloten.
Ook voor wat betreft het invorderingsaspect, kon er een gunstig resultaat worden
bereikt omdat de bevoegde Ontvanger aan betrokkene een afbetalingsplan
verleende.
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Voorbeeld nr 15/2014 – Vennootschapsbelasting – Geheime commissielonen – Voordelen van alle aard

De betwisting waarvoor een verzoek om bemiddeling werd ingediend heeft
betrekking op:
a) de bijzondere aanslag op geheime commissielonen, voorzien in artikel 219
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en gevestigd op een
door reclamante toegekende tantième waarvoor geen fiche werd
opgemaakt overeenkomstig artikel 57 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
b) het aan de zaakvoerder van reclamant toegekende voordeel van alle aard
dat voortvloeit uit de kosteloze terbeschikkingstelling van (een gedeelte
van) een onroerend goed, waarbij de vraag rijst op basis van welk
(gewijzigd) kadastraal inkomen het verleende voordeel moet worden
berekend;
c) de taxatie van bijkomende voordelen van alle aard.
De discussie rond het bedrag van de sub b) en c) vermelde voordelen is gelieerd
aan de vaststelling van de percentages van de beroepsmatig c.q. privématig
gebruikte gedeelten van de villa en de vordering van de (verbouwings)werken aan
de beroepsmatig gebruikte gebouwen.
Reclamante is een managementvennootschap, opgericht als BVBA. De
zaakvoerder is van plan om de activiteit van reclamante uit te breiden met het
fokken en verkopen van paarden. Omdat er fondsen beschikbaar moeten zijn voor
de investeringen die met het opstarten van deze bijkomende activiteit verband
houden, besliste de algemene vergadering dat de toegekende tantième pas vanaf
1 januari 2013 betaalbaar wordt gesteld; er werd dan ook geen fiche 281.20
opgemaakt.
Na ontvangst van het verzoek om bemiddeling had de bemiddelingsambtenaar
een verkennend gesprek met de zaakvoerder, de raadsman en de boekhouder
van reclamante. De problematiek van het tijdstip van belastbaarheid van tantièmes
wordt door de bemiddelingsambtenaar toegelicht. De zaakvoerder verstrekt op zijn
beurt gedetailleerde uitleg over de uitbreiding van de activiteiten van reclamante.
Bij de daaropvolgende rondleiding stelt de bemiddelingsambtenaar vast dat de
werken met betrekking tot de paardenstallingen zich in een vergevorderd stadium
bevinden en dat ook de werken aan het labo en het kantoorgebouw werden
opgestart.
Vervolgens heeft de bemiddelingsambtenaar een onderhoud met de ambtenaar
die het bezwaarschrift behandelt. De bemiddelingsambtenaar onderkent enerzijds
het ongebruikelijk karakter van de “uitgestelde” betaalbaarstelling, maar wijst
anderzijds op de complexiteit van de problematiek, waarbij een aantal bronnen het
principe hanteren dat er maar sprake kan zijn van toekenning (en belastbaarheid)
indien de genieter van de tantièmes daadwerkelijk over de bewuste sommen kan
beschikken (dit is deze fysiek kan innen, zie bijvoorbeeld vonnis van 26 oktober
2005 van de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel en nr 273/2 van de
Commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarin wordt
gesteld dat de inkomsten onmiddellijk geïnd moeten kunnen worden). In dit
verband merkt de bezwaarambtenaar op dat er op de bewuste algemene
vergadering daadwerkelijk een tantième werd toegekend en dat, gelet op de
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aandeelhoudersstructuur, er eigenlijk geen onderscheid moet worden gemaakt
tussen reclamante en diens zaakvoerder, zodat er geen rekening moet worden
gehouden met de naar 2013 “verschoven” betaalbaarstelling. Deze stelling vindt
men in licht gewijzigde vorm terug in een arrest van het Hof van beroep te Brussel
van 7 april 2000, waarin de rechter oordeelt dat “… verzoeker duidelijk erkent
gelden ter zijner beschikking te hebben en dat de niet betaling slechts het gevolg
is van zijn eigen wil ….”. In dit verband moet men zich de vraag stellen of er toch
geen wezenlijk onderscheid moet worden gemaakt tussen de rechtspersoon
(reclamante) enerzijds en diens zaakvoerder (natuurlijke persoon) anderzijds.
Met betrekking tot de voordelen van alle aard, de correlatieve vaststelling van het
beroeps- en het privégedeelte van het woonhuis en de mate waarin rekening moet
worden gehouden met de afwerkingsgraad van de stallingen en de overige
bijgebouwen, merkt de bezwaarambtenaar op dat er in het jaar X nog geen
paarden op de balans stonden (er worden geen in het jaar X opgemaakte
identificatiedocumenten, mutatiedocumenten, paspoorten, fokhengstcertificaten en
vergunningen voorgelegd) en dat er in de jaren X-1 en X geen noemenswaardige
investeringen werden verricht, terwijl men zich hoe dan ook moet plaatsen op het
tijdstip van de taxatie (afsluiting van boekjaar X).
Nadien vinden nog twee plenaire vergaderingen plaats in het kantoor van de
bezwaarambtenaar waarbij zowel de bemiddelingsambtenaar als de raadsman en
de boekhouder van reclamante aanwezig zijn en waarbij beide partijen hun
standpunt op constructieve wijze verder toelichten.
Op basis daarvan stelt de bezwaarambtenaar een akkoordverklaring op, waarin
rekening wordt gehouden met de volgende krachtlijnen:
 de bijzondere aanslag op de tantième vervalt en het bedrag van de
tantième wordt opgenomen onder de belaste reserves, waarna de belaste
reserve kan worden teruggenomen op het moment van de
betaling/toekenning (op die manier wordt tegemoet gekomen aan de
stelling van reclamant volgens dewelke er van een werkelijke toekenning
nog geen sprake was bij de beslissing van de algemene vergadering);
 ontheffing van de bijzondere aanslag op de voordelen van alle aard mits
uitdrukkelijk akkoord met een taxatie in de personenbelasting;
 indien kan bewezen worden dat de ter discussie gestelde ruimten 100%
beroepsmatig (zullen) worden gebruikt (na bijvoorbeeld nieuwe
investeringen in jaren X+3 en later), dan zal dit door de administratie
worden aanvaard.
De bezwaarambtenaar verleent ontheffing van de betwiste aanslag
overeenkomstig de door reclamante ondertekende akkoordverklaring.


Voorbeeld nr 16/2014 – Onderhoudsgeld betaald in buitenland –
Bewijslast

Verzoekers betwisten de gevestigde aanslagen. Zij zijn van mening documenten
betreffende het onderhoudsgeld, betaald aan een ouder in Marokko, wel degelijk
te hebben ingediend en verklaren te beschikken over de bewijzen hiervan.
Ze verzoeken de Fiscale Bemiddelingsdienst hen mede te delen hoe hun fiscale
toestand kan worden geregulariseerd.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in eerste instantie de verzoekers
gecontacteerd per mail teneinde ze te overtuigen om een bezwaarschrift in te
dienen bij de gewestelijke directie.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft hen ook meermaals gevraagd om contact op
te nemen met de onderzoekende ambtenaar, wat ze uiteindelijk deden. In
augustus 2014 verschenen ze evenwel niet op een afspraak met de
onderzoekende ambtenaar.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam opnieuw contact op met betrokkenen om te
vernemen dat mevrouw X ziek in Marokko verbleef.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vroeg de onderzoekende ambtenaar even te
wachten alvorens een afwijzende beslissing te nemen tot een nieuwe afspraak
zou kunnen worden vastgelegd, waarbij de verzoekers de vereiste bewijzen
zouden voorleggen.
Ingevolge overplaatsingen van personeel richtte de Fiscale Bemiddelingsdienst
zich vervolgens tot de nieuw bevoegde ambtenaar. Er werd een nieuwe afspraak
gemaakt met mevrouw X, waarop zij ook aanwezig was (maar die de Fiscale
Bemiddelingsdienst niet bijwoonde omdat mevrouw X vroeger aankwam).
De onderzoekende ambtenaar heeft bijgevolg de Fiscale Bemiddelingsdienst in
kennis gesteld van de documenten nodig voor aanslagjaar 2014, dat niet het
voorwerp uitmaakte van het verzoek om tussenkomst gericht aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst. De onderzoekende ambtenaar heeft de Fiscale
Bemiddelingsdienst tevens ingelicht van het feit dat mevrouw X eerstdaags de
verzochte bewijzen voor de aanslagjaren 2012 en 2013, waarvoor bezwaar, per
mail zou doorsturen.
De bewijzen werden geleverd en de formaliteiten vereist door de Overeenkomst
tussen België en Marokko tot het vermijden van dubbele belasting werden
nageleefd.
Vervolgens werden er ontheffingen verleend voor de aanslagjaren 2012 en 2013,
rekening houdende met de betaalde onderhoudsgelden.
Het lijdt geen twijfel dat indien de Fiscale Bemiddelingsdienst niet meermaals was
tussengekomen bij de tekortkomingen van de verzoekers (terwijl ze beschikten
over al de vereiste bewijzen), de ingediende bezwaarschriften jammer genoeg
zouden verworpen zijn.


Voorbeeld nr 17/2014 – Kosten verplaatsing “woonplaats – plaats
tewerkstelling” – Afstand

De heer X kan niet akkoord gaan met de wijzigingen van zijn aangifte door de
Controle. Het gaat meer bepaald met de herkwalificatie als “woonplaats – plaats
van tewerkstelling” van sommige van zijn beroepsmatige verplaatsingen.
De heer X verneemt dat de Fiscale Bemiddelingsdienst kan tussenkomen tijdens
een bezwaarprocedure en dient dan ook een verzoek om bemiddeling in.
De heer X oefent beroepshalve een syndicale activiteit uit waardoor hij zich vaak
moet verplaatsen te Brussel en doorheen Wallonië. Deze verplaatsingen variëren
in functie van de talrijke opdrachten die hij moet uitvoeren.
Deze opdrachten werden sinds lange tijd fiscaal beschouwd als beroepsmatige
verplaatsingen, doch voor 2009 en 2010 werd deze kwalificatie in vraag gesteld.
Volgens de heer X werden deze geringe vergoedingen, ontvangen voor deze
verplaatsingen, bovendien afgetrokken van het bedrag van de beroepskosten, dit
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terwijl de heer X het grootste deel van de kosten persoonlijk voor zijn rekening
neemt.
Tijdens de constructieve bespreking met de heer X, in aanwezigheid van leden
van de Inspectie Geschillen en van de Fiscale Bemiddelingsdienst is gebleken dat:
 de heer X zich, als therapeut psychomotoriek in een instelling voor
gehandicapten, geleidelijk is gaan bezighouden met syndicale activiteiten;
 de wijziging van de verplaatsingskosten werd verricht in overeenstemming
met de circulaire nr Ci.RH.241/573.243 (AOIF 46/2007) van 6 december
2007 voor de trajecten naar Namen en naar Verviers, rekening houdende
met het aantal verplaatsingen opgegeven door de heer X;
 de verschillende syndicale activiteiten niet plaatsvonden op welbepaalde
locaties;
 de herziening van de kosten kon worden overwogen, mits bewijsstukken
worden aangebracht aangaande het aantal verplaatsingen naar de
verschillende werkplaatsen overeenkomstig de bepalingen van artikel 49
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
 voor wat de kosten betreft, terugbetaald door de vakbond, de terugbetaling
van het jaar 2010 moest worden herzien omdat ze vreemd genoeg dezelfde
was als die van het jaar 2009.
Na afloop van het onderhoud bleek de heer X tevreden dat hij werd gehoord,
ingelicht werd omtrent bepaalde zaken en niet aan willekeur werd onderworpen.
De heer X twijfelde wel of hij de gevraagde bewijzen nog zou terugvinden.
In een latere mail, bevestigde de heer X aan de Inspectie Geschillen dat hij de
gevraagde bewijsstukken inderdaad niet meer terugvond.
De heer X besliste bijgevolg om afstand te doen van zijn bezwaarschrift.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst maakte het, dankzij zijn
aanpak en de verstrekte toelichtingen aan de heer X, mogelijk een reeks van
confrontaties te vermijden die hadden kunnen leiden tot een geschil voor de
rechtbank.


Voorbeeld nr 18/2014 – Vermindering voor uitgaven tegen inbraak –
Materiële vergissing

Volgens mevrouw X heeft de administratie geweigerd om voor het jaar 2011 het
bedrag van 1.900 EUR, betaald voor de installatie van een alarm fiscaal in
mindering te brengen om reden dat de betaling het voorwerp uitmaakte van een
financiering en dat men deze uitgave slechts mag aftrekken wanneer de factuur
zou voldaan zijn door de verzoekers. Vervolgens werd de vermindering geweigerd
voor het jaar 2012 omdat het te laat was om de in 2011 gedane uitgave in
mindering te brengen in 2012.
Mevrouw X vraagt per mail de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst,
opdat deze rekening zou houden met de vermindering voor de uitgaven gedaan
voor inbraakbeveiliging en gaat ze er verkeerdelijk van uit dat deze dienst de
gevestigde aanslag kan ontheffen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst contacteert mevrouw X in eerste instantie om haar
de beperkingen van zijn tussenkomst te verduidelijken en om haar te verzoeken
voorafgaandelijk een bezwaarschrift in te dienen bij de Gewestelijke directeur.
Een eerste bezwaar tegen de aanslag over het aanslagjaar 2013 werd niet
ontvankelijk door de Gewestelijke directeur wegens gebrek aan handtekening.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft mevrouw X vervolgens gecontacteerd opdat
ze een nieuw bezwaarschrift zou indienen met naleving van de vereiste vormen.
Er werd een bezwaar geregistreerd tegen de aanslagen over de aanslagjaren
2012 en 2013. De Fiscale Bemiddelingsdienst richtte zich tot de onderzoekende
ambtenaar om zijn standpunt te kennen.
Deze ambtenaar ontmoette mevrouw X om haar versie van de feiten te kennen en
te controleren. Er werd een ontwerp van verslag uitgewerkt, dat resulteerde in een
verwerping van het bezwaarschrift over het aanslagjaar 2012 omdat dit was
ingesteld buiten de bezwaartermijn beoogd in artikel 371 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (6 maanden), terwijl de eventuele vermindering van de
uitgave slechts betrekking kon hebben op het jaar 2011. Het bezwaar betreffende
het aanslagjaar 2013 bleek niet gegrond omdat de betreffende uitgave was
verricht in 2011.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft bijgevolg contact opgenomen met de
onderzoekende ambtenaar met het verzoek te wachten tot het verschijnen van
richtlijnen die aandacht zouden besteden aan een versoepeling van de
interpretatie van het begrip materiële vergissing, beoogd in artikel 376 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (die het mogelijk maakt, bij wijze van
uitzondering, de belasting in bepaalde gevallen gedurende een termijn van 5 jaar
te ontheffen).
De onderzoekende ambtenaar was bereid te wachten tot deze richtlijnen
verschenen en werd vervolgens opnieuw gecontacteerd door de Fiscale
Bemiddelingsdienst bij de bekendmaking van de circulaire AAFisc nr 38/2014 (nr
Ci.RH.861/633.382) van 22 september 2014.
Naar aanleiding hiervan gaf de onderzoekende ambtenaar, die twijfels had over
wat er precies was gebeurd tijdens de contacten met de ambtenaren van het
Centraal taxatiekantoor (de administratie kon geacht worden reeds in 2011 te zijn
ingelicht van de aanspraken van de belastingplichtige), er de voorkeur aan om de
Fiscale Bemiddelingsdienst te verwittigen dat hij de circulaire zou in aanmerking
nemen alwaar die stelt dat: “Elke twijfel omtrent de te volgen procedure moet
worden beslecht in het voordeel van de belastingplichtige volgens het adagium “in
dubio contra fiscum“ zodat de vergissing moet worden aangemerkt als een
materiële vergissing“.
De waakzaamheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft vermeden dat het
bezwaar werd verworpen.


Voorbeeld nr 19/2014 – Vermindering voor energiebesparende uitgaven –
Aansluitset schoorsteen

Mevrouw X betwist de totale verwerping van de « energiebesparende » uitgaven
voor een bedrag van 2.416,80 EUR in code 1328 (vervanging van een
verwarmingsketel met aansluitset van de buis in het dak) en maakt bovendien
aanspraak op de onderhoudskosten van de oude verwarmingsketel voor een
bedrag van 116,60 EUR, ofwel in totaal 2.533,40 EUR.
Mevrouw X betreurt dat ondanks alle verstrekte bewijsstukken, de taxatieambtenaar een bedrag van 2.416,80 EUR heeft geschrapt uit de code 1328 van
haar aangifte (bedrag dat recht geeft op een belastingvermindering die haar was
toegekend bij de vestiging van een eerste aanslag) en dit enkel omwille van een
betwisting betreffende de omschrijving op de factuur.
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Wantrouwig ten aanzien van de taxatie-ambtenaar richt mevrouw X zich tot de
Fiscale Bemiddelingsdienst alvorens een bezwaarschrift in te dienen. Ze hoopt dat
deze dienst haar kan helpen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst had in de eerste plaats een onderhoud met
mevrouw X zodat ze een bezwaarschrift kon indienen.
In akkoord met de onderzoekende ambtenaar heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
zich nadien tot mevrouw X gericht opdat ze al de nodige bewijzen en toelichtingen
zou verstrekken betreffende de uitgaven, verricht voor de vervanging van de
verwarmingsketel, onder meer een gedetailleerde factuur met een attest van de
verwarmingstechnicus (bijlage bij de factuur, op grond van artikel 63 11 van het
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven bedoeld
in artikel 14524, § 1, lid 1, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992).
Aan de hand van de administratieve richtlijnen en commentaar (circulaire nr
Ci.RH.331/554.678 van 22 september 2009 en nr Ci.RH.331/605.643 van 22
februari 2011) en de documentatie bezorgd door mevrouw X betreffende de
aansluitset van de condensatieketel, waren de Inspectie Geschillen en de Fiscale
Bemiddelingsdienst overtuigd dat de aansluitset een noodzakelijk element is voor
de werking van de ketel (deze wordt in bepaalde contracten zelfs gratis
aangeboden wegens haar noodzaak).


Voorbeeld nr 20/2014 – Betaling aan vennootschap en niet aan de
bedrijfsleider

Een belastingplichtige die inmidels overleden is, was arts en oefende zijn
beroepswerkzaamheid uitsluitend uit binnen een BVBA waarvan hij zaakvoerder
was. Zijn professionele prestaties waren voor zijn vennootschap de enige bron van
inkomsten.
Betrokkene had in het verleden verschillende verzekeringen "gewaarborgd
inkomen" afgesloten waarvan hij de begunstigde was. Wegens gezondheidsproblemen stopt hij met werken en is hij ziek tot aan zijn overlijden.
Om zijn vennootschap (die geen geldelijke inkomsten uit zijn prestaties als arts
meer had) te blijven voorzien van liquiditeiten en om de vaste exploitatiekosten te
betalen, worden sommige van zijn persoonlijke contracten "gewaarborgd inkomen"
op zijn verzoek en tijdens zijn leven onmiddellijk op de rekening van zijn
vennootschap gestort. De fiscale fiches van de verzekeringsmaatschappijen
duidden hem daarentegen als enige begunstigde aan, ondanks de uitbetalingsmodaliteiten van de bedragen.
In N-1 worden deze stortingen eerst in de BVBA als opbrengst geboekt en daarna
naar de rekening-courant van de zaakvoerder overgeboekt (persoonlijke
voorschotten) => geen belasting in de vennootschapsbelasting en belasting in de
personenbelasting ten name van de betrokkene op basis van de fiscale fiches
281.14. Hierover worden geen bijzondere opmerkingen geformuleerd.
In N komen nieuwe stortingen van de verzekeringen "gewaarborgd inkomen" van
de betrokkene rechtstreeks van de verzekeringsmaatschappijen op de rekening
van de vennootschap en worden ze als opbrengst geboekt. Deze keer – en om
een door de mandataris onverklaarde reden – is er geen document van
overboeking naar de rekening-courant van de zaakvoerder, wat leidt tot een
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belasting van de opbrengst in de vennootschapsbelasting en een belasting in de
personenbelasting in hoofde van de betrokkene op basis van de fiscale fiches
281.14.
Aangezien de termijn voor indiening van een bezwaarschrift verstreken was, heeft
de mandataris geprobeerd deze dubbele economische belasting via de
personenbelasting ongedaan te maken door het opstellen van een fiche 281.50
van de betrokkene naar zijn vennootschap en door deze som in mindering te
brengen via de werkelijke kosten van een bezoldigde werkzaamheid (onbestaand
- bij gebrek aan enige bezoldiging van bedrijfsleider voor het betrokken jaar).
Tevergeefs, de aftrek wordt door de controle van de belastingplichtige natuurlijke
persoon op gemotiveerde wijze en terecht afgewezen. Vandaar het bezwaarschrift
en het beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Voor de controle is de opmaak alleen van een fiche 281.50 niet voldoende om te
voldoen aan de vier voorwaarden van artikel 49 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 betreffende de aftrekbaarheid van beroepskosten, wat
wordt bijgetreden door de Fiscale Bemiddelingsdienst in zijn analyse van de
specifieke elementen van het dossier.
Tijdens een onderhoud met de mandataris probeert de Fiscale Bemiddelingsdienst
aan deze laatste de talrijke contradicties aan te tonen en uit te leggen die vervat
zitten in zijn poging om de naleving van de voorwaarden van artikel 49 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake personenbelasting in hoofde
van zijn cliënt te verantwoorden. Het is bijvoorbeeld niet evident om te erkennen
dat de uitgave werd gedaan om beroepsinkomsten te behouden of te verwerven:
aangezien deze aan zijn vennootschap overgedragen inkomsten reeds per
definitie als inkomsten gelden die zijn cliënt net in staat moesten stellen om
beroepsinkomsten te behouden bij gebrek aan inkomsten uit zijn vennootschap. In
deze optiek bood het overdragen van eigen vervangingsinkomsten naar zijn
vennootschap tijdens zijn arbeidsongeschiktheid zeker de mogelijkheid haar in
stand te houden (terwijl dat steeds minder te rechtvaardigen was door de
negatieve evolutie van de gezondheidstoestand van de cliënt) maar kon het
helemaal niet het behoud van inkomsten in de vennootschap waarborgen
aangezien het per definitie de eigen prestaties van de arts waren die een bestaan
aan de vennootschap gaven en haar financierden (vennootschap die hem nadien
een vergoeding uitkeerde).
Na dit onderhoud erkent de mandataris dat het echte probleem in de foutieve
boeking van de sommen als opbrengst van de vennootschap ligt en geeft hij aan
dat hij integraal afstand wil doen van zijn bezwaarschrift inzake de personenbelasting als aan zijn cliënt maar ontheffing van de aanslag van de BVBA in de
vennootschapsbelasting wordt verleend. Deze beslissing valt echter buiten de
bevoegdheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst en van de onderzoekende
ambtenaar die beiden uitsluitend in het geschil over de personenbelasting werden
gevat.
Toch neemt de onderzoekende ambtenaar, hierin gesteund door de Fiscale
Bemiddelingsdienst en vanuit een constructief perspectief contact op met de
verantwoordelijke van de vennootschapscontrole – beheerder van het dossier van
de BVBA en legt hem de situatie uit. De haalbaarheid van een ambtshalve
ontheffing
van
de
vennootschapsbelasting
wordt
opgeworpen.
De
verantwoordelijke van de controle van de BVBA geeft echter aan dat hij niet ziet
op welke basis hij een ontheffing zou kunnen toepassen daar hij immers over de
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goedgekeurde jaarrekening beschikt die is neergelegd bij de Nationale BankBalanscentrale. Bij gebrek aan een verbeterde jaarrekening kunnen de
onderzoekende ambtenaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst niets anders dan
zich aan te sluiten bij dit standpunt. Er is echter een mogelijke uitweg om dit
dossier op te lossen indien de mandataris zijn jaarrekening verbetert volgens de
boekhouding van het jaar N-1 (schuld in rekening-courant zaakvoerder).
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt een laatste maal telefonisch contact op met
de mandataris om hem er op te wijzen dat het in de huidige toestand onmogelijk is
een ambtshalve ontheffing voor de vennootschap te verkrijgen. Om onbekende
redenen weigert de mandataris echter om gevolg te geven aan de voorgestelde
piste om een verbeterde jaarrekening neer te leggen. Deze verbeterde
neerlegging zou op zijn minst het voorwerp hebben kunnen uitmaken van een
objectief onderzoek in het kader van een aanvraag om ambtshalve ontheffing voor
de BVBA.
Wegens een gebrek aan bereidheid tot medewerking van de mandataris is de
Fiscale Bemiddelingsdienst niet in staat om deze bemiddeling gunstig af te sluiten.


Voorbeeld nr 21/2014 – Feitelijke vereniging – Voorzieningen

Een Belgische bouwfirma maakt deel uit van een feitelijke vereniging van drie
leden die opgericht is met als doel een groot en uniek bouwproject over enkele
jaren gespreid te realiseren. De betrokken bouwfirma staat in voor een specifieke
taak binnen het geheel van bouwwerkzaamheden. Reeds in het jaar van aanvang
van de werkzaamheden stelt de betrokken firma vast dat de te realiseren werken
waartoe zij zich verbonden heeft met verlies zullen afgehandeld worden. De
bouwfirma neemt een deel van die toekomstige verliezen op in de boekhouding
waarvan de balans wordt afgesloten op 30 september 2011 en baseert zich
daarvoor op nr 22 van het CBN-advies 2012/15 van 10 oktober 2012 over
Bestellingen in uitvoering: “Indien volgens de meest recente berekeningen zou
blijken dat de bestelling met verlies zal worden afgehandeld, dient de
onderneming voor de risico’s en kosten verbonden aan de verdere uitvoering van
deze bestellingen voorzieningen aan te leggen.”
De administratie stelt de voorzieningen niet vrij omdat de voorwaarden
opgenomen in artikel 48 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 niet
gerespecteerd zijn. De belastingplichtige dient bezwaar in. Tijdens de bezwaarprocedure lopen de besprekingen vast. De administratie stelt dat de bedragen in
kwestie geboekt werden op de rekeningen “Te ontvangen facturen” en “Toe te
rekenen kosten”. Het is een toekomstig verlies dat pas aan het einde van het
project vaststaand wordt. Die verliezen worden nog beïnvloed door de
mogelijkheid ze te verdelen onder de leden van de feitelijke vereniging en door
mogelijke bijkomende facturatie wegens meerwerken. Bovendien werden de
bedragen niet vermeld in de aangifte in de vennootschapsbelasting. De
belastingplichtige wenst een constructieve dialoog en schakelt de Fiscale
Bemiddelingsdienst in.
Het is de taak van de bemiddelaar om een gespreksstructuur aan te brengen en
de onderhandelingen te structureren. In een eerste gesprek wordt met de
administratie overeengekomen om de belastingplichtige stapsgewijs de
mogelijkheid te geven haar bewijslast aan te brengen. Per fase maakt de
administratie door middel van een gedetailleerde en uitgebreide vragenlijst
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schriftelijk haar vragen over aan de belastingplichtige. In onderling overleg wordt
telkens een redelijke antwoordtermijn vastgelegd. In een eerste fase wordt de
werkelijkheid en het bedrag van het verlies, dat de bouwfirma over het gehele
project zal leiden, toegelicht. Vervolgens moet de belastingplichtige de
gebeurtenissen aantonen waaruit moet blijken dat de voorziening terecht werd
opgenomen in de balans van 30 september 2011. Tenslotte wordt de berekening
van het bedrag van de voorziening uiteengezet en gestaafd met de nodige
bewijsstukken.
De bemiddelaar heeft vervolgens enkele rondetafelbesprekingen georganiseerd
waarbij de hele problematiek werd doorgenomen en ten gronde werd onderzocht.
Dit kon volstaan om te besluiten dat de betrokken bedragen voldoen aan de
voorwaarden zoals opgenomen in artikel 48 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 om als voorzieningen fiscaal te kunnen worden
vrijgesteld.


Voorbeeld nr 22/2014 – Onderhoudsuitkering en schuldvergelijking

Verzoeker neemt het de administratie kwalijk dat hem de aftrek wordt geweigerd
van de onderhoudsuitkeringen voor zijn kinderen, die werden betaald door
schuldvergelijking doordat hun moeder hem nog andere sommen verschuldigd
was.
Nadat de onderzoekende ambtenaar door de Fiscale Bemiddelingsdienst werd
gecontacteerd, liet deze verstaan dat de grief niet kan worden aanvaard omwille
van volgende redenen:
 schuldvergelijking zou niet zijn toegelaten in het fiscaal recht;
 het arrest van het Hof van beroep van Brussel waar de aanvrager zich op
beroept beoogt een andere situatie;
 de commentaar van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
verduidelijkt in nr 104/26 dat wanneer de onderhoudsuitkeringen het gevolg
zijn van gerechtelijke beslissingen, het moet gaan over uitkeringen waarvan
het bedrag voor de eerste maal wordt vastgesteld en dat een veroordeling,
zoals in het onderhavige geval, wegens niet-betaling van een
onderhoudsuitkering waarvan het bedrag in een vroeger (definitief
geworden) vonnis is vastgesteld, alleen de wanbetaling sanctioneert en dus
niet leidt tot een dergelijke beslissing; in casu werd het bedrag van de
uitkering voorheen in een overeenkomst vastgesteld en kwam reeds een
vonnis tussen waardoor de betwiste uitkering een achterstal wordt ...
Aangezien de Fiscale Bemiddelingsdienst overeenkomstig artikel 116, § 1 van de
wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (BS 8 mei 2007 – Ed. 3) tot
taak heeft "de voorgelegde aanvragen in alle objectiviteit, onpartijdigheid en
onafhankelijkheid en met inachtneming van de wet" te onderzoeken om "de
standpunten van de partijen te verzoenen", heeft deze dienst het volgende
opgemerkt:
 er kan geen enkele wettelijke bepaling worden teruggevonden die de
schuldvergelijking in fiscale zaken verbiedt;
 het staat vast dat het burgerlijk recht het gemeen recht vormt waarvan het
fiscaal recht de gevolgen dient na te leven, behalve bij een uitdrukkelijke
afwijking voorzien in de wet. Het Burgerlijk Wetboek stelt echter dat
schuldvergelijking van rechtswege plaatsheeft, zelfs buiten weten van de
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schuldenaars (artikel 1290 van het Burgerlijk Wetboek). Door deze
bepaling niet toe te passen, zou het fiscaal recht afwijken van het Burgerlijk
Wetboek wat niet mogelijk is aangezien er geen bijzondere fiscale bepaling
is op basis waarvan het wel zou mogen afwijken. Bovendien legt de
aanvrager een eindarrest voor dat door het Hof van beroep van Brussel op
2 mei 2001 werd uitgesproken en dat uitdrukkelijk het principe bevestigt van
de aftrek van een onderhoudsuitkering door schuldvergelijking, ook al
waren de feiten in dit geval anders;
 wat betreft het element dat het bedrag "voor de eerste maal" moet worden
vastgesteld door een gerechtelijke beslissing, wordt opgemerkt dat, naast
het feit dat deze voorwaarde niet blijkt uit de wettekst, zij in elk geval werd
nageleefd uitgaande van de voorgelegde stukken (vonnissen en
ordonnanties met betrekking tot de echtscheidingsprocedure). Bovendien
verduidelijkt artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 dat de uitkeringen het gevolg moeten zijn van een gerechtelijke
beslissing die er "het bedrag van heeft vastgesteld of verhoogd" wat doet
vermoeden dat er uitspraak kan worden gedaan over een uitkering die werd
overeengekomen of vastgesteld in het verleden maar inmiddels wordt
betwist.
Volgens de Fiscale Bemiddelingsdienst lijken alle voorwaarden van artikel 104 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 correct te zijn nageleefd.
Nadat er op aanraden van de onderzoekende ambtenaar contact werd
opgenomen met zijn hiërarchische meerdere en na een onderhoud met de
leidinggevende van de taxatiedienst, heeft de administratie beslist om haar
standpunt te herzien en de gegrondheid van de grief te erkennen. Op die manier
kon een gerechtelijke procedure worden vermeden waarvan het resultaat
hoogstwaarschijnlijk ongunstig voor de administratie zou zijn geweest.


Voorbeeld nr 23/2014 – Onroerende voorheffing – Kadastraal inkomen

De heer X diende vroeger reeds een geldig bezwaarschrift in tegen de belasting in
de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2012 en herhaalde deze grief voor
het aanslagjaar 2013, omdat er door een grondverzakking aanzienlijke schade
werd veroorzaakt aan zijn woning.
Betrokkene is dan ook van mening dat het geïndexeerde kadastraal inkomen
buiten proportie is met de werkelijke huidige huurwaarde.
Betrokkene verzocht reeds meermaals een nieuwe vaststelling van de belastbare
basis door een beëdigd ambtenaar van de diensten van het Kadaster, en wendde
zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst teneinde dit bezoek ter plaatse te
bespoedigen.
In dit kader werd vervolgens – voor wat betreft een eventuele herschatting van het
kadastraal inkomen – door de Fiscale Bemiddelingsdienst contact opgenomen met
de bevoegde controle van het Kadaster.
Vervolgens werd in onderling overleg met alle betrokkenen een datum bepaald
waarop een nieuwe vaststelling als basis van de berekening van het kadastraal
inkomen kon worden verricht.
Rekening houdende met de bijzondere omstandigheden en de impact ervan op de
waarde van de woning, kon uiteindelijk met de beide partijen een akkoord worden
bereikt omtrent het bedrag van de belastbare basis.
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Voorbeeld nr 24/2014 – Terugstorting onverschuldigde betaling

Belastingplichtige is invalide sinds het jaar 2009. Hij ontving daarvoor een correcte
uitkering tot het jaar 2011.
Tijdens het jaar 2012 werd vastgesteld dat vanaf februari 2011 tot maart 2012 ten
onterechte een verhoogde vergoeding werd uitbetaald met als bijkomend gevolg
hogere belastingen voor 2011 (ongeveer 1.500 EUR meer).
In juni 2012 werden de teveel ontvangen bedragen (6.016,22 EUR) door
belastingplichtige aan de mutualiteit teruggestort.
Het in 2011 ontvangen bedrag werd op de fiche 281.12 ingevuld en belast in de
personenbelasting. De terugbetaling werd, bij toepassing van de administratieve
richtlijnen, volledig verrekend op de in 2012 uitbetaalde bedragen. Dit zowel voor
de in 2012 onterecht uitbetaalde bedragen als voor diegene die in 2011 ten
onrechte betaald zijn.
Het ziekenfonds had de administratieve richtlijnen voor de opmaak van de fiche
281.12 toegepast (“bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars
van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten – fiche 281.12 – inkomsten
2012”): de volledige terugbetaling van 2012 (zowel over 2011 als over 2012) werd
verrekend op de uitbetaalde bedragen van 2012. Er werd bijgevolg door het
ziekenfonds geen negatieve fiche meer opgemaakt, omdat de terugbetalingen al
volledig verrekend werden met de uitbetaalde bedragen. Zij het op een manier die
nadelige gevolgen had voor belastingplichtige.
De aanslag voor aanslagjaar 2012 (inkomstenjaar 2011) resulteerde in een te
betalen som van 1.503,86 EUR. Als de ten onrechte in 2011 betaalde bedragen
afgetrokken werden van de voor 2011 belaste sommen, dan was het resultaat een
teruggave van 141,78 EUR geweest in plaats van een te betalen bedrag van
1.503,86 EUR.
Belastingplichtige stelde het slachtoffer te zijn van een onrechtvaardige toestand.
Hij vindt de teveel betaalde belasting oneerlijk en onbillijk en hij wenst dat dit op de
een of andere manier wordt rechtgezet.
Belastingplichtige doet beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Er wordt contact opgenomen met alle in het geschil betrokken partijen.
Er werd eveneens contact opgenomen met de uitbetalende mutualiteit. Deze
instelling kon niet meer achterhalen waarom op 1 februari 2011 plots de verkeerde
bedragen werden uitbetaald.
In de daaropvolgende besprekingen werden volgende argumenten aangevoerd:
1. de fout is gebeurd buiten de wil van belastingplichtige om;
2. de fout wordt toegegeven door de instantie die de fout heeft begaan;
3. het is inderdaad onrechtvaardig dat belastingplichtige daar financieel het
slachtoffer van wordt;
4. wanneer de fout niet werd begaan, had de belastingplichtige daar nooit
dergelijke nadelige financiële gevolgen van ondervonden;
5. er zijn geen wettelijke bepalingen terug te vinden die fiscaal een
rechtzetting verbieden of in de weg staan;
6. de onverschuldigdheid van de belastingen is komen vast te staan ingevolge
de ontdekking achteraf van door anderen gemaakte fouten.
De belastingadministratie kon instemmen met de idee dat het de mutualiteit zelf is
die een fout gemaakt heeft. De administratie werd bereid gevonden de belasting
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voor het betwiste jaar te herzien op basis van de uitkering waarop belastingplichtige effectief recht had.


Voorbeeld nr 25/2014 – Buitenlandse artiesten – Bedrijfsvoorheffing

De VZW X heeft in de loop van 2012 in België verschillende shows georganiseerd.
De contracten worden gesloten tussen de VZW X en Franse showondernemingen
(= de werkgever van de artiesten).
Bij gebrek aan gegevens over de woonplaats van die artiesten werden zij in België
belast via de inkohiering van een bevrijdende bedrijfsvoorheffing van 18% ten
laste van de organisator van de shows (VZW X).
De betrokkene betwist dit bedrag aangezien de artiesten Franse inwoners zijn en
de inkomsten kunnen worden vrijgesteld op basis van de Frans-Belgische
overeenkomst voor het vermijden van dubbele belasting van 10 maart 1964.
Artikel 11 van de Frans-Belgische overeenkomst voor het vermijden van dubbele
belasting van 10 maart 1964 en het aanhangsel van 12 december 2008 (hierna
DBV) bepaalt:
“1. Onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9, 10 en 13 van deze
Overeenkomst, zijn de salarissen lonen en andere soortgelijke bezoldigingen
slechts belastbaar in de verdragsluitende Staat op het grondgebied waarvan de
persoonlijke activiteit, die de bron van deze inkomsten is, worden uitgeoefend
(België).
2. In afwijking van paragraaf 1 hierboven:
a) mogen de salarissen lonen en andere bezoldigingen slechts worden belast in
de verdragsluitende Staat waarvan de loontrekker verblijfhouder is (Frankrijk),
indien de volgende drie voorwaarden vervuld zijn:
1° de beneficiant verblijft tijdelijk in de andere verdragsluitende Staat voor een of
meer tijdvakken welke gedurende het kalenderjaar 183 dagen niet te boven gaan;
(voorwaarde die in dit geval vervuld is);
2° zijn bezoldiging voor de tijdens dit verblijf uitgeoefende activiteit wordt ten laste
genomen door een in eerstgenoemde Staat gevestigde werkgever (Frankrijk);
(voorwaarde die in dit geval vervuld is);
3° hij oefent zijn activiteit niet uit ten laste van een in de andere Staat (België)
gelegen vaste inrichting of vaste installatie van de werkgever; (voorwaarde die in
dit geval vervuld is)”.
Rekening houdende met de bepalingen van de circulaire van 1 februari 2002 nr
Ci.R9.Div/546.156 en met de toepassing in de praktijk, wordt het bewijs van de
woonplaats bepaald op basis van het bedrag van de gage (te verdelen op basis
van het aantal personen op het podium). In dit geval (gage kleiner dan 5.001
EUR) is geen enkel bijzonder document vereist. Een verklaring van de artiest zelf,
van zijn mandataris of van de buitenlandse showonderneming en zelfs informatie
uit reclame, op het web of van om het even welke andere bron volstaan.
Tijdens een bespreking tussen de geschillendienst, de Fiscale bemiddelingsdienst
en de VZW X heeft deze laatste het bewijs geleverd (volgens het geval, attesten
van de showondernemingen en kopies van de identiteitskaarten van de artiesten)
dat de podiumartiesten wel degelijk Franse inwoners waren. Bijgevolg zijn de
voorwaarden van artikel 11, 2, a van de DBV vervuld en zijn de ontvangen
inkomsten in België van belasting vrijgesteld.
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Voorbeeld nr 26/2014 – Kosteloze terbeschikkingstelling onroerend goed

De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft verschillende aanvragen tot bemiddeling
ontvangen van belastingplichtigen van wie de administratie de kosten verbonden
aan een aan de zaakvoerder ter beschikking gesteld onroerend goed niet als een
beroepskost aanvaardde.
De vraagstelling kan als volgt worden samengevat:
Zijn kosten met betrekking tot onroerende goederen die voornamelijk dan wel
uitsluitend gebruikt worden om als privéwoning ter beschikking te worden gesteld
van de bedrijfsleider en zijn gezin, en dit zowel tijdens de eerste fase (opstart van
de vruchtgebruikstructuur) als de tweede fase (operationele werking), maar verder
geen enkele band hebben met de eigenlijke activiteit van een vennootschap,
fiscaal aftrekbaar?
Verschillende belastingplichtigen verwijzen naar de bezoldigingstheorie om de
kosten van het vruchtgebruik te bestempelen als zijnde kosten die gemaakt zijn
om inkomsten te behouden of te verwerven. Want hoe een vennootschap haar
bedrijfsleider vergoedt, is haar eigen keuze, waarvan de administratie de
opportuniteit niet in vraag mag stellen.
Andere belastingplichtigen verwijzen in hun argumentatie naar het feit dat er
rekening moet gehouden worden met het (eventueel louter theoretisch)
maatschappelijk doel van de vennootschap.
In een aantal gevallen wordt immers de mogelijkheid om te investeren in
onroerende goederen met het oog op de verhuur (en eventueel de ontwikkeling
ervan), expliciet in het maatschappelijk doel opgenomen samen met een
hoofdactiviteit die totaal verschillend kan zijn (bijvoorbeeld handel in goederen,
dienstverlening, …).
De administratie weet zich gesteund door Cassatierechtspraak van 20 juni 2013
waarin het Hof bevestigt dat de kosten met betrekking tot het vruchtgebruik niet
aftrekbaar zijn in het geval van een uitsluitend voor privégebruik bestemd
onroerend goed. Er weze opgemerkt dat de bedrijfsleider in dit geval op een
voordeel in natura werd belast en de statuten wel degelijk vermeldden dat het de
vennootschap toegestaan was om onroerend goedverrichtingen uit te voeren.
Ook latere arresten zoals het arrest van 28 oktober 2014 van het Hof van beroep
van Antwerpen en het arrest van 4 november 2014 van het Hof van beroep van
Gent stellen de administratie in het gelijk.
Het Hof van beroep te Gent stelt zelfs onomwonden dat het niet volstaat om een
bedrijfsleider te belasten op een voordeel in natura voor het gebruik van een goed
(dat geen uitstaans heeft met de maatschappelijke activiteit) om de kosten met
betrekking tot dat goed aftrekbaar te maken voor de vennootschap. Om aftrekbaar
te zijn overeenkomstig de bepalingen van artikel 49 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 moet de een kost inherent zijn aan de uitoefening van
het beroep.
Verschillende dossiers werden op basis van deze rechtspraak door de
administratie met een afwijzende beslissing afgesloten.
Zeer recent heeft het Hof van Cassatie in het arrest van 13 november 2014 in het
geval van een belastingplichtige die een woning ter beschikking stelde van haar
enige vennote-zaakvoerster, de argumentatie van belastingplichtige in verband
met de bezoldigingstheorie aanvaard. Het Hof stelt dat als beroepskost aftrekbaar
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zijn, de kosten die gedaan zijn om een voordeel in natura te verschaffen aan de
bedrijfsleider ter bezoldiging van de uitoefening van de maatschappelijke activiteit.
De Fiscale Bemiddelingsdienst brengt sindsdien het arrest van 13 november 2014
onder de aandacht van de administratie in het geval het nog niet opgenomen is in
de discussie.
Op die manier kunnen belastingplichtigen rekenen op een beslissing die rekening
houdt met de recentste rechtspraak in deze principekwestie.


Voorbeeld nr 27/2014 – Vergoedingen mindervaliden – Personen ten laste

De verzoeker om bemiddeling verwijt de administratie zijn gehandicapte broer niet
als fiscaal te zijnen laste te hebben aangemerkt, terwijl die broer slechts
inkomsten ontvangt die niet belastbaar zijn, met name een tegemoetkoming voor
gehandicapten die wordt betaald door de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid en werkloosheidsuitkeringen die hij krijgt omdat hij gedurende jaren in
een beschutte werkplaats heeft gewerkt.
Met betrekking tot dit laatste punt verwijst de aanvrager naar artikel 143 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat bepaalt dat “voor het vaststellen
van het nettobedrag van de bestaansmiddelen14 komen niet in aanmerking: (…)
4° bezoldigingen verkregen door in artikel 135, bedoelde gehandicapten
ingevolge tewerkstelling in een erkende beschutte werkplaats”.
Volgens de belastingambtenaar echter zijn werkloosheidsuitekeringen geen
bezoldigingen bedoeld in artikel 143, 4° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, aangezien er geen werk meer in de beschutte werkplaats wordt
uitgeoefend. Doch wel degelijk bestaansmiddelen die in aanmerking moeten
worden genomen en waarvan het bedrag groter is dan de grens bepaald in artikel
136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Hij is van mening dat de
aanvraag van belastingplichtige dan ook moet worden verworpen.
Bij het onderzoek van de aanvraag heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
verschillende andere denkpistes gesuggereerd, inzonderheid deze gestoeld op
een eventuele toepassing van artikel 143 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 dat bepaalt dat “voor het vaststellen van het
nettobedrag van de bestaansmiddelen komen niet in aanmerking: (…)
2° inkomsten verkregen door een persoon met een handicap die in beginsel recht
heeft op de tegemoetkomingen bedoeld in de wet van 27 februari 1987
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, ten belope
van het maximumbedrag waarop die persoon in uitvoering van die wet recht kan
hebben”.
In dit geval werden de tegemoetkomingen voor gehandicapten waarop de broer in
principe recht had, verminderd met het bedrag van de ontvangen
werkloosheidsuitkeringen.
Daaruit volgt dat bij toepassing van artikel 143, 2° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, die werkloosheidsuitkeringen niet als bestaansmiddelen in aanmerking kunnen worden genomen, wat tot gevolg heeft dat de
broer van de aanvrager als fiscaal ten laste kan worden beschouwd.
Deze denkpistes leidden in eerste instantie niet tot een wijziging van het standpunt
van de administratie, net omdat de onderzoekende dienst van mening was dat hij
14

Die niet mogen worden overschreden om als ‘persoon ten laste’ te kunnen worden
aangemerkt.
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zich aan de administratieve instructies moest houden (cf. http://
financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/personen
ten
laste/nettobestaansmiddelen/) waarin het begrip bestaansmiddelen het volgende dekt: “alle regelmatig
of toevallig verworven inkomsten, zoals bijvoorbeeld: werkloosheidsuitkeringen”.
Rekening houdende met het feit dat het onderzoek van het dossier werd
toevertrouwd aan het kantoor dat de belasting heeft gevestigd, heeft de
onderzoekende ambtenaar, op verzoek van de Fiscale Bemiddelingsdienst,
aanvaard om zijn beslissing uit te stellen en ze voor advies voor te leggen aan zijn
hiërarchische meerdere.
Deze laatste, die door de Fiscale Bemiddelingsdienst werd ontmoet, heeft na
afloop van het gesprek verklaard bereid te zijn om de modaliteiten van de
belastingheffing te herzien op grond van artikel 145, 2° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, indien uit bewijsstukken of uit inlichtingen van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kon worden opgemaakt dat de
tegemoetkomingen voor gehandicapte waarop de broer van de aanvrager recht
had en die in principe uitgesloten zijn van het bedrag van de bestaansmiddelen,
werden verminderd omwille van het feit dat hij ook werkloosheidsuitkeringen
ontving.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de gewenste documenten van de Directiegeneraal Personen met een handicap naar de ambtenaar gestuurd. Hierdoor werd
het verwachte bewijs geleverd en heeft de ambtenaar aan het verzoek van de
belastingplichtige voldaan door zijn bezwaar te aanvaarden.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon worden vermeden
dat de administratieve diensten de wet foutief interpreteerden.


Voorbeeld nr
Gezinslasten

28/2014

–

Beroepskosten

–

Diverse

aftrekken

–

De heer X wendt zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst voor hulp in het kader van
de door hem ingediende bezwaarschriften.
De heer X is op 28 december 2009 gehuwd met mevrouw Y, ze werden
ambtshalve belast voor hun eerste gemeenschappelijke aanslag voor het
aanslagjaar 2012.
In een eerste bezwaarschrift betwist de heer X deze ambtshalve gevestigde
belasting, door zich te beroepen op het feit dat de aangifte is ingevuld door een
accountant, dat mevrouw Y nooit enig probleem heeft gehad met haar aangifte en
dat de heer X betrokken is in een invorderingsprocedure inzake directe
belastingen.
In een tweede bezwaarschrift betwist de heer X de aanslagen over de
aanslagjaren 2008 tot 2010 door zich te beroepen op een vroegere brief die zou
verstuurd zijn aan een “dienst” van de Federale Overheidsdienst Financiën (waar
men geen spoor van terugvindt).
In een derde brief, verzonden ter attentie van de onderzoekende ambtenaar,
vervolledigt de heer X zijn bezwaren en preciseert dat:
 hij voor de aanslagjaren 2008 tot 2011 het niet in aanmerking nemen van
zijn gezinslasten en zijn werkelijke beroepskosten betwist,
 hij voor het aanslagjaar 2012 het niet in aanmerking nemen van zijn
werkelijke beroepskosten alsook van de hypothecaire lening, de
levensverzekering enz. van mevrouw Y betwist.
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In een vierde bezwaarschrift betwist de heer X de bijkomende aanslag over het
aanslagjaar 2011.
Ingevolge het bezoek ter plaatse van de Fiscale Bemiddelingsdienst, verstuurt de
heer X via een vijfde brief aan de Fiscale Bemiddelingsdienst en aan de
onderzoekende ambtenaar, diverse bewijsstukken, het detail van zijn werkelijke
kosten voor de aanslagjaren 2011 en 2012 (respectievelijk 5.005,50 EUR en
5.026,80 EUR) en betwist de verhogingen toegepast voor het aanslagjaar 2011.
De heer X moet het aanzienlijk passief van zijn fiscale situatie dragen. Er worden
inhoudingen op zijn loon verricht om zijn fiscale aanslagen aan te zuiveren over de
aanslagjaren 2008 tot en met 2011.
De bezwaren waren op zijn minst verwarrend en het is slechts na telefonische
contacten van de onderzoekende ambtenaar en een bezoek ter plaatse van de
Fiscale Bemiddelingsdienst dat de eigenlijke grieven konden worden uitgeklaard.
Tijdens de ontmoeting tussen de heer X, de onderzoekende ambtenaar en de
Fiscale Bemiddelingsdienst ter gewestelijke directie, is gebleken en werd erkend
dat de bezwaren betreffende de aanslagjaren 2008 tot 2011 laattijdig werden
ingediend.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft evenwel aangedrongen bij de heer X dat hij
een document aan de onderzoekende ambtenaar voorlegt waaruit blijkt dat hij de
kinderen hoofdzakelijk ten laste had op 1 januari 2009.
De voorlegging van een document over de samenstelling van het gezin opgesteld
door de ambtenaar van de Burgerlijke stand van de gemeente en het gebrek aan
(fiscale) tenlasteneming, hebben de onderzoekende ambtenaar ervan overtuigd
dat de aanslag van het aanslagjaar 2009 zou worden herzien op basis van artikel
376, § 3, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 rekening
houdende met drie kinderen ten laste.
Voor wat de werkelijke kosten betreft, die enkel bestaan uit verplaatsingskosten
woon-werkverkeer, werd aanvaard door al de betrokkenen dat zou worden
overgegaan tot vernietiging van de bijkomende aanslag over het aanslagaar 2011,
omdat geen bezwaar meer mogelijk was tegen de aanvankelijke aanslag.
Voor het aanslagjaar 2012, heeft de onderzoekende ambtenaar de tussenkomst
van de Fiscale Bemiddelingsdienst aanvaard. De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft
erop aangedrongen dat de berekening gebeurt op basis van de kilometers, die
daadwerkelijk werden afgelegd door de heer X tussen zijn woonplaats en het
Europees Parlement, hetzij 75 km en niet op basis van een theoretische afstand
van 71 km, ofwel 75 km x 2 x 0,15 EUR x 235 dagen = 5.287,50 EUR.
De bewijzen en de documenten die werden verstuurd aan de onderzoekende
ambtenaar ingevolge het bezoek van de Fiscale Bemiddelingsdienst in de woning
van de heer X, hebben deze ervan overtuigd om voor het aanslagjaar 2012 de
hypothecaire interesten van 572,77 EUR, de kapitaalaflossing van 3.774,79 EUR
en de levensverzekering van 391,08 EUR ten laste van mevrouw Y (deze posten
waren door de taxatiediensten aanvaard voor de vorige aanslagjaren) in
aanmerking te nemen.
Bij afloop van het onderhoud heeft de onderzoekende ambtenaar aan de heer X
voorgesteld om met het oog op de gezondmaking van zijn fiscale situatie voor de
aanslagjaren 2009 en 2010 op basis van het Regentsbesluit bij de Minister van
Financiën een verzoek in te dienen voor toepassing van de uitzonderlijke
maatregel van kwijtschelding van belastingverhogingen.
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De onderzoekende ambtenaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst hebben samengewerkt om de exacte grieven van de verwarrende bezwaren te verduidelijken. De
heer X heeft zijn tevredenheid geuit omtrent het feit dat hij werd gehoord en
geholpen bij het verduidelijken en oplossen van zijn fiscale toestand.


Voorbeeld nr 29/2014 – Vergoedingen voor werken aan de openbare weg

Een belastingplichtige nam het beheer over van een BVBA met als
maatschappelijk doel het exploiteren van een restaurant. Dit restaurant moest
echter onmiddellijk erna gedurende 4 jaar de deuren sluiten omwille van
omvangrijke metro-infrastructuurwerken.
Op grond van de wet van 3 december 2005 dient de vennootschap (op initiatief
van de vroegere zaakvoerder) een schadeloosstellingsdossier in bij het
Participatiefonds. Dit Fonds staat in voor de betaling van een dagelijkse inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder door
openbare werken die de toegang tot hun onderneming belemmeren, verhinderen
of ernstig bemoeilijken.
Het schadedossier vermeldt echter van bij het begin de bankrekening van de
BVBA als begunstigde van de vergoeding. Het was de bedoeling om de kas van
de vennootschap voldoende te spijzen zodat die haar vaste kosten zou kunnen
dragen. De boeking van deze bedragen is trouwens ondubbelzinnig: stijging van
de opbrengsten en dus van het boekhoudkundig resultaat. Als gevolg daarvan
worden de overgedragen verliezen van de vennootschap verminderd. Bovendien
is er geen enkele boeking waaruit een schuld blijkt van de vennootschap ten
aanzien van de zaakvoerder (die nochtans als enige begunstigde van de
vergoedingen van het Participatiefonds wordt aangemerkt door het opmaken van
fiches 281.50).
Gelijktijdig wordt de belastingplichtige belast op basis van de fiches 281.50, die
door het Participatiefonds op zijn naam werden opgemaakt.
De mandataris geeft aan dat alhoewel het belastbaar zijn van de vergoedingen
niet in vraag wordt gesteld, hij van mening is dat de belasting ervan in hoofde van
de vennootschap volstaat. Zijn cliënt heeft bewust die bedragen overgedragen
aan de vennootschap op het ogenblik dat ze niet meer werd geëxploiteerd. Deze
vergoedingen hebben de vennootschap in staat gesteld om het hoofd te bieden
aan de financiële verplichtingen waardoor een faillissement kon worden
vermeden. Bij het hernemen van de exploitatie heeft de zaakvoerder zich opnieuw
een vergoeding toegekend.
De mandataris vergelijkt het dossier met gelijkaardige fiscale situaties (definitieve
aanzuivering van verliezen van een vennootschap door de bedrijfsleider, afstand
van honoraria).
Het kan niet worden ontkend dat enerzijds de belastingplichtige nooit de echte
begunstigde van de bedragen was en anderzijds dat het van bij het indienen van
het schadedossier de bedoeling was, die bedragen alleen de vennootschap ten
goede te laten komen om deze leefbaar te houden tot aan het hernemen van de
activiteiten. De daadwerkelijke herneming van de exploitatie heeft onder andere
de zaakvoerder in staat gesteld om zich opnieuw een vergoeding toe te kennen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de argumenten van de mandataris met de
onderzoekende ambtenaar besproken. Hierop besloot de onderzoekende
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ambtenaar dat de bezwaren van de belastingplichtige konden worden aanvaard.
De bemiddeling wordt succesvol afgesloten.


Voorbeeld nr 30/2014 – Vermindering voor energiebesparende uitgaven

De Fiscale Bemiddelingsdienst ontving meerdere bemiddelingsverzoeken in het
kader van bezwaarschriften of aanvragen tot ambtshalve ontheffing met
betrekking tot de aftrek van uitgaven voor energiebesparende uitgaven aan een
woning.
Sedert het aanslagjaar 2012 moet de belastingplichtige in zijn aangifte niet langer
melding maken van het bedrag van de uitgave die fiscaal aftrekbaar is (na een
dubbele beperking: 40% van de verrichte uitgave, eventueel begrensd tot het
maximumbedrag dat jaarlijks aftrekbaar is), maar wel van het totaal bedrag van de
uitgaven die tijdens het jaar werden betaald (vóór toepassing van de wettelijke
beperkingen). De automatische berekening van de belasting zorgt voortaan voor
de toepassing van de beperkingen.
Deze radicale wijziging bij het aangeven van deze uitgaven wordt echter in de
aangifte niet duidelijk vermeld. In Vak X wordt als titel vermeld: “(Uitgaven die
recht geven op) belastingverminderingen”.
Aangezien “uitgaven” tussen haakjes staat, alsof er slechts weinig belang aan
wordt gehecht, lijkt het erop dat de notie “belastingvermindering” belangrijker is.
Dit is het bedrag aan belastingvermindering dat de belastingplichtigen tot het
aanslagjaar 2011 opnamen in de aangifte.
Bovendien wordt in de brochure waarin de fiscale voordelen van de
“Energiebesparende uitgaven – Groene lening – Inkomsten 2011 (aangifte 2012)”
worden toegelicht en die nog steeds beschikbaar is op de website van de
Federale Overheidsdienst Financiën, niet verduidelijkt dat in de aangifte het totaal
bedrag van de in 2011 betaalde uitgaven moet worden vermeld.
Talrijke belastingplichtigen hebben dus bijgevolg voor het aanslagjaar 2012 door
onwetendheid het beperkte en begrensde bedrag aangegeven dat werkelijk kan
worden afgetrokken. Bij de automatische berekening van de belasting werd dit
bedrag dus nogmaals beperkt en begrensd. Hierdoor ondergaan de
belastingplichtigen een dubbele beperking van 40% van het bedrag dat ze zelf al
hadden beperkt of begrensd.
Voor de belastingplichtige betekent dit dus een dubbel nadeel:
 verlies van een deel van de aftrek op de totale uitgave die tijdens het jaar
werd gedaan (verlies van 24% van het fiscaal voordeel als de beperking tot
40% van de uitgave lager was dan het bedrag van de jaarlijkse begrenzing
van de tweede beperking. Het verlies was nog groter naarmate de totale
uitgave hoger was en de belastingplichtige het bedrag van het jaarlijks
geïndexeerd aftrekbaar grensbedrag moest aangeven: verlies dat gelijk is
aan de totale uitgaven beperkt tot 40%, min 40% van de aangegeven
begrenzing);
 verlies van een deel van de overdracht naar de 3 volgende aanslagjaren.
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De geschillen die aan de Fiscale Bemiddelingsdienst werden voorgelegd waren
divers:
 bezwaarschrift (of aanvraag tot ambtshalve ontheffing) met betrekking tot
de verkeerde berekening van de belasting als gevolg van het aangeven van
een bedrag dat lager is dan het bedrag dat tijdens het jaar werd uitgegeven;
 bezwaarschrift (of aanvraag tot ambtshalve ontheffing) met betrekking tot
het niet in aanmerking nemen van een overdracht bij gebrek aan aangifte
van de belastingvermindering tijdens het jaar waarin de uitgave werd
gedaan;
 bezwaarschrift (of aanvraag tot ambtshalve ontheffing) met betrekking tot
het in aanmerking nemen van een onvoldoende overdracht voor de jaren
die volgen op dat waarin de uitgave werd gedaan als gevolg van het
aangeven van het bedrag van de belastingvermindering in plaats van het
bedrag van de totale uitgave.
In vele gevallen beseften de belastingplichtigen de financiële impact van het
onjuist invullen van de aangifte over het aanslagjaar 2012 slechts bij het
ontvangen van het aanslagbiljet over het aanslagjaar 2013. Dit maakte geen
melding van een overdracht van het vorige aanslagjaar of aanvaardde die
overdracht niet. Vaak was op dat ogenblik de termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift met betrekking tot het aanslagjaar 2012 al verstreken (en soms
zelfs voor 2013) en deden ze een beroep op de mogelijkheid tot ambtshalve
ontheffing voor het aanslagjaar 2012 en zelfs voor 2013.
In dergelijke gevallen kan de te hoge belasting slechts worden betwist onder een
“materiële vergissing”, terwijl de verschillende gewestelijke directies een
uiteenlopende en soms tegengestelde benadering van dit begrip hanteren. Deze
vaststelling heeft er de Fiscale Bemiddelingsdienst toe aangezet te pogen tot een
uniform standpunt te komen. Na onderzoek van de dossiers waarvoor bemiddeling
werd gevraagd, verdedigt de Fiscale Bemiddelingsdienst dat er sprake kan zijn
van materiële vergissingen. De dienst heeft aldus contact opgenomen met één
gewestelijke directie, waar naast een verzoek om bemiddeling, een groot aantal
bezwaren en/of aanvragen tot ambtshalve ontheffing werden ingediend, om over
de problematiek van gedachten te wisselen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst organiseerde een vergadering met de Gewestelijke
directeur en de bevoegde ambtenaren. Naast de complexiteit die eigen is aan het
invullen van de rubrieken van de aangifte en de verandering van het ene op het
andere jaar in de aan te geven gegevens, verwijst de Fiscale Bemiddelingsdienst
eveneens naar de doelstellingen van het moderniseringsplan van de Federale
Overheidsdienst Financiën, “Horizon 2017”. Daaruit blijkt ondubbelzinnig dat, in de
geest van het principe “in dubio contra fiscum”, het de wil van de Federale
Overheidsdienst Financiën is om het beheer van de aanvragen tot ambtshalve
ontheffing te vergemakkelijken en te verbeteren en er voor te zorgen dat de
voordelen waarop een belastingplichtige aanspraak kan maken hem door de
administratie proactief ook worden toegekend en worden gewaarborgd zonder
administratieve muggenzifterij.
Niettegenstaande de vergadering constructief verliep en de Gewestelijke directeur
oor had naar de argumenten van de Fiscale Bemiddelingsdienst, heeft hij toch het
advies gevraagd van de centrale diensten om verduidelijkingen te krijgen met
betrekking tot de interpretatie van het begrip ‘materiële vergissing’ om zodoende
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tot een uniforme besluitvorming te komen. Het begrip ‘materiële vergissing’ is
immers niet gedefinieerd in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
In afwachting van het advies van de centrale diensten, werd door de Fiscale
Bemiddelingsdienst en door de betrokken gewestelijke directie aan de andere
gewestelijke directies, die ook bezwaarschriften omtrent deze problematiek
hadden ontvangen, gevraagd om hun beslissingen op te schorten.
In haar circulaire AAFisc nr 38/2014 van 22 september 2014, heeft de centrale
administratie de gevraagde verduidelijkingen verstrekt door ondermeer enkele
praktijkgevallen te beschrijven waarin het begrip ‘materiële vergissing’ van
toepassing is.
Door deze circulaire was het mogelijk om een groot aantal aanhangige
bezwaarschriften en verzoeken om bemiddeling in gunstige zin te beslechten.


Voorbeeld nr 31/2014 – Vergoedingen zonder inkomstenderving –
Herhaald verzoek om ontheffing

Verzoeker betwist de taxatie in zijnen hoofde van een vergoeding voor beroepsziekte die hem door het Fonds voor de beroepsziekten werd toegekend. Deze
vergoeding is immers in principe niet belastbaar wanneer het niet de bedoeling is
om hiermee een inkomstenderving te compenseren (cf. artikel 39 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992).
Blijkbaar gebeurde het reeds eerder dat deze vergoeding werd opgenomen in de
belastbare grondslag van de aanvrager, voordat er systematisch ontheffing voor
werd verleend tijdens de controle.
Deze keer werd de aanvrager echter gevraagd de aanslag te betwisten door de
indiening van een geldig bezwaarschrift.
Uit de informatie en documenten die werden bezorgd, blijkt dat de aanvrager in
1991 slachtoffer werd van een erkende beroepsziekte die echter geen
arbeidsongeschiktheid
noch
inkomstenderving
tot
gevolg
had.
Het
"loopbaanoverzicht" dat door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) op zijn naam
werd opgesteld en dat een overzicht geeft van de lonen die hij heeft ontvangen tot
aan zijn brugpensioen, getuigen hiervan.
In 2007 verslechterde de toestand die door de erkende beroepsziekte tot stand
kwam en werd het Fonds voor de beroepsziekten gevraagd het dossier van
betrokkene te herbekijken om hem hogere vergoedingen toe te kennen.
Dit zijn net de betwiste belastbare vergoedingen van het betrokken aanslagjaar.
Gelet op de omstandigheden lijkt het er echter weinig op dat laatstgenoemde
vergoedingen een verlies van een arbeidsinkomen compenseren. Ze vloeien
slechts voort uit een CAO-overeenkomst over het brugpensioen, waarbij de
ontvangen vergoedingen gelijk zijn gebleven sinds de beslissing van toekenning
ervan.
Hieruit volgt dat in dit geval de betwiste vergoedingen niet kunnen worden
gelijkgesteld met belastbare inkomsten, aangezien ze niet dienen ter compensatie
van welke vorm ook van inkomstenderving in de betekenis van artikel 39 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De onderzoekende ambtenaar
stemde daar uiteindelijk mee in.
Om in de toekomst dergelijke terugkerende problemen te vermijden, werd beslist
om aan de bezwaarindiener een attest 276 C3 af te leveren om op die manier een
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systematische vrijstelling te bekomen van de inhouding aan de bron van de
bedrijfsvoorheffing op de betrokken vergoedingen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is tevreden met deze oplossing die het
administratief werk in de toekomst zal verminderen en die er tegelijkertijd voor zal
zorgen dat de belastingplichtige niet meer zal worden geconfronteerd met
vorderingen tot betaling of nutteloze administratieve rompslomp om systematisch
ontheffing van die belasting te bekomen.


Voorbeeld nr 32/2014 – Tax Shelter

De BVBA X maakt aanspraak op een fiscale vrijstelling onder de regeling “Tax
Shelter”.
Deze vrijstelling wordt echter door de belastingdienst geweigerd op grond van
artikel 194ter, § 4, 1e lid, 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
omdat er binnen de termijn die door deze wettelijke bepaling wordt voorgeschreven geen kopie van de raamovereenkomst werd ingediend. In deze
omstandigheid heeft de administratie zich aan de letter van de wet gehouden,
zeggende dat de tekst duidelijk is en dus geen interpretatie behoeft.
De mandataris heeft vervolgens een bezwaarschrift ingediend en ongeveer 4
maanden later een bemiddelingsverzoek.
In het bezwaarschrift werpt verzoeker de schending van het gelijkheidsbeginsel
op. Verzoeker betwist niet dat de kopie van de raamovereenkomst niet bij haar
elektronisch ingediende belastingaangifte werd gevoegd. Niettemin merkt hij op
dat de vereiste documenten aan de administratie werden voorgelegd ter
gelegenheid van een fiscale controle, waarbij de controleambtenaar heeft kunnen
vaststellen dat de documenten bestonden en naar vorm en inhoud overeenstemden met het wettelijke voorschrift.
Hij is van mening dat de wettelijke vereiste om de bijlagen voor te leggen, uiterlijk
bij het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting, overdreven is. Hij
ziet bovendien “geen enkele rechtvaardiging voor deze formele bijzondere vereiste
die uniek is in het Wetboek” en geeft ook aan dat “in de voorbereidende
werkzaamheden van de programmawet van 2 augustus 2002, die deze bepaling in
het Wetboek heeft ingevoerd, geen enkele rechtvaardiging voor deze bijzondere
vereiste wordt verstrekt”. Ten slotte spreekt de belastingplichtige van een nietgerechtvaardigd mogelijk verschil in behandeling tussen de verschillende
mechanismen van fiscale stimuli, fiscale verminderingen of aftrekken. Dat verschil
zou volgens hem voortvloeien uit een overdreven formalisme van de wetgever en
denkt dus aan het bestaan van een discriminatie die ingaat tegen artikel 10, 11 en
172 van de Grondwet.
Met het oog op bemiddeling en als weerklank van de motivatie van het bezwaar
door de belastingplichtige, herinnert de Fiscale Bemiddelingsdienst eraan dat het
trouwens onbetwistbaar zo is dat er voor andere mechanismen van fiscale stimuli
soepelere regels van toepassing zijn:
 de opgave 204.3 betreffende bepaalde waardeverminderingen en
voorzieningen;
 het attest met de kosten voor kinderopvang;
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Deze “souplesse” kan zowel voortvloeien uit de wetteksten als uit de rechtspraak.
In weerwil daarvan heeft de administratie gemeend zich hier formeel aan de
wettekst te moeten houden.
In een streven naar een bemiddelde oplossing heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst de parlementaire werkzaamheden van de programmawet van 2 augustus
2002 en van de wet van 17 mei 2004 bestudeerd.
In het kader van de analyse van artikel 194ter, § 4, 1e lid, 6° van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd door de wet van 17 mei 2004, vindt men
terug dat “Het is passend vanaf het aanslagjaar waarvoor om de vrijstelling wordt
verzocht te verantwoorden dat het werk overeenstemt met de definitie van een
erkend Belgisch audiovisueel werk”. (Parlementaire stukken 51-0730/002, p. 4).
Deze motivatie zet de Fiscale Bemiddelingsdienst ertoe aan zich vragen te stellen
over het feit of de wettekst zelf is afgestemd op de wil van de wetgever, waarvan
het niet zeker is dat deze zich heeft gebogen over het toepassingsprobleem dat
door de formulering van de tekst van het betrokken artikel kon worden
veroorzaakt.
Volksvertegenwoordiger Olivier Destrebecq heeft met betrekking tot deze
mogelijke ontoereikendheid op 18 juni 2013 aan de Minister van Financiën een
parlementaire vraag gesteld (Parlementaire vraag nr 452). Uit de lezing van het
antwoord van de Minister van Financiën op 30 juli 2013 op deze parlementaire
vraag (zie Schriftelijke Vragen en Antwoorden, Kamer, 2012-2013, QRVA nr 53124 van 19 augustus 2013, p. 604 - 606) blijkt wat de Minister van Financiën met
betrekking tot de naleving van deze vormvereiste van zijn administratie verwacht.
In punt 3 van deze vraag wordt echter een nieuw begrip opgeworpen met
betrekking tot het feit dat de in dit artikel bedoelde termijn niet ’op straffe van
verval’ werd vastgesteld. Deze benadering maakte het mogelijk meer soepelheid
aan de dag te leggen zoals hiervoor reeds werd gesteld en opende een
bemiddelingspiste. Niettemin heeft het argument van de Volksvertegenwoordiger
geen invloed gehad op het antwoord van de Minister van Financiën.
Aangezien het standpunt van de administratie over de formele toepassing van
artikel 194ter, § 4, 1e lid, 6° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
bevestigd door het antwoord op de bovenvermelde parlementaire vraag, niet meer
voor verandering vatbaar is, kan de Fiscale Bemiddelingsdienst daarvan slechts
akte nemen en sluit hij zijn bemiddeling af met het opstellen van een “ongunstig”
bemiddelingsverslag.
Aangezien de belastingplichtige met deze beslissing van de administratie niet kon
instemmen, wordt het geschil voor de rechtbank gebracht.
Het is interessant om vast te stellen hoe het bemiddelingsverslag kan gebruikt
worden buiten de administratieve fase van het bezwaar. In het kader van de
vordering voor de rechtbank, heeft de belastingplichtige het immers opportuun
geacht om het bemiddelingsverslag in de ‘dossierstukken’ op te nemen.
Het is merkwaardig dat bij lezing van deel 1 “Voorwerp van het geschil en
procedureantecedenten” van het vonnis, uitgesproken in het voordeel van de
belastingplichtige, de rechter het bemiddelingsverslag bijna “in extenso”
overneemt (Vonnis van 1 oktober 2014 van de Rechtbank van eerste aanleg van
Luik – 1 – Afdeling Luik, 2e kamer – RG nr 13/6267/A).
Op basis van het vonnis blijkt dat:
 zowel het onderzoek van de verschillende rechtsbronnen, van de
parlementaire werkzaamheden die hebben geleid tot de opstelling van de
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programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 17 mei 2004 en
van bestaande parlementaire vragen;
 als de objectieve en uitvoerige analyse die daarvan werd gemaakt in het
bemiddelingsverslag,
voor de rechter, samen met de bijkomende analyse van de rechtsleer, hebben
gediend als basis voor reflectie.
Het begrip “op straffe van verval” uit de parlementaire vraag van
Volksvertegenwoordiger Olivier Destrebecq, dat door de Fiscale Bemiddelingsdienst in het stadium van het administratief beroep naar voor werd gebracht, was
zelfs bepalend om het vonnis in het voordeel van de belastingplichtige uit te
spreken.
Er wordt inderdaad vastgesteld dat de tekst van artikel 194ter, § 4, 1e lid, 6° van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geenszins verwijst naar het feit
dat het niet naleven van de termijn voor het indienen van de omstreden
documenten zou worden bestraft op straffe van verval zoals dit wel het geval is
voor andere bepalingen uit het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 of uit
het uitvoeringsbesluit ervan. Deze feitelijke toestand heeft de rechter overtuigd
van het feit dat er geen motief bestond om aan de vennootschap het voordeel van
de fiscale vrijstelling van de “Tax Shelter” alleen op grond van het niet naleven van
de termijn voor het overleggen van de raamovereenkomst te weigeren.


Voorbeeld nr 33/2014 – Vrijstelling onroerende voorheffing

De belastingplichtige, VZW X, actief in het steunen van parochiale werken, is
erfpachter van een feestzaal geworden en dus nieuwe belastingplichtige van de
onroerende voorheffing vanaf het aanslagjaar N-4. VZW X blijft deze zaal verder
ter beschikking stellen van de VZW Y (vorige schuldenaar van de onroerende
voorheffing) als refter voor de naburige school.
Door de onveranderde bestemming van het goed en de fiscale behandeling van
de vorige belastingplichtige in de onroerende voorheffing tot en met het
aanslagjaar N-15, verwacht de nieuwe erfpachtnemer te kunnen genieten van de
uitzondering van de artikelen 12 en 253, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op de algemene regel van belasting op het kadastraal inkomen
en de belastbaarheid in de onroerende voorheffing, aangezien de bestemming van
de zaal nauw verbonden is met onderwijsactiviteiten. Betrokkene richt dan ook
aanvragen tot ontheffing voor de laatste drie gevestigde aanslagen (aanslagjaar
N-3 tot N-1).
Twee jaar later beslist de belastingplichtige een beroep te doen op de Fiscale
Bemiddelingsdienst aangezien het onderzoek van zijn bezwaren niet lijkt te
vorderen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst ontmoet de mandataris van de belastingplichtige
en na enkele telefonische contacten met de ambtenaar die het bezwaar
onderzoekt, stelt deze dienst in het dossier vast dat de aanvraag tot advies die
door de belastingplichtige bijna twee jaar eerder naar de diensten van het
Kadaster opstuurde, nog steeds niet werd afgehandeld. De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt bijgevolg om de betreffende aanvraag in het kader van de
bemiddeling opnieuw te activeren en snel een advies te betrachten. De Fiscale
Bemiddelingsdienst neemt terzelfdertijd telefonisch contact op met de ambtenaren
van het Kadaster.
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De diensten van het Kadaster zijn van mening om de toekenning van de vrijstelling
te weigeren ingevolge een antwoord op een vraag om inlichtingen die werd
verzonden naar de VZW Y die de eindgebruiker is van de zaal. Het antwoord is
inderdaad ondubbelzinnig: het feit dat de zaal in hoofdzaak wordt gebruikt door de
school als refter wordt er zeker in bevestigd maar er wordt ook gesteld dat "[…] de
zaal sinds de oprichting ervan gebruikt wordt voor activiteiten van permanente
educatie van de parochie (groep van 3x20, amateurtheater, godsdienstonderwijs)
en parochiefeesten […] de zaal wordt af en toe gebruikt […] voor familiefeesten en
door liefdadigheidsorganisaties en […] door een kaartclub […]”.
De uitbater van de zaal erkent dus duidelijk dat de zaal sinds het gebruik ervan
een dubbele bestemming heeft. De administratie mag er dus uit besluiten dat de
zaal niet uitsluitend, rechtstreeks of onrechtstreeks bestemd is voor onderwijs of
voor de uitoefening van een eredienst. Deze gemengde bestemming sluit het goed
dus uit van de toepassing van de artikelen 12 en 253, 1° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
De Fiscale Bemiddelingsdienst ontmoet tenslotte de mandataris van de
belastingplichtige die niets afwist van de bovenvermelde vraag om inlichtingen en
de inhoud van het antwoord dat door de VZW Y werd verstrekt. Op basis van deze
informatie kan hij het dubbele gebruik van de feestzaal niet ontkennen hoewel de
bestemming als refter voor hem de hoofdzaak vormt en hij graag zou zien dat de
andere activiteiten als andere vormen van onderwijsactiviteiten zouden worden
aangemerkt, bijvoorbeeld als onderwijs voor senioren.
Ondertussen heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst ook een overzicht kunnen
maken van de fiscale behandeling van de jaren voorafgaand aan de jaren
waarvoor de aanvraag om ambtshalve ontheffing wordt gevraagd. Voor de
aanslagjaren N-14 tot N-10 werden bezwaarschriften ingediend door de vorige
erfpachtnemer die allemaal door de administratie werden verworpen. Deze
beslissingen hebben het voorwerp uitgemaakt van gerechtelijke betwistingen die
nog steeds hangende zijn. Vreemd genoeg heeft de administratie voor het
aanslagjaar N-9 beslist om het bezwaar in overweging te nemen en voor de
aanslagjaren N-8 tot N-4 werd geen enkel bezwaarschrift meer ingediend hoewel
de onroerende voorheffing van de vorige erfpachtnemer werd gevorderd.
De mandataris erkent dat er een overklaarbaar gebrek aan coherentie is in het
standpunt van de vorige erfpachtnemer. Op basis van de verschillende
verklaringen geeft hij aan dat het nutteloos is om de grieven van de VZW X nog
verder te verdedigen. Na deze laatste verduidelijkingen sluit de Fiscale
Bemiddelingsdienst de bemiddeling als gunstig af aangezien belastingplichtige
akkoord gaat met de aanslagen. De mandataris van belastingplichtige heeft
trouwens een woord van dank gericht aan de Fiscale Bemiddelingsdienst voor het
feit dat deze ertoe heeft bijgedragen dat er in deze zaak uiteindelijk beslissingen
werden getroffen die een einde hebben gesteld aan deze lange periode van twijfel
en die het instellen van steeds nieuwe beroepsprocedures konden vermijden. De
Fiscale Bemiddelingsdienst raadde de mandataris tenslotte aan akkoordconclusies neer te leggen in de hangende gerechtelijke geschillen.


Voorbeeld nr 34/2014 – Verhuring roerende goederen

De heer X verhuurt sinds jaren roerende goederen aan zijn vennootschap, de
BVBA Y, die een frituur uitbaat. Dit werd door het plaatselijk belastingkantoor
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aanvaard als roerend inkomen en in die zin belast. In 2010 verhuist de heer X
naar een andere gemeente die onder de bevoegdheid van een ander
belastingkantoor valt. Aan de feitelijke omstandigheden van de verhuring
verandert er evenwel niets. Toch oordeelt de taxatieambtenaar van het plaatselijk
belastingkantoor dat de inkomsten uit de verhuring van de roerende goederen als
winst moeten worden belast. Immers volgens de administratie blijkt duidelijk uit de
feiten dat het niet de wil van de partijen was om een huurovereenkomst af te
sluiten maar om een gedeelte van het inkomen belast te zien worden aan een
lager tarief. Bovendien wordt een belastingverhoging van 50% opgelegd.
De accountant van de belastingplichtige doet een beroep op de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Het feit dat de gewijzigde houding van de administratie
samenvalt met de verandering van woonplaats, roept immers bij zijn klant een
vermoeden van willekeur op.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wil dat de standpunten van elke betrokkene
gerespecteerd en toegelicht worden, en neemt zowel contact op met de
accountant van de heer X als met de bezwaarambtenaar.
Later vindt een hoorzitting plaats waarin de bemiddelaar poogt een oplossingsgericht onderhandelingsgesprek op gang te brengen. Tijdens de hoorzitting blijkt
dat nog een aantal bewijsstukken en verduidelijkingen moeten verstrekt worden
aan de administratie.
De accountant dient een aanvullend bezwaar in. Daarin wordt een volledig en
correct overzicht voorgelegd van alle investeringsgoederen die in de loop van de
jaren zijn verhuurd, aangevuld met de nodige bewijsstukken. Er wordt ook
cijfermatig aangetoond dat de huurprijs het loon niet vervangt. Door controleerbare
vergelijkingspunten aan te reiken toont de accountant aan dat de huurprijs niet
overdreven is. Tenslotte verwijst hij naar gunstige rechtspraak voor de heer X met
betrekking tot gevallen die aansluiten bij de onderhavige feitelijke en juridische
omstandigheden.
Na een ultiem overleg met de bemiddelaar maakt de administratie de beslissing
tot ontheffing over aan de belastingplichtige en motiveert als volgt: “Uit het feit dat
de verhuring van roerende bedrijfsmaterialen inzake BTW als een economische
activiteit wordt beschouwd en de huurgelden bijgevolg aan BTW onderworpen zijn,
mag niet worden afgeleid dat de huurinkomsten inzake personenbelasting
belastbaar zijn als beroepsinkomsten. De belastingplichtige heeft in casu gebruik
gemaakt van zijn vrijheid tot contracteren en de huurprijs kan weliswaar als vrij
hoog worden beschouwd maar de administratie heeft niet aangetoond dat deze
prijs onevenredig zou zijn, zodat wordt geoordeeld dat het huurinkomsten betreft
en geen beroepsinkomsten”.


Voorbeeld nr 35/2014 – Niet verrekende bedrijfsvoorheffing – Ambtshalve
ontheffing

De verzoeker om fiscale bemiddeling heeft hij de vestiging van zijn aanslag in de
personenbelasting over het inkomstenjaar 2001 (aanslagjaar 2002) vastgesteld
dat de bedrijfsvoorheffing, die door één van zijn werkgevers werd ingehouden, niet
zou zijn verrekend.
Alhoewel hij destijds bepaalde stappen zou hebben ondernomen, zou het dossier
nooit zijn geregulariseerd. In 2009 werd zijn aandacht hier opnieuw op gevestigd
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naar aanleiding van de betekening van een dwangbevel met het oog op de stuiting
van de verjaring en een beslag op zijn bankrekeningen.
Betrokkene heeft nadien persoonlijk zijn toestand uiteengezet op het ontvangkantoor, dat in eerste instantie de invorderingsmaatregelen heeft stopgezet.
Nadien werden echter alle terugbetalingen van belastingen waarop hij recht had
aangerekend op deze nog openstaande belastingaanslag.
Nadat de Fiscale Bemiddelingsdienst met betrokkene het algemene kader van zijn
grieven had besproken, heeft de dienst contact opgenomen met de bevoegde
gewestelijke directie en met het bevoegde controlekantoor. Deze verklaren geen
enkel spoor terug te vinden van een bezwaarschrift en/of van een verzoek tot
ambtshalve ontheffing van betrokkene.
Betrokkene legt nochtans een brief voor die op 8 augustus 2003 door een
boekhoudkantoor aangetekend verstuurd zou zijn naar “het controlekantoor der
directe belastingen (…)”.
Noch het boekhoudkantoor, noch verzoeker, kunnen evenwel het ontvangstbewijs
van de aangetekende zending voorleggen.
Er blijken echter wel documenten te bestaan die door verzoeker werden
voorgelegd en waarop de administratie aantekeningen heeft gemaakt in het kader
van contacten met verschillende betrokken diensten, wat op afdoende wijze doet
vermoeden dat de administratie wel degelijk binnen de wettelijke termijnen een
verzoek tot ambtshalve ontheffing had ontvangen met betrekking tot de betwiste
voorheffingen waarover nog geen beslissing werd genomen.
Als gevolg van de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt het
verzoek tot ambtshalve ontheffing alsnog officieel geregistreerd.
Eenmaal het procedureprobleem was geregeld, moest de aanvrager zijn verzoek
inhoudelijk motiveren door:
 enerzijds aan te tonen dat de betrokken werkgever wel degelijk de
bedrijfsvoorheffing had ingehouden en betaald
en
 anderzijds te bewijzen dat deze voorheffing ten onrechte werd
aangerekend.
Verzoeker kon echter geen enkel document voorleggen. Gelet evenwel op de
datum van de feiten en de brand waarvan betrokkene slachtoffer was, kon dit hem
evenwel bezwaarlijk worden verweten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft stappen ondernomen en heeft vragen om
inlichtingen gestuurd naar het documentatiecentrum bedrijfsvoorheffing en naar de
verschillende bevoegde controlekantoren, in een poging om een spoor terug te
vinden van de betwiste bedrijfsvoorheffing (inzonderheid met het oog op de
raadpleging van de nog beschikbare permanente dossiers of opgaven).
Dit heeft echter niets opgeleverd omdat de documenten die nuttig hadden kunnen
zijn inmiddels waren vernietigd.
Ten slotte werd contact opgenomen met de werkgever die de individuele rekening
2001 van verzoeker en een schermafdruk van de fiche 281.10 kon bezorgen, wat
de gegrondheid van de aanspraken van betrokkene bevestigde.
Met behulp van deze lijst en de andere hiervoor onderzochte documenten is de
onderzoekende ambtenaar tot het besluit gekomen dat de bedrijfsvoorheffing werd
ingehouden, maar niet werd verrekend. Alhoewel de aanvrager niet het bewijs
heeft kunnen leveren van de aangetekende verzending van zijn verzoek tot
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ambtshalve ontheffing, heeft hij, gelet op bepaalde disfuncties die destijds bij de
dienst werden vastgesteld, alsnog de beoogde ontheffing verkregen.
Betrokkene die sedert meer dan 10 jaar met dit probleem geconfronteerd werd,
was tevreden over het feit dat zijn verzoek aldus gunstig werd afgehandeld.


Voorbeeld nr 36/2014 – Kinderen ten laste – Zoekgeraakt verzoek om
ambtshalve ontheffing

De verzoeker om bemiddeling beweert dat hij in 2005 zijn controlekantoor op de
hoogte bracht van een fout in zijn aanslagbiljet in de personenbelasting over het
aanslagjaar 2004. Slechts twee van zijn kinderen werden als “kinderen ten laste”
in aanmerking genomen, terwijl er in zijn aangifte drie kinderen waren vermeld.
Er werd hem op 8 april 2005 een ontvangstbewijs toegestuurd en op basis van de
destijds ontvangen inlichtingen zou de correctie ambtshalve plaatsvinden zonder
dat hij iets moest ondernemen.
Aangezien betrokkene ervan uitging dat het probleem was opgelost, was hij
verbaasd dat een teruggave van 500 EUR waarop hij dacht recht te hebben in
december 2012 werd aangerekend op de betwiste aanslag betreffende het
aanslagjaar 2004, die nog steeds openstond ten belope van het bedrag van de
betwiste belasting.
Aangezien de contacten met de administratie tot niets leidden, verzocht de
aanvrager bij gebrek aan opheldering om de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
In eerste instantie leidden de opzoekingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst tot
de vaststelling dat de aanvraag tot ambtshalve ontheffing dd. 5 april 2005 nog
steeds niet definitief werd beslist.
Er werd daarentegen in de kantoren waar het fiscaal dossier werd bijgehouden
geen enkel document betreffende het betwiste aanslagjaar gevonden.
Op verzoek van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon betrokkene gelukkig een
aantal documenten voorleggen die zijn aanspraken konden staven, zoals het
betwiste aanslagbiljet en een kopie van de destijds ingediende aangifte.
Alhoewel het controlekantoor deze documenten had ontvangen, heeft het de
gewenste correctie niet kunnen doorvoeren. Door de wijziging van het domicilie
van verzoeker werd het dossier immers aan een ander kantoor overgedragen, dat
evenwel van mening was geen bevoegdheid te hebben voor het aanslagjaar 2004.
Uiteindelijk werd een oplossing gevonden via de bevoegde gewestelijke directie,
die terzake een beslissing houdende ambtshalve ontheffing nam.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verheugt zich over de uiteindelijke afloop van deze
zaak waarvan de behandeling werd vertraagd of vergeten door de reorganisatie
van de administratieve diensten.


Voorbeeld nr 37/2014 – Aanpassing berekening belastingverhogingen

Bij wet van 27 december 2012 werd artikel 444 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, dat de toepassing van de belastingverhoging regelt,
gewijzigd.
Vanaf aanslagjaar 2013 worden de belastingverhogingen berekend op de
belasting op het niet aangegeven gedeelte vóór enige verrekening van
voorheffingen, belastingkredieten, forfaitair gedeelte van buitenlandse belastingen
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en voorafbetalingen. Deze nieuwe berekeningswijze resulteert in aanzienlijke
bedragen qua belastingverhogingen.
Vóór de wetswijziging hadden belastingverhogingen immers geen effect in het
geval van een negatief saldo aan ‘belasting’. Nogal wat belastingplichtigen konden
aldus niet op die manier aangespoord worden om hun aangifteplicht te vervullen.
Sommigen hebben gedurende verschillende jaren geen aangifte ingediend en niet
gereageerd op aanmaningen van de administratie die zich genoodzaakt zag de
aanslag ambtshalve te vestigen op de inkomsten waar ze weet van had.
Het eindresultaat was dan een aanslag die overeenstemde met die indien
belastingplichtigen wel een aangifte zouden ingediend hebben.
Aangezien dergelijke aanslagen resulteerden in een teruggave, werd vaak de
afzonderlijk toegepaste administratieve boete aangezuiverd op die teruggave
zodat ook op die manier belastingplichtigen niet aangespoord werden om hun
aangifte in te dienen.
De wetgever heeft aan deze situatie willen verhelpen door de berekening van de
belastingverhogingen te “vervroegen”, namelijk op het bedrag van de belasting
vooraleer er enige voorheffing, belastingkrediet of voorafbetaling werd verrekend.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt in verschillende dossiers vast dat de
wetswijziging tot aanzienlijke bedragen aan belastingverhogingen (tienduizenden
euro) aanleiding kan geven.
Zo werd er een aanvraag ingediend door een belastingplichtige die voor het
aanslagjaar 2013 bestraft werd met een belastingverhoging van 200%. Het
gezamenlijk belastbaar inkomen van het gezin bedroeg ongeveer 90.000 EUR, de
toegepaste belastingverhoging bijna 60.000 EUR. Deze sanctie bracht de
belastingplichtige in onverantwoorde financiële problemen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in samenspraak met de bevoegde dienst en
betrokken gewestelijke directie geijverd om de verhoging terug te brengen tot een
“redelijk” bedrag.
Redelijkheid is immers één van de beginselen van behoorlijk bestuur die de
administratie ten allen tijde moet respecteren, dus ook bij de toepassing van
sancties.
De administratie is de Fiscale Bemiddelingsdienst bijgetreden in de vaststelling dat
een belastingverhoging van 66% van het gezinsinkomen voor belastingplichtigen
tot een enorme financiële strop leidt. Het is immers opmerkelijk dat de belasting en
de belastingverhoging samen bijna 100% van het totale inkomen bedragen.
Belastingplichtige had zich ondertussen volledig fiscaal in regel gesteld, deed ook
al spontaan aangifte voor het erop volgende aanslagjaar (2014) en was bereid om
af te zien van verdere betwisting indien men tot een redelijk bedrag qua
belastingverhogingen kon komen.
In voorliggend dossier werd de belastingverhoging herleid tot 20%.
Op die manier werd belastingplichtige op de noodzaak tot naleving van zijn fiscale
verplichtingen gewezen, werd na de overeenkomstige ontheffing het overblijvende
saldo betaald en werd een rechtszaak vermeden.


Voorbeeld nr 38/2014 – Inwoner VS – In België minder dan twee jaar
leraar

Mevrouw X was van augustus 2010 tot maart 2013 in het Rijksregister in België
ingeschreven. Zij was tewerkgesteld als leerkracht in een Belgische school
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gedurende een periode van minder dan 2 jaar (augustus 2010 tot juni 2012). Voor
haar komst naar België was mevrouw X een inwoner van de Verenigde Staten. De
inkomsten van het jaar 2011 werden belast in de personenbelasting.
Mevrouw X betwist deze aanslag en is van mening dat zij de voorwaarden vervult
van artikel 19 van de overeenkomst tussen België en de Verenigde Staten tot het
vermijden van dubbele belasting van 27 november 2006 (hierna het DBV) dat
bepaalt dat de Verenigde Staten het recht hebben belastingen te heffen op
inkomsten van Belgische oorsprong gedurende de eerste twee jaar.
Zij tekent bezwaar aan en neemt contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Overeenkomstig artikel 19, 2 van het DBV is “Een natuurlijke persoon die inwoner
is van een overeenkomstsluitende Staat (Verenigde Staten) bij het begin van zijn
bezoek aan de andere overeenkomstsluitende Staat (België) en die tijdelijk in de
andere overeenkomstsluitende Staat (België) verblijft om aldaar aan een school,
college, universiteit of andere onderwijs- of onderzoeksinrichting onderwijs te
geven of zich met onderzoek bezig te houden, in de andere overeenkomstsluitende Staat (België) vrijgesteld van belasting op de beloningen die zijn
verkregen voor het lesgeven of voor het verrichten van onderzoek, en dit
gedurende een tijdvak van ten hoogste twee jaar vanaf de datum van aankomst
van die natuurlijke persoon in die andere Staat (België)”.
Opdat mevrouw X gedurende maximum 2 jaar zou kunnen genieten van de
vrijstelling van haar inkomsten die zij in België verworven heeft, moet zij het bewijs
leveren dat zij voor haar aankomst als leerkracht in België, in de Verenigde Staten
verbleef. In het kader van de fiscale bemiddeling levert mevrouw X verschillende
elementen aan (loonfiches van een Amerikaanse school, schrapping van een
internetabonnement, attest van de Belgische ambassade in Washington, kopie
van het visum, document (+/- uittreksel uit strafregister) van de FBI waarop een
adres in de Verenigde Staten is vermeld, ...).
Aangezien zij bij haar vertrek uit België naar een ander Europees land niet uit het
Rijksregister is geschrapt, moet zij eveneens het bewijs leveren dat zij vanaf juni
2012 niet meer als inwoner moet worden beschouwd. Het bewijs wordt geleverd
door documenten die aantonen dat zij in die andere Staat gevestigd is en door een
kopie van de nieuwe ondertekende arbeidsovereenkomst met een school in deze
andere Staat.
Rekening houdend met de geleverde bewijsstukken kan er worden besloten dat,
hoewel mevrouw X als inwoner van België moet worden beschouwd, de
verworven inkomsten niet in België belastbaar zijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft ook de belastbaarheid van de inkomsten van
de jaren 2010 en 2012 geregeld. Voor het jaar 2010 werd het bezwaarschrift van
betrokkene immers ten onrechte verworpen en zou een vordering voor de
rechtbank moeten worden ingesteld. Er kon nog een minnelijke regeling worden
opgestart en rekening houdende met de elementen die binnen het kader van de
fiscale bemiddeling werden aangebracht, konden de inkomsten van het jaar 2010
worden vrijgesteld. Hierdoor werd een beroep voor een rechtbank aldus
vermeden. De belastingheffing over de inkomsten van 2012 kon tijdig worden
stopgezet.
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Voorbeeld nr 39/2014 – Rijksinwoner – Lijnpiloot tewerkgesteld voor
Franse vennootschap

De heer X is inwoner van België en werkt als lijnpiloot voor een luchtvaartmaatschappij waarvan de zetel met de werkelijke leiding in Frankrijk is gevestigd.
Bij ontvangst van zijn aanslagbiljet betreffende de inkomsten van het jaar 2012,
stelt hij vast dat zijn inkomsten van Franse oorsprong niet werden vrijgesteld. Hij is
van mening dat er een dubbele belasting werd geheven die niet conform is met de
bepalingen van het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag van 10 maart 1964.
Hij dient een bezwaarschrift in en neemt contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Nadien wordt nog een grief ingediend betreffende de aftrekbaarheid van een
hypothecaire lening voor een onroerend goed dat in 2012 werd aangekocht.
Overeenkomstig artikel 11, punt 2, b van de overeenkomst tussen België en
Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting van 10 maart 1964 en het avenant
van 12 december 2008 (hierna DBV) zijn de bezoldigingen met betrekking tot de
activiteit uitgeoefend aan boord van een luchtvaartuig in internationaal verkeer
slechts belastbaar in diegene van deze Staten, waar de zetel van de werkelijke
leiding van de onderneming (Frankrijk) is gelegen; indien deze Staat (Frankrijk)
geen belasting op bedoelde bezoldigingen heft, zijn deze belastbaar in de
verdragsluitende Staat, waarvan de genieters verblijfhouders zijn (België).
Aangezien de zetel van de werkelijke leiding van de Franse luchtvaartmaatschappij in Frankrijk is gevestigd en er Franse belasting werd betaald op de
ontvangen inkomsten, heeft Frankrijk de heffingsbevoegdheid over de beroepsinkomsten van Franse oorsprong. De inkomsten zijn vrijgesteld in België maar
moeten er worden aangegeven om de aanslagvoet van andere eventueel
ontvangen inkomsten te bepalen en om de gemeentebelasting en eventueel de
agglomeratiebelasting te berekenen (progressievoorbehoud).
Er kon ook rekening worden gehouden met de aftrek van een hypothecaire lening.
Door tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon er snel een gunstige
oplossing worden gevonden voor het geschil tussen de belastingplichtige en de
fiscale administratie.


Voorbeeld nr 40/2014 – Energiebesparende uitgaven – Wijze van betaling

Verzoeker om bemiddeling vraagt om haar uitgaven voor energiebesparing in
aanmerking te nemen. Dit werd hem niet toegestaan omdat de facturen van de
aannemers werden betaald via de bankrekening van zijn ouders en niet door hem
persoonlijk.
Aangezien hij niet over voldoende middelen beschikte om de betrokken facturen te
betalen, had belastingplichtige inderdaad financiële hulp gevraagd aan zijn ouders
in de vorm van een lening die hij op maandelijkse basis terugbetaalt.
De kern van de zaak vloeit voort uit artikel 145/24 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 dat stelt:
"1. Er wordt een belastingvermindering verleend voor de volgende uitgaven die
tijdens het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald voor een rationeler
energiegebruik in een woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter,
erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is”.
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In casu heeft de taxatieambtenaar van de "persoonlijke betaling" een dwingende
voorwaarde gemaakt om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering. Dit terwijl de voorwaarde van een ”persoonlijke betaling" niet
uitdrukkelijk of expliciet uit de wettekst blijkt.
1.

Met betrekking tot het begrip "betalen"

Al wordt het woord "betalen" of "betaling" in de gangbare betekenis ervan
beschouwd als het geven van een som geld over het algemeen door de
schuldenaar, heeft dit begrip in juridische zin een veel ruimere betekenis waardoor
elke prestatie die een schuld tenietdoet, wordt gezien als een betaling.
In deze laatste betekenis beperkt de betaling zich niet tot de persoonlijke daad van
de schuldenaar maar kan dit eveneens de daad zijn van een derde die tussenkomt
in het kader van een belangenbeheer of handelt uit loutere vrijgevigheid.
Deze opsomming is belangrijk omdat hieruit duidelijk blijkt dat de betaling
rechtsgeldig kan worden uitgevoerd en de schuldeiser wordt voldaan, ook al wordt
de betaling gedaan door een andere persoon dan de initiële schuldenaar.
Wanneer deze interpretatie wordt gevolgd, moet men erkennen dat de betaling
van de betwiste facturen, uitgevoerd door de ouders, zich situeert binnen het
wettelijke kader.
In het verlengde hiervan is het overigens interessant op te merken dat de
circulaire nr Ci.RH.241/587.093 (AAFisc nr 38/2011) dd. 20 juli 2011 in nr 45
verduidelijkt dat "aan het begrip "betaald" moet de betekenis worden gegeven die
bepaald is in de artikel 1235 tot 1248 van het Burgerlijk Wetboek".
Artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt echter dat:
"Een verbintenis kan voldaan worden door ieder die daarbij belang heeft, gelijk
een medeschuldenaar of een borg.
De verbintenis kan zelfs voldaan worden door een derde die daarbij geen belang
heeft, mits die derde in naam en tot kwijting van de schuldenaar handelt of mits hij,
handelende in zijn eigen naam, niet in de rechten van de schuldeiser gesteld
wordt. "
De betaling in casu valt dus onder de toepassing van artikel 1236 van het
Burgerlijk Wetboek wat door de administratie zelf wordt aangegeven, dit terwijl
artikel 145/24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geen
uitdrukkelijke afwijking inhoudt die enige betaling door een derde uitsluit.
In fiscale zaken is het overigens altijd zo dat het gemeen recht wordt toegepast
tenzij de fiscale wet in een bijzondere afwijking voorziet die heel strikt dient te
worden geïnterpreteerd en er in geval van twijfel omtrent de toepassingsvoorwaarden van een wettelijke bepaling in het voordeel van de belastingplichtige
moet worden beslist.
2.

Met betrekking tot het bestaan van een lening

In dit geval stellen we vast dat de betaling die door de ouders werd gedaan niet
het gevolg is van hun vrijgevigheid, maar eerder lijkt op een lening en wel omdat
er een ondertekende schulderkenning is waarin belastingplichtige zich ertoe
verbindt de schuld
terug te betalen door de gewestelijke premies voor
energiebesparing aan zijn ouders door te storten en om de rest van het saldo
volgens zijn mogelijkheden via maandelijkse stortingen aan te zuiveren.
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Uit de voorgelegde stukken (waaronder bankuittreksels) blijkt inderdaad dat deze
overeenkomst goed werd nageleefd en bevestigen de regelmatige terugbetaling
van de verschillende voorschotten of leningen die door de ouders werden
toegekend.
Voorliggend geval vertoont gelijkenissen met het aangaan van een lening door
een belastingplichtige bij een bank, waarbij het geld pas vrijkomt na het
voorleggen van facturen en door middel van opeenvolgende stortingen.
In dergelijk geval is er sprake van betaling omdat er een leningscontract of een
kredietopening is die gepaard gaat met het overmaken van de fondsen en waarbij
een spreiding in de tijd van de terugbetalingen wordt bekrachtigd.
In casu gaat het er in essentie niet anders aan toe en het gezond verstand en
rechtvaardigheidsgevoel motiveren de Fiscale Bemiddelingsdienst om voor een op
zijn minst soortgelijke verrichting een identieke oplossing aan te bieden.
De administratie is overigens dezelfde mening toegedaan aangezien uit de punten
20 tot 22 van de circulaire nr Ci.RH.331/605.643 (AAFisc nr 11/2011) dd. 22
februari 2011 duidelijk blijkt dat wanneer een derde (bank, vennootschap,...) een
betaling doet "in naam en tot kwijting" van de belastingplichtige, deze betaling in
aanmerking moet worden genomen voor de toepassing van de betwiste
vermindering.
In een gelijkaardig geval wordt de betaling, hoewel deze in het betrokken jaar van
de aftrek uitsluitend door een derde werd gedaan en deze uiteindelijk pas veel
later volledig zal worden terugbetaald of in het slechtste geval nooit zal worden
terugbetaald (bijvoorbeeld in het geval van insolventie van de schuldenaar), toch
in aanmerking genomen... Nochtans moeten we erkennen dat de uitgave niet
persoonlijk door de belastingplichtige werd gedaan.
Het inroepen van de niet-naleving van deze voorwaarde zou in dit geval dus
indruisen tegen het gezond verstand en de logica.
Voorgaande bedenkingen werden voorgelegd aan de dienst die het bezwaar
onderzoekt. Deze stemt vanuit principieel oogpunt en gelet op het bijzondere
karakter van dit geval in met de grieven.
Op die manier kon een gerechtelijke procedure worden vermeden. Dit had
trouwens voor de administratie zeker en vast een ongunstig resultaat opgeleverd,
temeer daar de voorgestelde oplossing intussen in de rechtspraak in gelijkaardige
gevallen regel is geworden. De administratie heeft trouwens beslist zich hierbij aan
te sluiten.


Voorbeeld nr 41/2014 – BTW – Bepaling beroepsgebruik

Vennootschap Y oefent haar activiteiten uit in een onroerend goed dat de
zaakvoerder ook gedeeltelijk privématig aanwendt.
Begin 2014 werd bij vennootschap Y een controle verricht met betrekking tot de
toepassing van de BTW-wetgeving en -reglementering. Voor het beroepsgebruik
van de woning werd door het bevoegde BTW-controlekantoor uiteindelijk 17% in
aanmerking genomen. De BTW-aftrek van bepaalde kosten zoals verwarming,
elektriciteit, gas en water werd dus tot dit aandeel beperkt overeenkomstig artikel
45, § 1 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en artikel
1, § 2 van het koninklijk besluit nr 3 van 10 december 1969.
Vennootschap Y ging niet akkoord met deze berekening en claimde een beroepsgebruik van 30%.
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De standpunten leken onverzoenbaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst werd
verzocht om in dit kader tussen te komen.
Tijdens een bespreking bij vennootschap Y werd de discussie aangaande het
werkelijk beroepsgebruik van de woning hernomen en werden de kwestieuze
ruimtes van de woning opnieuw bekeken. De argumenten van beide betrokken
partijen werden constructief afgetoetst. Uiteindelijk kon in het kader van een
bemiddelde oplossing een akkoord worden bereikt en werd 27% van de totale
bewoonbare oppervlakte van de woning als beroepsaandeel aanvaard.


Voorbeeld nr 42/2014 – BTW – Uitvoer

Vennootschap X is geïdentificeerd voor de BTW voor de activiteit van verhuur van
paardenboxen en de handel in dieren.
De vennootschap heeft 2 facturen met vrijstelling van BTW uitgereikt ingevolge
handelingen die betrekking hadden op de uitvoer van paarden naar Algerije.
De controleambtenaar vroeg in eerste instantie een geheel van documenten die
de werkelijke uitvoer aantonen (bewijs van betaling, van bestelling, van weg- of
zeevervoer en de documenten voor de uitvoer uit de Europese Unie).
De zaakvoerder heeft nadien een aantal documenten verstrekt zoals een
certificaat van oorsprong, een veterinair uitvoercertificaat, een gezondheidscertificaat voor het vrijgeven uit quarantaine afkomstig van Algerije, alsook
betalingsattesten afkomstig van de koper.
De controleambtenaar meende evenwel over onvoldoende elementen te
beschikken die de werkelijke uitvoer van de paarden konden aantonen. Bovendien
bevatte één van de facturen niet alle door artikel 5 van het koninklijk besluit nr 1
van 29 december 1992 vereiste vermeldingen.
De BTW op de betreffende handelingen werd dus bij de vennootschap gevorderd
vermits de uitvoer niet bewezen werd geacht.
De raadsman van de vennootschap besliste om een beroep te doen op de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft eerst de toepasselijke wettelijke bepalingen
in herinnering gebracht en aan de raadsman aanvullende stukken gevraagd.
De advocaat van de vennootschap verstrekte daarop verduidelijkingen wat betreft
de betaling van de handelingen. Vervolgens werden er andere documenten
bezorgd (meer bepaald een factuur voor het vervoer van paarden, een afschrift
van het rittenboekje van de vervoerder, een afrekening betreffende de
inklaringsformaliteiten, een begeleidend document bij de uitvoer, ...).
Aangezien er enkele vragen onbeantwoord bleven, werd een bespreking
georganiseerd in het bijzijn van de belastingplichtige en zijn raadsman, de
controleagent en de agent die binnen de betrokken BTW-directie belast werd met
de behandeling van het geschil.
Ingevolge deze bespreking werd de belastingheffing behouden wat betreft de
factuur waarvoor de in artikel 5 van het koninklijk besluit nr 1 beoogde
vermeldingen niet werden nageleefd. Voor de andere factuur werd de vrijstelling
van de BTW toegestaan voor alle paarden, met uitzondering van één paard dat
omwille van gezondheidsredenen niet kon worden uitgevoerd.
Dankzij de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon uiteindelijk in die
zin een akkoord worden bereikt.
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Voorbeeld nr 43/2014 – BTW – Verrekening

De Belgische vennootschap Z werd in 2008 opgericht. Zij had als enige vennoot
een vennootschap naar Amerikaans recht, actief in de ontwikkeling en
commercialisering van medische apparatuur.
De Belgische dochteronderneming had als hoofdactiviteit de ondersteuning van de
marketing en de verkoopdiensten van de Amerikaanse moederonderneming. Zij
realiseerde alle diensten met betrekking tot de verkoop, waaronder alle prestaties
op het vlak van techniek, marketing, voorstelling van producten, alsook promotieen reclameacties.
Eind 2011 besliste de Belgische vennootschap echter tot de ontbinding en
vereffening. De vereffening lijkt gemotiveerd door het feit dat de
moederonderneming werd overgenomen door een andere vennootschap die reeds
beschikte over dochterondernemingen in Europa.
Naar aanleiding daarvan diende de boekhouder van de vennootschap op 31
december 2011 (bij opening van de vereffening) een aangifte van stopzetting van
activiteit in. De verklarende nota bij de aangifte van stopzetting van activiteit
preciseert echter het volgende: "In het bijzonder geval van een onderneming in
vereffening of in faling, is de datum van het afsluiten van de vereffening of het
faillissement de datum van de stopzetting van activiteit. Het formulier 604C moet
dus in de regel worden ingediend binnen de maand die volgt op de datum van
afsluiting van vereffening of faillissement. Nochtans kan de vereffenaar of de
curator deze aangifte indienen vóór het afsluiten van de vereffening of de faling,
zodra de belastingplichtige geen handelingen meer zal stellen die de BTW
opeisbaar zouden maken (dwz zodra hij effectief de activiteiten stopzet)".
In 2013 werd er een BTW-controle uitgevoerd met betrekking tot de jaren 2010 tot
2012. De controleambtenaar vermeldde in zijn regularisatieopgave dat de diensten
die door een Engelse belastingplichtige aan de Belgische dochteronderneming
werden gefactureerd niet correct werden vermeld en aangegeven.
Er werd door het controlekantoor aldus bij de Belgische dochteronderneming voor
de 3 betrokken jaren een BTW-bedrag gevorderd. Voor de jaren 2010 en 2011
staat de controleambtenaar evenwel een verrekening toe, doch niet voor 2012
omdat de vennootschap heeft verklaard haar activiteiten te hebben stopgezet.
Volgens de vennootschap werden de prestaties, die haar in 2012 werden
gefactureerd, gerechtvaardigd door de formaliteiten inherent aan de afsluiting van
de vereffening. Het ging om administratieve en boekhoudkundige prestaties.
Zodra de boekhouder zich van zijn fout bewust werd, probeerde hij tevergeefs het
BTW-nummer van de Belgische dochteronderneming opnieuw te heractiveren.
Door het blijvende geschil verzoekt de mandataris van de onderneming de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
In eerste instantie vraagt de Fiscale Bemiddelingsdienst om verduidelijkingen wat
betreft de gefactureerde prestaties (overeenkomst, kopie van de facturen,
betalingsbewijs, boekhouding, ...).
In de regularisatieopgave werd immers vermeld dat er verschillende aanvullende
elementen werden opgevraagd, maar dat deze nooit aan het controlekantoor
werden medegedeeld. Dit werd door het controlekantoor aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst bevestigd.
De gevolmachtigde van de vennootschap heeft de gevraagde documenten
bezorgd en verduidelijkt dat de kosten die sinds de vereffening werden gemaakt
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wel degelijk aan deze vereffening verbonden waren. Wat betreft de stand van de
vereffening werd aan de Fiscale Bemiddelingsdienst verduidelijkt dat het geschil
met betrekking tot de BTW één van de redenen was waarom de vereffening niet
werd afgesloten.
Het controlekantoor heeft vervolgens contact opgenomen met de vennootschap
en een nieuwe regularisatieopgave opgesteld. Uiteindelijk werd ook voor het jaar
2012 een verrekening toegestaan. Enkel de verminderde fiscale proportionele
geldboeten bleven behouden. De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft aan de
vennootschap voorgesteld om de nieuwe regularisatieopgave te aanvaarden.
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B. Algemene administratie van de inning en de invordering
1) Cijferoverzicht afgesloten dossiers
Het diagram onder B van de eerste afdeling toont dat er 857 dossiers van de
Algemene administratie van de inning en de invordering afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 42% van alle afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling” in
2014.

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blijvend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

In onderstaande tabel wordt het resultaat van deze afgesloten dossiers
betreffende de Algemene administratie van de inning en de invordering
uitgesplitst.

214

254

94

49

611

95

92

36

23

246

309

346

130

72

857

Van de 857 dossiers werden er 309 onontvankelijk verklaard.
Van de 548 ontvankelijke dossiers, werden er 346 opgelost met een wederzijds
akkoord. In 63% van de dossiers die in aanmerking kwamen voor bemiddeling,
werd een bemiddelde oplossing gevonden waarin alle partijen zich konden vinden.
Dit is een lichte daling tegenover de 67% voor 2013. Het hoeft geen betoog dat in
het huidig sociaal-economische klimaat vele belastingschuldigen het moeilijk
hebben om hun belastingschuld binnen de wettelijk voorziene termijn te
vereffenen. Nadat ze eerst gepoogd hebben om een betaalplan te bekomen bij de
uitsluitend bevoegde Ontvanger, kunnen dergelijke belastingschuldigen de Fiscale
Bemiddelingsdienst om een tussenkomst verzoeken. De Fiscale Bemiddelingsdienst komt dan tussen om alsnog een betaalplan te betrachten om zo sociale,
menselijke en economische drama’s en vervolgingen met dito kosten te vermijden.
De uiteindelijke doelstelling van het weghouden van gerechtsdeurwaarders,
alsook het bekomen van een realistisch plan (gespreide betaling, weliswaar met
aanrekening van nalatigheidsinteresten, als wijze van efficiënte invordering en
betaling van de belastingschuld), primeren steeds bij het streven naar een
bemiddelde oplossing door de Fiscale Bemiddelingsdienst. De belasting-
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schuldigen worden als het tot een bemiddelde oplossing komt nadrukkelijk op het
hart gedrukt het betaalakkoord stipt te volgen.
Bepaalde Ontvangers verschuilen zich evenwel achter opgelegde KPI’s (kritieke
prestatie-indicatoren), invorderingsratio’s of richtlijnen die het toestaan van een
betaalplan in bepaalde gevallen verhinderen. Dit verklaart mede het licht gedaalde
slaagpercentage in 2014. In de andere invorderingsdossiers dan de pure
betaalplannen wordt bijna steeds tot een bemiddelde oplossing gekomen.

De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting:

AAII Type van afsluiting (857 dossiers)

72
(9%)
130
(15%)

309
(36%)

Onontvankelijk
Wederzijds akkoord
Blijvend niet-akkoord
Ontheven van
bevoegdheid

346
(40%)

Ook hier willen we eraan herinneren dat de onontvankelijkheid een wijze van
afsluiting is doorgaans buiten de wil van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
In de meeste van deze onontvankelijke dossiers is er geen blijvend geschil met de
BTW-Ontvanger of met de Ontvanger der directe belastingen. We stellen nog
steeds vast dat belastingschuldigen zich nog te vaak tot de Fiscale Bemiddelingsdienst richten vooraleer het probleem aan te kaarten bij de bevoegde
invorderingsambtenaar.
Doch ook in die gevallen vervult de Fiscale Bemiddelingsdienst zijn rol van
dienstverlening. Het verzoek wordt niet enkel onontvankelijk verklaard. De
verzoeker wordt steeds de weg naar de bevoegde Ontvanger gewezen en
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ontvangt daarbij een model vragenlijst die hij zal moeten gebruiken om deze
ambtenaar om een betaalplan te verzoeken.
Het aantal gevallen van “ontheffing van bevoegdheid” inzake invorderingsdossiers
is kennelijk verhoogd in 2014 (72 in plaats van 47 in 2013 en 37 in 2012). Dit is te
wijten aan de resolute houding van de Fiscale Bemiddelingsdienst om dossiers
waarin verzoekers geen medewerking verlenen – doch de bemiddeling enkel
zouden willen “misbruiken” als vertragingsmanoeuvre voor de vervolgingen – af te
sluiten.

De redenen van onontvankelijkheid worden opgenomen in het volgende diagram.

Uitsplitsing AAII - aantal dossiers onontvankelijk

276

16

10

Andermaal blijkt dat de grootste reden van de onontvankelijkheid van
bemiddelingsverzoeken voor de Algemene administratie van de inning en de
invordering erin bestaat dat er geen echte betwisting is met de bevoegde BTWOntvanger of met de Ontvanger der directe belastingen en dat de zaak met name
niet vooraf met deze laatsten werd besproken. Zo verzoeken meerdere
belastingschuldigen de Fiscale Bemiddelingsdienst om het bekomen van een
passende afbetalingsregeling, vooraleer zij dezelfde vraag richten aan de
bevoegde Ontvanger.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is tevens onbevoegd wanneer men hem een
betwisting op het vlak van de invordering wil onderwerpen betreffende een
belasting die inmiddels door de Gewesten wordt geïnd.
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Sedert begin 2014 is ook de niet-fiscale invordering geïncorporeerd in de
Algemene administratie van de inning en de invordering. Waar het wettelijk
mogelijk is om te bemiddelen voor de fiscale invordering (der directe belastingen
en van de BTW), is dit (nog) niet voorzien voor de niet-fiscale invordering. In een
aantal dossiers verhindert dit een totaaloplossing voor alle schulden die de
Algemene administratie van de inning en de invordering heeft in te vorderen, want
de bemiddeling kan alleen worden bewerkstelligd voor het luik van de “fiscale”
schulden zodat het verzoek gedeeltelijk onontvankelijk moet worden verklaard. In
andere gevallen wordt alleen om tussenkomst verzocht voor schulden “niet-fiscale
invordering” en moet het verzoek zondermeer als “onontvankelijk” worden
beschouwd.

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de ontvankelijke dossiers als volgt onderverdeeld worden:
AAII Resultaat van de bemiddeling der ontvankelijke dossiers
(548 dossiers)

72
(13%)

Wederzijds akkoord
130
(24%)

Blijvend niet-akkoord
346
(63%)

Ontheven van
bevoegdheid

2) Voorbeelden
Zoals hiervoor werd gesteld is het in het huidige sociaal-economisch klimaat niet
verwonderlijk dat heel veel verzoeken om bemiddeling betrekking hebben op het
bekomen van een afbetalingsregeling. Ieder van deze dossiers omvat evenwel
eigen specifieke omstandigheden, die te feitelijk zijn om de bekomen bemiddelde
oplossingen hier gedetailleerd weer te geven.
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In de volgende voorbeelden wordt dan ook, doorgaans voor andere
invorderingsgeschillen dan het bekomen van een afbetalingsregeling, de
meerwaarde van de Fiscale Bemiddelingsdienst aangetoond:


Voorbeeld nr 44/2014
nalatigheidsinteresten

–

BTW

–

Derdenbeslag

–

Vrijstelling

Een belastingschuldige doet beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst omdat er
tot invordering van diverse oude BTW-schulden beslag werd gelegd op de
invaliditeitsuitkering, zijnde de enige bron van inkomsten voor het echtpaar. Gelet
op diverse vaste kosten – waaronder medische kosten – en aangezien nog andere
niet-fiscale schulden systematisch moeten worden afgelost, betekent het
derdenbeslag een onhoudbare en onleefbare situatie. Bij nazicht van de fiscale
situatie blijken de uit het beslag voortkomende tegoeden integraal op te gaan in
nalatigheidsinteresten, daar de BTW-schulden dateren van de jaren ’90.
Niettegenstaande de BTW-Ontvanger meende dat een handlichting van het
derdenbeslag niet kon worden verantwoord, volgde hij de optie van de Fiscale
Bemiddelingsdienst om betrokkene te adviseren een verzoekschrift tot vrijstelling
van nalatigheidsinteresten in te dienen bij de Adviseur-Generaal – Gewestelijke
directeur van het Regionaal Invorderingscentrum. De Fiscale Bemiddelingsdienst
informeerde betrokkene omtrent de formele en inhoudelijke vereisten van dergelijk
verzoekschrift, dat kort na indiening met gunstig gevolg door de daartoe enige
bevoegde instantie werd beslist: er werd volledige vrijstelling van
nalatigheidsinteresten verleend. Met de vrijgekomen reeds aangerekende
interesten kon de BTW-schuld in hoofdsom integraal worden aangezuiverd. Het
saldo werd aangewend op een niet-fiscale schuld.


Voorbeeld nr 45/2014 – Foutieve onroerende voorheffing – Weigering te
veel geïnde bedragen terug te betalen

De BVBA X draagt het recht van opstal dat ze op een goed heeft over aan de
BVBA Y en de NV Z.
Aangezien de wijzigingen die hadden moeten worden aangebracht in de
kadastrale legger, als gevolg van de overdracht ten gunste van de BVBA Y en de
NV Z niet correct werden uitgevoerd, werd van de BVBA Y betaling gevorderd van
de onroerende voorheffing met betrekking tot het volledige overgedragen perceel,
dit over meerdere aanslagjaren.
Aangezien de BVBA Y zich rekenschap geeft van deze fout, dient ze bij de
Algemene administratie van de fiscaliteit (dienst geschillen onroerende voorheffing) een bezwaar in waarmee ze de bedragen aan gevorderde onroerende
voorheffing betwist.
Naar aanleiding van dit bezwaar wordt er een beslissing genomen waarbij er
verschillende ontheffingen worden verleend. De wijzigingen die na de overdracht
van het recht van opstal hadden moeten worden uitgevoerd, worden bovendien
toegepast op de betreffende kadastrale legger.
Daarom vraagt de BVBA Y aan het ontvangkantoor om de aanzienlijke onterecht
betaalde bedragen terug te betalen.
Aangezien dit verzoek geen gunstig gevolg krijgt, verzoekt de BVBA Y de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
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In eerste instantie stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat de door de dienst
geschillen onroerende voorheffing toegekende ontheffingen niet voldoende zijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst deelt haar bevindingen aldus mede aan de
betrokken dienst, die vervolgens een nieuwe beslissing neemt waarbij aanvullende
ontheffingen worden toegekend.
Vervolgens contacteert de Fiscale Bemiddelingsdienst het betrokken
ontvangkantoor om het ervan in te lichten dat er, ingevolge een laattijdige
aanpassing van de kadastrale legger, van de BVBA Y foutieve bedragen aan
onroerende voorheffing werden gevorderd. Het ontvangkantoor ontvangt een
samenvattende tabel met de bedragen die werkelijk verschuldigd zijn door de
BVBA Y en de bedragen die door deze BVBA werden betaald. De BVBA Y wordt
er overigens van ingelicht dat er nog een beslissing moet worden genomen
waarbij er aanvullende ontheffingen zullen worden toegekend.
Na ontvangst van het akkoord van de hiërarchie gaat de Ontvanger over tot de
terugbetaling van de fondsen waar de BVBA Y recht op heeft.
In dit geval heeft de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst er toe geleid
dat de BVBA Y een nieuwe beslissing ontving waarbij aanvullende ontheffingen
werden toegekend en de toestand tegenover het ontvangkantoor werd
geregulariseerd.
Dit dossier illustreert nogmaals het belang dat de Fiscale Bemiddelingsdienst een
transversale aanpak kan betrachten, waardoor de voorgelegde problemen in al
hun facetten spoedig kunnen worden opgelost.


Voorbeeld nr 46/2014 – Laattijdig bezwaarschrift – Overbelasting –
Onbeperkt uitstel van de invordering

De heer X biedt zich onaangekondigd aan bij de Fiscale Bemiddelingsdienst. Hij
had eerder op de dag een onderhoud met de taxatie-ambtenaar die zijn ingediend
bezwaarschrift als laattijdig moest afwijzen. Hij verwees evenwel de heer X door
naar de Fiscale Bemiddelingsdienst om het invorderingsaspect van deze
aanzienlijk te betalen aanslag (ongeveer 40.000 EUR) te bespreken.
De dienst analyseert het dossier en stelt vast dat indien de heer X wel tijdig een
bezwaarschrift zou hebben ingediend, de uiteindelijk te betalen belastingschuld
veel minder zou geweest zijn. Er wordt vanuit de Fiscale Bemiddelingsdienst
contact opgenomen met voormelde taxatie-ambtenaar. Het dossier wordt met hem
besproken en hij bevestigt dat gelet op de overbelasting de aanslag bij tijdig
bezwaar bijna volledig zou worden ontheven omdat het indiciaire tekort
overduidelijk kan verantwoord worden door een aanzienlijke storting (bewijs wordt
voorgelegd) die van een vennoot van de heer X ontvangen werd.
Op basis van deze info neemt de Fiscale Bemiddelingsdienst telefonisch contact
op met de bevoegde Ontvanger der directe belastingen en met het diensthoofd
van de betrokken juridische dienst om het dossier uitgebreid te bespreken. Gelet
op het geheel van de omstandigheden, alsook op het schriftelijk advies van de
taxatie-collega, vond de Fiscale Bemiddelingsdienst het passend om de heer X te
adviseren een verzoekschrift tot onbeperkt uitstel van de invordering van directe
belastingen in te dienen. De betreffende invorderingsambtenaren vinden dit een
billijk voorstel en beloven de reeds ingestelde vervolgingen op te schorten.
De heer X wordt op de Fiscale Bemiddelingsdienst uitgenodigd om hem bij te
staan bij het invullen van zijn verzoekschrift onbeperkt uitstel van de invordering.
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Reeds anderhalve maand na het indienen van het verzoek treft de Gewestelijke
directeur van het bevoegde Invorderingscentrum zijn beslissing: overeenkomstig
artikel 413bis, § 1, 2e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
verleent hij een onbeperkt uitstel van de invordering onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat er een bedrag van 1.200 EUR wordt betaald, hetzij éénmalig én
onmiddellijk, hetzij door middel van stipte maandelijkse betalingen ten belope van
minimum 100 EUR.


Voorbeeld nr 47/2014 – Nalatigheidsinteresten verschuldigd tijdens
behandeling bezwaarschrift – Verwarrende info

Belastingplichtige verzoekt om de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst
omdat hij van mening is dat de nalatigheidsinteresten die hij moet betalen niet het
gevolg zijn van zijn onwil, maar wel van onduidelijke briefwisseling en klantonvriendelijke communicatie door verschillende belastingdiensten.
Uit bijgevoegde documenten die door de Algemene administratie van de inning en
de invordering en de Algemene administratie van de fiscaliteit ter zake zijn
gebruikt en uit de talrijke initiatieven die door de belastingdiensten zijn genomen,
moet worden afgeleid dat de verstrekte informatie inderdaad niet altijd duidelijk
was. Het was voor betrokkene op zijn minst heel verwarrend of hij na het indienen
van een bezwaarschrift de aanslag voorlopig geheel, of slechts gedeeltelijk, of
zelfs helemaal niet diende te betalen. De behandelende ambtenaar van
de Algemene administratie van de fiscaliteit kon de Fiscale Bemiddelingsdienst
melden dat zij vanwege het ontvangkantoor wellicht geen verzoek hadden
ontvangen om het onmiddellijk verschuldigde gedeelte (OVG) te laten vaststellen
zodat dit OVG waarschijnlijk pas na de beslissing over het bezwaarschrift aan
belastingplichtige werd meegedeeld.
De Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur van het Regionaal
Invorderingscentrum heeft na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst aan
betrokkene vrijstelling van nalatigheidsinteresten verleend, waardoor hem de
nalatigheidsinteresten aangerekend voor 5 maanden (periode van behandeling
van het bezwaarschrift) konden worden terugbetaald.


Voorbeeld nr 48/2014 – Bedrijfsvoorheffing – Nalatigheidsinteresten –
Vervolgingskosten

Een
sociaal secretariaat
kwam
op tegen
de
aanrekening van
nalatigheidsinteresten voor de door haar cliënt verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
De Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur besliste dat er geen vrijstelling of
wijziging der aangerekende nalatigheidsinteresten mogelijk was.
Het sociaal secretariaat was het niet eens met deze beslissing en verzocht de
Fiscale Bemiddelingsdienst om tussenkomst. De dienst maakte een grondige
analyse van de beweringen van het sociaal secretariaat en toetste die af met de
bestanden van het ontvangkantoor.
Het betrof aan de bron aangegeven bedrijfsvoorheffing die verschuldigd was voor
het jaar 2009, doch die pas in augustus 2012 werd aangegeven en effectief
betaald. Deze betaling werd evenwel – mede door het gebruik van de referte – op
een periode veel verder in de tijd geboekt en uiteindelijk in maart 2014
terugbetaald.
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In tussentijd werd de bewuste bedrijfsvoorheffing over het jaar 2009 in 2014
ingekohierd met verschuldigde interesten vanaf 15 januari 2010 tot en met de
maand van betaling van deze aanslag. De belastingschuldige werkgever betaalt
de hoofdsom van deze bedrijfsvoorheffing en een gedeelte van de interesten voor
de periode dat de administratie niet over de bedrijfsvoorheffing heeft beschikt.
Voor het onbetaalde saldo aan voorafgenomen interesten liet de bevoegde
Ontvanger een dwangbevel betekenen.
Op basis van deze analyse blijkt duidelijk dat de administratie reeds tussen
augustus 2012 en maart 2014 over de betreffende som aan bedrijfsvoorheffing
beschikte en verzocht de fiscaal bemiddelaar de Adviseur-generaal – Gewestelijke
directeur om zijn beslissing te willen heroverwegen op basis van deze nieuwe
elementen. De dag na de contactname met deze Gewestelijke directeur bezorgt
hij een afschrift van zijn beslissing aan de Fiscale Bemiddelingsdienst, waarin hij
niet enkel de nalatigheidsinteresten voor de opgeworpen periode van dubbel
gebruik vrijstelt, doch ook de vervolgingskosten voor het dwangbevel ontheft.


Voorbeeld nr 49/2014 – Uitvoering van een arrest – Ontheffing
hoofdsommen – Toerekening – Moratoriuminteresten

Een fiscaal advocaat neemt contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst omdat
zijn briefwisseling aan het ontvangkantoor der directe belastingen, waarin hij
duidelijkheid verzoekt aangaande de ontheffing van aanslagen in de
vennootschapsbelasting over aanslagjaren van zowat 25 jaar geleden, de
terugbetaling van erop toegerekende betalingen aan hoofdsommen en
nalatigheidsinteresten en de toekenning van moratoriuminteresten, alsook de
ontheffing van vervolgingskosten, onvoldoende beantwoord werd. Het gaat om
heel belangrijke bedragen en het arrest waarin deze ontheffing werd bevolen
dateert intussen van één jaar geleden. Van de terug te betalen bedragen moet
een gedeelte worden overgeboekt naar een BTW-ontvangkantoor, ter voldoening
van een resterende BTW-vordering, waarvan het bedrag door de Ontvanger der
directe belastingen blijkbaar te hoog zou worden ingeschat.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verklaart het verzoek om bemiddeling ontvankelijk
en analyseert de problematiek. Vermits de aanslagen dateren uit de periode van
de manuele boekhouding op de ontvangkantoren, contacteert de dienst tevens de
invorderingsinspecteur die toezicht houdt over het betreffende ontvangkantoor. De
eropvolgende dag worden reeds de eerste verduidelijkingen aan de fiscaal
advocaat bezorgd. De BTW-Ontvanger laat snel het juiste saldo kennen zodat er
niet meer geld dan nodig moet worden afgeleid naar het BTW-ontvangkantoor. Er
worden tussen de partijen en de Fiscale Bemiddelingsdienst verder meerdere
mailberichten met details der voorziene terugbetalingen en toekenning der
moratoriuminteresten, alsook over de er aan te geven bestemmingen uitgewisseld.
Een tiental dagen later vindt een afsluitende bespreking ter Fiscale
Bemiddelingsdienst plaats tussen de fiscaal advocaat en de invorderingsinpecteur
waarin de allerlaatste punten worden uitgeklaard. Aan de hand van het door de
invorderingsinspecteur verstrekte detail der betalingen en de tijdens de bespreking
gegeven toelichtingen is de fiscaal advocaat overtuigd dat zijn cliënt ontvangt waar
hij recht op heeft. Intussen worden de eerste terugbetalingen uitgevoerd en
worden voorstellen tot beslissingen opgemaakt voor de overige bedragen.
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Voorbeeld nr 50/2014 – Minimale aflossingen in afwachting verkoop
onroerend goed

Een VOF wordt geconfronteerd met een BTW-schuld. De verkoop van in beslag
genomen roerende goederen is gepland. De zaakvoerder en tevens hoofdelijk en
onbeperkt aansprakelijke vennoot verzoekt om af te zien van de verkoop mits
uitvoering van geringe betalingen in afwachting van de verkoop van zijn
persoonlijke onroerende eigendom, waaruit voldoende middelen ter beschikking
zullen komen tot betaling van alle schuldeisers. De gerezen betalingsproblemen
worden toegeschreven aan ernstige gezondheidsproblemen van de zaakvoerder,
waardoor deze volledig werkonbekwaam is geworden. De Fiscale
Bemiddelingsdienst gaat na in hoeverre er effectief een onroerende verkoop
gepland is en of deze procedure voldoende garanties biedt op de effectieve
betaling van de BTW-schuld. De Notaris bevestigde aanvankelijk dat het goed
sedert enige tijd te koop werd aangeboden en er zich al kandidaat-kopers hadden
aangeboden. Tevens werd bewijskrachtig aangetoond dat er op het goed twee
hypothecaire inschrijvingen rustten, waarvan de verschuldigde saldi evenwel zeer
gering waren in verhouding met de verkoopprijs, die is gebleken uit een in de loop
van de bemiddeling gesloten compromis tot verkoop van het kwestieuze goed. De
BTW-Ontvanger verleende zijn akkoord aan het voorstel tot minimale aflossingen
in afwachting van de integrale betaling van de BTW-schuld met gelden
voortkomend uit de onroerende verkoop. Na de kennisgeving van de
belastingschuld door de BTW-Ontvanger aan de Notaris, conform de wettelijk
geldende bepalingen, volgde de integrale betaling van de BTW-schuld. De
verkoop van de in beslag genomen goederen en ermee gepaard gaande kosten
konden aldus worden vermeden.


Voorbeeld nr 51/2014 – Wet continuïteit ondernemingen – Nieuwe schuld

Mevrouw X is geregistreerd bij de BTW voor de activiteit van het plakken van
affiches op borden voor reclamecampagnes.
Omdat zij moeilijkheden ondervindt om haar schulden te betalen, dient zij een
verzoek tot gerechtelijke reorganisatie in.
Het door de Rechtbank van koophandel gehomologeerd plan voorzag de betaling
van haar achterstallen aan BTW door middel van driemaandelijkse aflossingen (de
in het plan voorziene afbetalingen variëren en lopen tot januari 2019). Het plan
heeft betrekking op 2 bijzondere rekeningen inzake BTW.
Niettegenstaande de lopende procedure van gerechtelijke reorganisatie ontstond
er een nieuwe schuld omdat de BTW-rekening-courant niet was betaald.
Om deze schuld in te vorderen, legde de Ontvanger lastens mevrouw X meerdere
uitvoerende derdenbeslagen.
Mevrouw X verzoekt de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Zij heeft
betalingen verricht voor een totaal bedrag van 3.000 EUR op deze nieuwe schuld.
Bovendien bevestigt zij dat ze 2 betalingen heeft verricht (voor een totaal van
2.950 EUR) die niet in de BTW-rekening-courant werden opgenomen.
Na onderzoek van de verschillende boekingen door de Fiscale Bemiddelingsdienst
is gebleken dat de betalingen bestemd voor de BTW-rekening-courant op een
verkeerde bankrekening werden gestort. Deze betalingen werden immers
aangerekend op de schulden opgenomen in het plan van gerechtelijke

121





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 3 - Afdeling 1

reorganisatie. De ingevolge de gerechtelijke organisatie opgelegde regeling werd
trouwens goed opgevolgd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft aldus de Ontvanger verzocht de 2
verkeerdelijk verrichte betalingen op de nieuwe schuldvordering aan te rekenen.
Ondertussen heeft de Ontvanger de betaling van het saldo van deze nieuwe
schuldvordering ontvangen via de gelegde uitvoerende derdenbeslagen. De
Ontvanger was ook bereid de gelegde beslagen te handlichten.
Zonder deze oplossing zou mevrouw X haar activiteiten onmogelijk hebben
kunnen voortzetten.


Voorbeeld nr 52/2014 – Teruggave directe belastingen – Aanwending op
eigen niet fiscale schuld ex-echtgenoot

De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt aangezocht door mevrouw Y. Zij is van
mening dat haar persoonlijke teruggave in de personenbelasting ten onrechte is
aangewend op een openstaande penale boete, verschuldigd door haar exechtgenoot, met wie zij gehuwd was onder een contract scheiding van goederen.
Het huwelijkscontract wordt voorgelegd. Haar raadsman probeerde meermaals de
terugbetaling ervan te bekomen.
De nodige contacten werden genomen met zowel de bevoegde Ontvanger der
directe belastingen als met de betrokken Ontvanger van de niet-fiscale invordering
(bevoegd voor de invordering van de penale boeten). Deze laatste ambtenaar
bevestigde dat mevrouw Y niet aansprakelijk is voor de betrokken penale boete
van de ex-echtgenoot.
Het geld van de betreffende teruggave kan kort erna aan mevrouw Y worden
terugbetaald.
Terzake wordt verwezen naar de bemerking opgenomen op p. 116 en de stricto
senso onmogelijkheid om in de huidige stand van de wetgeving te bemiddelen in
de niet-fiscale invordering. Slechts vanuit het feit dat het een ten onrechte
afgeleide teruggave inzake directe belastingen betrof, kon het verzoek om
bemiddeling ontvankelijk worden verklaard.


Voorbeeld nr 53/2014 – BTW-schulden – Kwijtschelding van boeten –
Vrijstelling van nalatigheidsinteresten – Betaalplan

De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt gecontacteerd door de vertegenwoordigers
van een vennootschap met omvangrijke fiscale schulden. Zij verzoeken een
persoonlijke bespreking van hun dossier in aanwezigheid van hun raadsman,
maar ook van vertegenwoordigers van de vennootschap, die overweegt de
aandelen van de betreffende belastingschuldige vennootschap over te nemen en
beloven zich belangrijke inspanningen te zullen getroosten om de fiscale
achterstand te saneren. Zij verzoeken daarbij gelet op de omstandigheden enkele
genademaatregelen van de administratie: gedeeltelijke vrijstelling van
nalatigheidsinteresten, gedeeltelijke kwijtschelding van boeten en een betaalplan.
In hun voorafgaande contacten met de administratie stelden zij evenwel vast dat
minstens 4 diensten of ambtenaren in het voorliggende dossier individuele
bevoegdheden hadden (gewestelijke directie van de klassieke BTW-diensten,
gewestelijke directie van het controlecentrum, gewestelijke directie van het
Invorderingscentrum, BTW-Ontvanger). Eén van deze gecontacteerde
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ambtenaren duidde op het belang van een “gemeenschappelijke” benadering en
suggereerde daarbij dat daarvoor een coördinerende rol was weggelegd voor de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst ontving verzoekende partij een eerste keer voor
een documenterend en verkennend gesprek. De wettelijke mogelijkheden tot
gratie werden er uitvoerig in toegelicht en de financiële mogelijkheden werden
verduidelijkt.
Tevens werd een tweede bespreking georganiseerd waarbij benevens de
verzoekende partij en hun vertegenwoordigers ook de respectieve uitsluitend
bevoegde ambtenaren aanwezig waren. Tijdens deze tweede bespreking, die
werd geleid door de fiscaal bemiddelaar, kon een perfecte consensus worden
gevonden en benevens gedeeltelijke vrijstelling van nalatigheidsinteresten en
kwijtschelding van boeten kon een aanvaardbaar betaalplan worden uitgewerkt.
Zowel in de erop volgende mailberichten als in het bemiddelingsverslag werden
deze afspraken en de voorwaarden ervan door de Fiscale Bemiddelingsdienst
gedetailleerd geacteerd.


Voorbeeld nr 54/2014 – Wet continuïteit ondernemingen – Gerechtelijke
reorganisatie – Meerdere fiscale schulden

De BVBA X heeft hoge schulden tegenover haar openbare schuldeisers
(bedrijfsvoorheffing, vennootschapsbelasting, BTW en RSZ). Deze achterstallen
maken nagenoeg het geheel van alle schulden van de BVBA uit.
Omdat de huidige financiële toestand het niet toelaat om deze achterstallen op
korte termijn af te lossen, heeft de BVBA X beslist om een verzoek tot
gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de wet van 31 januari 2009 in te
dienen.
De Rechtbank van koophandel gaat in op dit verzoek en verklaart de procedure
van gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord voor geopend. Er wordt
een opschorting van 3 maanden toegekend aan de vennootschap om een akkoord
te verkrijgen van alle betrokken publieke schuldeisers.
Naar aanleiding van deze beslissing doet de BVBA X een voorstel tot regeling van
haar schuld. Gezien de omvang van dit voorstel (afbetalingsplan, vermindering
van de nalatigheidsinteresten, kwijtschelding van de kosten, boeten en
verhogingen) dient de BVBA X het akkoord te verkrijgen van verschillende
diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën (ontvangkantoor directe
belastingen, BTW-ontvangkantoor, hoofd van het Regionaal Invorderingscentrum
en ook de verantwoordelijke van de BTW-directie).
Aangezien de eerste stappen die door de BVBA werden genomen niet tot een
algemeen akkoord met al deze diensten hebben geleid, verzoekt BVBA X de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst om binnen de door de Rechtbank
opgelegde termijn tot een oplossing te komen.
Nadat de Fiscale Bemiddelingsdienst alle betrokken diensten heeft ingelicht van
zijn tussenkomst bij de procedure van gerechtelijke reorganisatie, neemt deze
dienst contact op met de verantwoordelijke van de juridische dienst van één van
de betrokken Regionale Invorderingscentra. Naar aanleiding van dit contact wordt
er bij de Fiscale Bemiddelingsdienst, in aanwezigheid van de advocaten van de
BVBA X en de vertegenwoordigers van de juridische dienst, een onderhoud
georganiseerd. Tijdens dit onderhoud wordt bijkomende informatie gevraagd.
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Zodra deze informatie beschikbaar was en na raadpleging van de verschillende
betrokken diensten, stelt de juridische dienst een voorstel tot globaal akkoord op,
dat aan de BVBA X wordt medegedeeld.
Naar aanleiding van de aanvaarding van dit voorstel door de vennootschap
homologeert de Rechtbank van koophandel deze minnelijke akkoorden en sluit de
gerechtelijke organisatie van de BVBA X af.
In dit geval heeft de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst er voor
gezorgd dat er een uniforme oplossing tussen de betrokken diensten bij de
Federale Overheidsdienst Financiën werd gevonden en heeft de BVBA X een
akkoord kunnen bereiken binnen de door de Rechtbank van koophandel
toegekende termijn.


Voorbeeld nr 55/2014 – BTW – Cash-ontvangsten – Herhaaldelijke
opnulzettingen

Een vennootschap, actief als groot- en detailhandel in kledij, verzoekt om fiscale
bemiddeling omdat zij niet in staat is om de achterstal inzake een BTW-schuld
ingevolge een bijzondere rekening in één maal te betalen. Het voorstel aan de
BTW-Ontvanger om het saldo af te lossen in twee maandelijkse stortingen en
saldobetaling in de derde maand werd afgewezen.
De BTW-Ontvanger argumenteert dat deze belasting immers bij de voltooiing van
de dienst rechtstreeks door de vennootschap voor rekening van de Schatkist werd
geïnd, maar evenwel niet door haar werd doorgestort. Belastingplichtige mag zich
onder geen enkel voorwendsel onttrekken aan deze essentiële BTW-verplichting.
Financiële en bedrijfseconomische omstandigheden vormen geen aanvaardbare
reden om overtredingen te begaan op essentiële BTW-verplichtingen. De
belastingplichtige is ertoe gehouden om zijn onderneming derwijze te organiseren
dat hij tijdig aan al zijn fiscale verplichtingen, die van openbare orde zijn, kan
voldoen.
De aanvullende, expliciete argumentatie dat de werkonbekwaamheid van de
zaakvoerder ten gevolge van een ingrijpende heelkundige ingreep de werkelijke
onderliggende oorzaak is van de betalingsproblemen, verandert niets aan het
standpunt van de bevoegde Ontvanger. Ook het systeem van voorfinanciering bij
de leveranciers als onderliggende oorzaak van de liquiditeitsproblemen wordt niet
als verantwoording beschouwd voor het verlenen van betalingsfaciliteiten. Om
haar goede wil te tonen betaalt belastingschuldige in de loop van de
bemiddelingsprocedure de voorgestelde aflossingen.
Niettegenstaande deze elementen werpt de Ontvanger tegen dat reeds
meermaals een BTW-schuld werd gevestigd wegens niet-aanzuivering van de
rekening-courant. Dit wijst op een systematische niet of laattijdige doorstorting van
de voor rekening van de Belgische Staat geïnde BTW. Het betreft zodoende geen
eenmalige, uitzonderlijke toestand. Verder wordt aangehaald dat de activiteit van
de BVBA, met name groot- en detailhandel in kledij, rechtstreeks en onmiddellijk
ontvangsten van de BTW veronderstelt van haar klanten, aangezien deze
overwegend cash betalen. Op grond van deze en de initieel aangehaalde redenen
is de Ontvanger niet bereid om het verzoek tot bijkomend uitstel gunstig te
beantwoorden.
Door de gedwongen invordering via de gerechtsdeurwaarder tot het einde van de
vooropgestelde termijn van drie maanden uit te stellen, wordt evenwel alsnog
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enige ruimte verleend om deurwaarderskosten te vermijden. Desgevallend zullen
enkel onrechtstreekse vervolgingen worden ingesteld. In het belang van de
vennootschap werd dan ook geadviseerd om de openstaande schuld zo spoedig
mogelijk en bij voorkeur voor de opgegeven datum van hervatting van de
vervolgingen aan te zuiveren. Verder werd aangeraden om een nieuwe schuld te
vermijden door het vereffenen van het saldo op de rekening-courant.


Voorbeeld nr 56/2014 – BTW-schuld – Dringende verkoop roerende
goederen – Betaalplan

Zaakvoerder Z van vennootschap V verzoekt eind november 2014 dringend om de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Ingevolge tijdelijke financiële
problemen kan hij niet onmiddellijk de openstaande BTW-schuld (ongeveer 20.000
EUR) betalen. De bevoegde BTW-Ontvanger heeft de volledige stock van de
vennootschap in beslag genomen én de verkoop ervan is voorzien voor begin
december 2014. De BTW-Ontvanger wil geen uitstel van betaling meer toestaan
omdat de openstaande schuld het gevolg is van de BTW-aangiften met betrekking
tot de periode 31 december 2013 tot 30 april 2014; bovendien stelt belastingplichtige zich herhaaldelijk niet in orde met zijn fiscale verplichtingen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst analyseert het dossier en stelt vast dat het tekort
aan liquiditeiten tijdelijk zal zijn vermits vennootschap V in de laatste maand van
het jaar steeds zijn beste omzet draait. Als de in beslag genomen stock
gedwongen moet verkocht worden, zal de vennootschap evenwel sowieso de
boeken moeten neerleggen en verliezen vier werknemers hun baan.
Op basis van deze info wordt de zaak grondig besproken met de bevoegde BTWOntvanger. Gelet op deze specifieke omstandigheden wil de Ontvanger een
beperkt uitstel van betaling toestaan onder volgende voorwaarden: stipt uitvoeren
van de overeengekomen dagelijkse betalingen (en doormailen van
betaalbewijzen) alsook alle BTW-verplichtingen nakomen, waaronder het indienen
van een ontbrekende aangifte. Op basis van de uitgevoerde betalingen zal de
BTW-Ontvanger van dag tot dag beslissen of hij de verkoop blijvend zal
opschorten.
De gemaakte afspraken worden door de Fiscale Bemiddelingsdienst opgenomen
in een bemiddelingsverslag. De zaakvoerder volgde de afgesproken regeling stipt
op zodat de volledige BTW-schuld nog voor Kerstmis was vereffend.


Voorbeeld nr 57/2014 – Detail betalingen – Ontheffing vervolgingskosten
en nalatigheidsinteresten

Een advocatenkantoor, dat twee vennootschappen vertegenwoordigt, verzocht
naar aanleiding van beslissingen getroffen in het kader van bezwaarschriften om
een afrekening aan het ontvangkantoor. De raadsman wenst een detail te
bekomen van de verschillende betaalde of ontheven bedragen alsook van de op
de betreffende aanslagen aangewende teruggaven.
Het ontvangkantoor reageerde niet op dit schrijven. Er werd dan ook een verzoek
om bemiddeling ingediend.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelde voor elk van de aanslagen van de twee
vennootschappen een volledig overzicht op van de betaalde en ontheven sommen
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en van de erop aangewende belastingteruggaven. Dit na contactname met het
ontvangkantoor.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst:
 werden de vervolgingskosten betreffende de betekende verjaringstuitende
dwangbevelen ontheven;
 werd een voorstel tot gedeeltelijke ontheffing van ten onrechte
voorafgenomen nalatigheidsinteresten opgesteld;
 konden de teveel betaalde sommen worden terugbetaald.


Voorbeeld nr 58/2014 – BTW-eenheid – Tegoeden – Schulden directe
belastingen van haar leden – Artikel 334, Programmawet 27 december
2004

Twee vennootschappen zijn BTW-technisch opgegaan in een BTW-eenheid, die
systematisch en in toenemende mate BTW-tegoeden genereert aangezien
aankopen bij Belgische leveranciers worden gedaan waarna geëxporteerd wordt
naar buitenlandse klanten. De groep en haar leden slepen de gevolgen van een
problematische relatie met een vorige boekhouder met zich mee. Thans stellen ze
alles in het werk om de situatie recht te zetten teneinde hun bedrijven, die een
stijgende economische groei kennen, alle kansen te geven.
Ter voorfinanciering van de te betalen BTW worden telkens kaskredieten
aangegaan, die automatisch en noodzakelijkerwijs door de bank worden vereffend
na en middels de teruggaaf van de BTW-tegoeden op naam van de BTW-eenheid.
Op deze wijze kunnen de BTW-tegoeden niet ter beschikking worden gesteld tot
aanzuivering van de fiscale schulden inzake directe belastingen van haar leden.
De bevoegde belastingontvanger toonde zich reeds geruime tijd zeer inschikkelijk
bij voorgaande pogingen tot aanwending door belastingplichtigen en verleende
een laatste uitstel tot eind augustus 2014. De daadwerkelijke verrekening van de
beschikbare BTW-tegoeden zou bovendien perspectieven openen om met de
bank te onderhandelen over de financiering van voorafbetalingen. Ze doen
hiervoor beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
In eerste instantie deed de Fiscale Bemiddelingsdienst bij het bevoegde BTWcontrolekantoor navraag of er effectief een tegoed ter beschikking kan worden
gesteld ter aanzuivering van de aanslagen inzake directe belastingen, hoe groot
dit tegoed zou zijn en wanneer en onder welke voorwaarden deze transactie
desgevallend kan worden gerealiseerd.
Mits wordt voldaan aan een aantal formaliteiten/voorwaarden zijnde (1) correcte
BTW-aangiften, (2) de toezending van de uitdrukkelijke instemming door elk lid
van de BTW-eenheid met de aanwending, (3) mededeling van de bankrekening
van de BTW-eenheid waarop het eventuele saldo kan worden overgemaakt en
gelet op de bevestiging van reële vooruitzichten op een daadwerkelijke
aanwending van voldoende tegoeden door de bevoegde BTW-controle, werd het
dossier voorgelegd aan de bevoegde Ontvanger der directe belastingen.
Na vervulling van de formaliteiten bracht de Ontvanger der directe belastingen in
samenspraak met de Fiscale Bemiddelingsdienst de openstaande schulden in
toepassing van artikel 334 van de Programmawet van 27 december 2004 ter
kennis van de bevoegde BTW-controle, teneinde bij vrijgave de juiste bedragen te
kunnen overmaken aan zijn kantoor.
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De BTW-tegoeden van de BTW-eenheid konden uiteindelijk worden aangewend
op de aanslagen inzake directe belastingen van haar leden.


Voorbeeld nr 59/2014 – Onverschuldigde betaling

De echtgenoten X en Y zijn jaren geleden getrouwd onder het stelsel van
scheiding van goederen.
Als gevolg van het overlijden van haar vader verkoopt mevrouw Y in 2011 een
gebouw dat tot de nalatenschap behoort.
De Notaris belast met de verkoop stuurt in dit verband het door het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 opgelegde bericht aan het ontvangkantoor der
directe belastingen van de woonplaats van de echtgenoten. In dit bericht is de
identiteit van de verkoper (mevrouw Y) en de beschrijving van het goed vermeld.
In het bericht is evenwel niet opgenomen op welke manier mevrouw Y het goed
verworf (erfenis) en onder welk stelsel zij is gehuwd (scheiding van goederen).
Naar aanleiding van dit bericht van de Notaris gaat de betrokken Ontvanger over
tot de kennisgeving van de aanslagen in de personenbelasting verschuldigd door
mevrouw Y en de heer X. Vervolgens voert de Notaris een betaling uit teneinde de
in de kennisgeving vermelde belastingen aan te zuiveren.
In 2014 komt het tot een conflict tussen de echtgenoten X en Y. Naar aanleiding
hiervan verzoekt mevrouw Y de Ontvanger om het deel van de fondsen terug te
betalen welke door de Notaris werden betaald en die overeenstemmen met het
aandeel van de heer X in de belastingen waarvan kennis is gegeven. Het verzoek
van mevrouw Y wordt gestaafd door het toepasselijk huwelijksvermogensstelsel
(scheiding van goederen) en door het feit dat het verkochte goed deel uitmaakte
van de erfenis van haar vader.
Aangezien mevrouw Y het niet eens is met de Ontvanger, beslist zij om de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst te verzoeken.
De Fiscale Bemiddelingsdienst merkt vooreerst op dat mevrouw Y niet wettelijk
gehouden was tot de betaling van het aandeel van haar man in de belastingen
waarvan kennis werd gegeven aan de Notaris (cf. artikel 394, § 2 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992). De betaling door de Notaris kon dus als
onverschuldigde betaling worden beschouwd.
Alvorens de terugbetaling van de fondsen aan mevrouw Y te overwegen, adviseert
de Fiscale Bemiddelingsdienst echter aan de Ontvanger om bij de heer X te
informeren naar zijn voornemen om zijn aandeel in de belastingaanslagen, die aan
de Notaris ter kennis worden gebracht, aan mevrouw Y te betalen. De Ontvanger
informeert de heer X die evenwel weigert om de fondsen aan zijn echtgenote te
betalen. Hij staaft zijn weigering met het feit dat mevrouw Y impliciet haar akkoord
heeft gegeven over de betaling die door de Notaris werd verricht omdat zij destijds
geenszins op de kennisgeving van de Ontvanger heeft gereageerd. De heer X
voegt hieraan toe dat dit probleem door de echtgenoten zal worden opgelost in het
kader van de vereffening van hun gemeenschappelijk vermogen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst deelt vervolgens aan mevrouw Y mee dat de
Ontvanger het voor handen zijn van een werkelijk onverschuldigde betaling zal
beoordelen met in achtname van het uitblijven van haar reactie op de
kennisgeving van de belastingen aan de Notaris en het niet-akkoord van haar
echtgenoot om de sommen terug te betalen.
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Voorbeeld nr 60/2014 – Regularisatie fiscale toestand – Terugbetaling
aangewend bedrag

Belastingschuldigen hebben een aanslagbiljet in de onroerende voorheffing
ontvangen voor een onroerend goed gelegen in het Waalse Gewest. Zij zijn van
mening dat het gevorderde bedrag te hoog is en dienen aldus een bezwaarschrift
tegen de aanslag in. Het kadastraal inkomen dat aan de basis ligt van deze
aanslag blijkt immers te zijn verdubbeld (2.110 EUR in plaats van 1.055 EUR). Zij
delen terzelfdertijd mede dat de twee appartementen te huur worden aangeboden
door een sociaal verhuurkantoor, wat betekent dat ze vrijgesteld zijn in de
onroerende voorheffing.
Er wordt een nieuw aanslagbiljet opgemaakt dat aan de belastingschuldigen wordt
toegestuurd en waardoor hen een ontheffing wordt verleend van 981,25 EUR.
Deze ontheffing betreft enkel de vrijstelling in de onroerende voorheffing
(verhuring door een sociaal verhuurkantoor). Hetzelfde kadastraal inkomen werd
erbij in aanmerking genomen.
Betrokkenen hebben vervolgens recht op een teruggave in de personenbelasting
over het aanslagjaar 2013, die in principe op de onbetaalde aanslag in de
onroerende voorheffing zou worden aangewend.
Omdat de belastingschuldigen het daarmede niet eens zijn, zenden zij twee
mailberichten aan het ontvangkantoor der directe belastingen waarin ze vragen de
toestand te willen verifiëren.
Vermits deze mailberichten onbeantwoord blijven, dienen zij een verzoek om
fiscale bemiddeling in.
De Fiscale Bemiddelingsdienst richt een mailbericht aan de geschillendienst
onroerende voorheffing teneinde te vernemen of er nog een bijkomende ontheffing
zal worden verleend op basis van een aangepast kadastraal inkomen. Deze dienst
antwoordt dat er geen bijkomende ontheffing is voorzien.
De Fiscale Bemiddelingsdienst richt vervolgens een nota aan deze
geschillendienst waarin zij om een ambtshalve ontheffing verzoekt van de aanslag
in de onroerende voorheffing, die nog steeds voor een bedrag van 981,24 EUR
onbetaald blijft.
Er wordt opnieuw een ontheffing verleend van 981,24 EUR, waarvoor op 24 april
2014 een aanslagbiljet wordt toegezonden. Ook dit bedrag wordt op de initiële
aanslag in de onroerende voorheffing geboekt zodat de ten onrechte erop
aangewende teruggave inzake directe belastingen snel aan betrokkenen kon
worden terugbetaald.


Voorbeeld nr 61/2014 – Attest ontstentenis van onbetaalde vaststaande
en onbetwiste BTW-schulden – Weigering aflevering

Een BVBA is gehouden om een attest van afwezigheid van vaststaande en
onbetwiste BTW-schulden voor te leggen om een bepaalde activiteit te mogen
uitoefenen. De BVBA moet in dit kader met andere woorden een “onbesproken”
fiscaal gedrag hebben.
Dit attest wordt door de centraliserende BTW-Ontvanger omwille van het
onbetaald laten van een BTW-vordering geweigerd, waarna de fiscaal advocaat
die de BVBA vertegenwoordigt een verzoek om bemiddeling indient. De fiscaal
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advocaat is ervan overtuigd dat de betreffende schuldvordering is “betwist” en is
dan ook van mening dat het attest niet kan worden geweigerd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst analyseert de fiscale toestand van de betreffende
BVBA en stelt een miniem onbetaald saldo in haar BTW-rekening-courant vast. Dit
gegeven wordt meteen teruggekoppeld naar de verzoekende fiscaal advocaat die
dit saldo onmiddellijk laat vereffenen.
Tezelfdertijd wordt de ware toedracht van de betwisting onderzocht, waarbij de
vraag rijst of er nog wel degelijk sprake is van een “lopende” betwisting. De
centrale diensten van de Algemene administratie van de fiscaliteit werden terzake
gecontacteerd en konden bevestigen dat er nog een principiële onbehandelde
vraagstelling bestond naar de belastbaarheid die tot de betreffende BTWvordering heeft geleid.
Dit gegeven werd teruggekoppeld aan de bevoegde BTW-Ontvanger die dezelfde
dag het attest kon afleveren waarin wordt bevestigd dat “alle vaststaande en
onbetwiste BTW schulden zijn voldaan”.


Voorbeeld nr 62/2014 – Nalatenschap – Beweerde bedrieglijke verwerping
door een belastingschuldige – Dreiging tot instellen pauliaanse vordering

De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt aangezocht door de heer X. Hij ontving
samen met zijn broers en zussen een aankondiging dat een pauliaanse vordering
(toepassing van de artikelen 788 en 1167 van het Burgerlijk Wetboek) tegen hen
zou worden ingesteld omdat de broer (de heer Y), die nog een belastingschuld
onbetaald laat, de erfenis van hun vader bedrieglijk zou hebben verworpen. De
broers en zussen betwisten het bedrieglijk karakter van de verwerping doch willen
kost wat kost de narigheden en kosten verbonden aan een dergelijke vordering
vermijden. Zij lichtten de bijzondere familiale omstandigheden toe die hun stelling
rechtvaardigen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst analyseert het dossier en stelt vast dat de heer Y
intussen wel een afbetalingsregeling met de belastingontvanger heeft afgesproken
en die blijkt op te volgen. De Ontvanger en de juridische dienst worden
gecontacteerd en verzocht het instellen van de pauliaanse vordering sowieso
enkele maanden uit te stellen. Dit verzoek tot uitstel werd, na de vaststelling dat
het betaalplan heel stipt door de heer Y wordt opgevolgd, enkele maanden later
met succes herhaald. Uiteindelijk konden, zes maanden na het indienen van het
verzoek om bemiddeling, de betreffende erfgenamen worden gerustgesteld dat,
gelet op de integrale betaling van de betrokken belastingschuld, er geen enkele
reden meer was om de pauliaanse vordering nog te overwegen.


Voorbeeld nr 63/2014 – BTW – Betaalplan – Aanwending belastingkrediet

De vennootschap Y is sinds 15 jaar geïdentificeerd voor de BTW voor haar
activiteit in schrijnwerk en dakbedekking.
Ten gevolge van een grondige BTW-controle van de jaren 2010 en 2011 werd een
regularisatieopgave opgesteld en voor akkoord ondertekend.
Het was de vennootschap echter niet mogelijk om deze fiscale schuld onmiddellijk
te betalen. Ze verrichte zondermeer maandelijkse afbetalingen van 1.000 EUR.
De vennootschap had regelmatig een BTW-tegoed, aangezien zij actief is in de
bouwsector en vroeg de overdracht ervan op de betrokken schuld.
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De boekhouder van de vennootschap vroeg aan de BTW-Ontvanger om het saldo
van de schuld te mogen aflossen via een afbetalingsplan van 1.000 EUR per
maand.
De Ontvanger weigerde deze aanvraag omdat fouten in het beheer niet door de
administratie moeten worden gedragen en het niet zijn taak is om tegemoet te
komen aan een gebrek aan financiële middelen binnen de vennootschap. De
Ontvanger verwees bovendien naar de mogelijkheid tot een dagvaarding in
faillissement indien de schuld niet werd betaald.
Na ontvangst van dit antwoord vraagt de mandataris van de vennootschap de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt het voorstel van de vennootschap over en
wijst erop dat de vennootschap slechts één schuld heeft, regelmatig een
belastingkrediet heeft en er geen vervolgingen zijn ingesteld. De Fiscale
Bemiddelingsdienst stelt zich dan ook vragen omtrent de voorwaarden van een
eventuele dagvaarding in faillissement.
De Ontvanger doet hierop een nieuw voorstel: hij aanvaardt een tijdelijk
afbetalingsplan van 1.000 EUR totdat de volgende periodieke aangifte wordt
ingediend.
Twee maandelijkse afbetalingen van 1.000 EUR en het BTW-tegoed, dat was
ontstaan ten gevolge van de indiening van deze periodieke aangifte, volstonden
uiteindelijk om de betrokken BTW-schuld af te lossen.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kwam er een einde aan
het geschil. De BTW-vordering kon uiteindelijk op korte termijn worden afbetaald.
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C. Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
1) Cijferoverzicht afgesloten dossiers
Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er 252 dossiers van de
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 12% van alle afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling” in
2014.
Met de transfert van de Nederlandstalige dossiers inzake registratie- en
successierechten op 31 december 2014, werden door de Fiscale Bemiddelingsdienst 28 dossiers overgedragen naar het Vlaamse Gewest. Hiervan waren 5
dossiers nog niet door de Fiscale Bemiddelingsdienst in behandeling genomen
aangezien deze ontvangen werden na 1 december 2014 en er op basis van het
Protocol tussen de Vlaamse Belastingdienst en de Federale Overheidsdienst
Financiën betreffende de overdracht van de dienst van de belastingen bedoeld in
artikel 3, eerste lid, 4° en 6° tot 8° van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, voor deze
dossiers enkel nog een ontvangstmelding en ontvankelijkheidsbeslissing werd
verstuurd.
De betreffende 28 dossiers werden als “ontheven van bevoegdheid” in de
statistieken opgenomen.

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blijvend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van het resultaat van deze afgesloten
dossiers.

32

80

14

40

166

11

31

34

10

86

43

111

48

50

252

Van de 252 dossiers werden er 43 onontvankelijk verklaard.
Van de 209 ontvankelijke dossiers, werden er 111 opgelost met een wederzijds
akkoord.
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De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting:

AAPatDoc Type van afsluiting (252 dossiers)

50
(20%)

43
(17%)
Onontvankelijk
Wederzijds akkoord
Blijvend niet-akkoord

48
(19%)
111
(44%)

Ontheven van
bevoegdheid

Het aantal onontvankelijke dossiers blijft in de materie nog steeds beperkt.
Ook hier is de onontvankelijkheid een wijze van afsluiting doorgaans buiten de wil
van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De onontvankelijkheid is te wijten aan een gebrek aan blijvend meningsverschil of
omdat er geen bezwaar werd ingediend, alsook waren er in 2014 een aantal
manifest ongegronde verzoeken.
We stellen een duidelijke procentuele daling vast van het aantal dossiers die voor
bemiddeling in aanmerking komen en waarin geen wederzijds akkoord kon
worden bekomen.
De overdracht van de dienst van de belasting inzake registratie- en
successierechten naar het Vlaamse Gewest zorgde voor een verhoogd
percentage aan dossiers die werden afgesloten onder de noemer “ontheven van
bevoegdheid” (cf. supra).
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Uitsplitsing AAPatDoc - aantal dossiers onontvankelijk
18
14
10

0

1

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de ontvankelijke dossiers als volgt onderverdeeld worden:
AAPatDoc Resultaat van bemiddeling der ontvankelijke dossiers
(209 dossiers)

50
(24%)
Wederzijds akkoord
111
(53%)
48
(23%)

Blijvend niet-akkoord
Ontheven van
bevoegdheid

133





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 3 - Afdeling 1

Inzake de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wordt 53%
van de ontvankelijke dossiers afgesloten met een wederzijds akkoord. Dit is
procentueel een lichte stijging ten opzichte van de 50% in 2013.

2) Voorbeelden
De volgende dossiers laten toe om de inbreng van de Fiscale Bemiddelingsdienst
te illustreren:


Registratierechten



Voorbeeld nr 64/2014 – Verminderd registratierecht – Abattement –
Vlaamse Gewest – Overmacht

Het verzoek tot fiscale bemiddeling wordt ingediend door mevrouw X. Het verzoek
betreft de gevorderde aanvullende rechten, rechtenvermeerdering en boete naar
aanleiding van het niet voldoen aan de voorwaarden respectievelijk bepaald in
artikel 46bis en artikel 60 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest).
In de aankoopakte van de woning verzocht mevrouw X samen met haar
toenmalige partner, de heer Y, de toepassing van vermindering van
registratierechten respectievelijk voorzien bij artikel 46bis en 53, 2° van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaamse Gewest). Om de
toepassing van voormelde artikels te behouden, dienden bepaalde voorwaarden
te worden nageleefd.
Overeenkomstig artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten (Vlaamse Gewest) moeten de verkrijgers binnen twee jaar na de
registratie van het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de
aankoop aanleiding geeft, hun hoofdverblijfplaats vestigen op de plaats van het
aangekochte goed.
Overeenkomstig artikel 60 van voormeld wetboek blijft de vermindering voorzien in
artikel 53, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Vlaamse Gewest) enkel behouden indien de verkrijger of zijn echtgenoot is
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het
adres van het verkregen goed. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een
termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van
verkrijging en moet tenminste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven.
Artikel 61 van hetzelfde wetboek stelt dat, indien de vermindering vervalt bij
gebreke aan inschrijving binnen de termijn en gedurende de in artikel 60 van
hetzelfde wetboek bepaalde tijd, de verkrijger naast een aanvullend recht, een
daarmee gelijke vermeerdering verschuldigd is. De vermeerdering wordt
ambtshalve verminderd tot 1/3 van het bedrag van de verschuldigde bijrechten.
De Ontvanger van het bevoegde registratiekantoor stelt dat de mevrouw X noch
aan de in artikel 46bis, noch aan de in artikel 60 van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (Vlaamse Gewest) gestelde voorwaarden heeft
voldaan en vordert bijgevolg wat betreft het verminderd registratierecht, het
abattement en bij-abattement : aanvullende registratierechten, rechtenvermeerdering en boete.
Mevrouw X roept voor het niet voldoen aan voormelde voorwaarden overmacht in.
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Zij kon de woning immers niet bewonen omwille van relationele problemen met de
heer Y.
Eind 2006 leerde mevrouw X de heer Y kennen. Betrokkenen begonnen een
relatie en kochten, na het overlijden van de grootvader van mevrouw X en na de
verhuizing van haar grootmoeder naar een rusthuis, in 2011 de woning van de
grootouders aan.
Na de aankoop begonnen de heer Y en diens vader aan de verbouwingen van de
woning. In september 2012 verbrak de heer Y evenwel de relatie met mevrouw X,
hij had een andere partner ontmoet en wou er zijn leven mee verder zetten.
Hierdoor was het voor mevrouw X onmogelijk nog haar inschrijving te nemen op
de plaats van de aangekochte woning. De woning werd uiteindelijk ook ingekocht
door de heer Y.
Mevrouw X verzoekt de administratie, gelet op het voorgaande, overmacht te
willen aanvaarden en vraagt kwijtschelding van de gevorderde rechten en boeten.
De ingeroepen overmacht wordt door de bevoegde Ontvanger van de registratie
niet aanvaard.
Na voorlegging van het dossier door de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de
bevoegde gewestelijke directie registratie deelt deze laatste mee dat in casu geen
overmacht kan worden aanvaard. De Gewestelijke directeur stelt in zijn beslissing
dat beide kopers nog zeer jong waren om reeds van een stabiele gezinssituatie te
kunnen spreken. Daarnaast stelt hij dat, aangezien mevrouw X nooit samenwoonde met de heer Y, de voorwaarde dat het samenleven enige stabiliteit
vertoonde zeker niet was vervuld.
De Fiscale Bemiddelingsdienst legt het dossier hierna voor aan de centrale
diensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.
Betrokkene legt bijkomend, ter staving van het feit dat haar relatie met de heer Y,
in tegenstelling tot de bewering van de Gewestelijke directeur, wel degelijk
stabiliteit vertoonde, de akte van afstand voor, waaruit blijkt dat mevrouw X,
aanvankelijk mede-eigenaar van de woning, na de relatiebreuk haar aandeel terug
kreeg betaald. Het klopt inderdaad dat er zich geen wijziging in de gezinssituatie
sensu stricto heeft voorgedaan aangezien betrokkenen nog niet eerder
samenwoonden. Doch de Fiscale Bemiddelingsdienst voegt eraan toe dat het hier
om een eerste woning ging en het bijgevolg logisch is dat mevrouw X en de heer
Y, in afwachting van de renovatie van de woning, bij hun respectievelijke ouders
bleven wonen, zonder dat zij bijkomende kosten voor de huur van een woning
zouden maken. Daarnaast worden door mevrouw X bijkomend screen-shots van
sms berichten, evenals getuigenissen toegevoegd die de stabiliteit van de relatie
en de onmogelijkheid voor mevrouw X om in de gegeven omstandigheden aan
haar inschrijvingsplicht te voldoen, moeten aantonen. Er werd bijkomend een
onderhoud georganiseerd met de Fiscale Bemiddelingsdienst en de centrale
diensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie om het
dossier nader toe te lichten. Tijdens dit onderhoud werd de situatie van mevrouw
X uitgebreid toegelicht. Naar aanleiding van dit gesprek werden er nog bijkomende
stukken (waaronder een kopie van het overlijdensbericht van haar grootvader,
waarop zij samen met de heer Y werd vermeld) voorgelegd die zouden aantonen
dat er wel degelijk sprake was van een stabiele relatie tussen haarzelf en de heer
Y op het moment van de aankoop van de woning. De administratie stelt in haar
uiteindelijke beslissing dat, met inachtname van de door mevrouw X aangeleverde
bijkomende stukken, in casu overmacht kan worden aanvaard, gelet op het feit dat
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er sprake is van een stabiele relatie. Bijgevolg zijn geen aanvullende rechten en
rechtenvermeerdering verschuldigd voor wat betreft de toepassing van artikel 61,
2de lid van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaamse
Gewest) en geen boete voor wat betreft de toepassing van artikel 46bis van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaamse Gewest). Enkel de
aanvullende rechten van dit artikel 46bis blijven wel verschuldigd.


Voorbeeld nr 65/2014 – Verminderd registratierecht – Vlaamse Gewest –
Overmacht

Het verzoek tot fiscale bemiddeling wordt ingediend door Meester X voor de heer
Y. Het verzoek betreft de gevorderde bijrechten en rechtenvermeerdering naar
aanleiding van het niet voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 60 van het
Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van toepassing in het
Vlaamse Gewest).
In de aankoopakte van de woning werd toepassing gevraagd van artikel 53, 2° van
het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaamse Gewest). Om
de toepassing van voormeld artikel te behouden, dienden bepaalde voorwaarden
te worden nageleefd.
Overeenkomstig artikel 60 van voormeld wetboek blijft de vermindering voorzien in
artikel 53, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Vlaamse Gewest) enkel behouden indien de verkrijger of zijn echtgenoot is
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het
adres van het verkregen goed. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een
termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van
verkrijging en moet tenminste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven.
Artikel 61 van hetzelfde wetboek stelt dat, indien de vermindering vervalt bij
gebreke aan inschrijving binnen de termijn en gedurende de in artikel 60 van
hetzelfde wetboek bepaalde tijd, de verkrijger naast een aanvullend recht, een
daarmee gelijke vermeerdering verschuldigd is. De vermeerdering wordt
ambtshalve verminderd tot 1/3 van het bedrag van de verschuldigde bijrechten.
De Ontvanger van het bevoegde registratiekantoor stelt dat de heer Y niet aan de
in artikel 60 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Vlaamse Gewest) gestelde voorwaarden heeft voldaan.
Meester X roept voor het niet vervullen van voormelde voorwaarden overmacht in,
hetgeen niet wordt aanvaard door de bevoegde Ontvanger van de registratie.
Meester X benadrukt aan de Fiscale Bemiddelingsdienst dat de heer Y op het
ogenblik van de aankoop van de woning nog alleenstaande was.
Begin 2007, dit is anderhalf jaar na de aankoop, leert de heer Y mevrouw S
kennen. Nadat mevrouw S zwanger wordt, beslissen zij om nog voor de geboorte
van hun dochter te huwen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in dit verband de administratie bijkomend
verwezen naar artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek dat in een
samenwoningsplicht van echtgenoten voorziet en als volgt luidt: “echtgenoten zijn
jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en
bijstand verschuldigd”.
Aangezien de echtgenote van de heer Y zelfstandige schoonheidsspecialiste is en
haar zaak reeds sedert 1998 heeft te K (bewijs hiervan wordt geleverd door een
uittreksel KBO), was het voor haar noodzakelijk in K te blijven wonen en aldaar

136





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 3 - Afdeling 1

haar zaak verder uit te baten en was de heer Y genoodzaakt zijn woning te
verlaten en naar K te verhuizen, waardoor hij niet kon voldoen aan de
bewoningsplicht van drie jaar. Hij was slechts twee jaar en vijf maand
ingeschreven op het adres van het aangekochte goed. Betrokkenen kochten een
nieuwe woning, waar de mogelijkheid was om tevens de zaak van mevrouw S in
onder te brengen, die gelegen was op 500 meter van haar vroegere praktijk. Dit
betekende dat mevrouw S haar cliënteel, dat zij reeds gedurende meer dan 10
jaar had opgebouwd, kon behouden.
Daarnaast haalt Meester X nog aan dat de woning van de heer Y sowieso
ongeschikt was om er een beroepsactiviteit in uit te oefenen en bovendien te klein
was rekening houdende met de voorziene gezinsuitbreiding.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt de gewestelijke directie registratie of er
rekening houdende met de uiteengezette feiten van het dossier, met de
samenwoningsplicht van gehuwden overeenkomstig artikel 213 van het Burgerlijk
Wetboek, met het niet geschikt zijn van de woning en de gezinsuitbreiding geen
ruimte tot bemiddeling bestaat betreffende de notie overmacht. De combinatie van
de samenwoningsplicht met de beroepsactiviteit van de echtgenote van
schoonheidsspecialiste
lijken
de
Fiscale
Bemiddelingsdienst
daartoe
doorslaggevende argumenten. Betrokkene leerde bovendien zoals reeds
aangehaald zijn partner pas na de aankoop kennen, wat in de beoordeling van het
dossier niet onbelangrijk is.
De bevoegde Gewestelijke directeur van de registratie stelt dat overmacht kan
worden aangenomen.


Voorbeeld nr 66/2014 – Verminderd registratierecht – Abattement –
Vlaamse Gewest – Voorwaarde tot inschrijving niet voldaan

Het verzoek tot fiscale bemiddeling wordt ingediend door mevrouw X. Het verzoek
betreft de gevorderde aanvullende registratierechten, rechtenvermeerdering en
boete naar aanleiding van het niet voldoen aan de voorwaarden respectievelijk
bepaald in artikel 46bis en artikel 60 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest).
In de aankoopakte van de woning verzocht mevrouw X de toepassing van
vermindering van registratierechten respectievelijk voorzien bij artikel 46bis en 53,
2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Vlaamse
Gewest). Om de toepassing van voormelde artikels te behouden, dienden
bepaalde voorwaarden te worden nageleefd.
Overeenkomstig artikel 46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten (Vlaamse Gewest) moeten de verkrijgers binnen twee jaar na de
registratie van het document dat tot de heffing van het evenredig recht op de
aankoop aanleiding geeft, hun hoofdverblijfplaats vestigen op de plaats van het
aangekochte goed.
Overeenkomstig artikel 60 van voormeld wetboek blijft de vermindering voorzien in
artikel 53, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Vlaamse Gewest) enkel behouden indien de verkrijger of zijn echtgenoot is
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het
adres van het verkregen goed. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een
termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van
verkrijging en moet tenminste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven.
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Artikel 61 van hetzelfde wetboek stelt dat, indien de vermindering vervalt bij
gebreke aan inschrijving binnen de termijn en gedurende de in artikel 60 van
hetzelfde wetboek bepaalde tijd, de verkrijger naast een aanvullend recht, een
daarmee gelijke vermeerdering verschuldigd is. De vermeerdering wordt
ambtshalve verminderd tot 1/3 van het bedrag van de verschuldigde bijrechten.
De Ontvanger van het bevoegde registratiekantoor stelt dat mevrouw X noch aan
de in artikel 46bis, noch aan de in artikel 60 van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (Vlaamse Gewest) gestelde voorwaarden heeft
voldaan en vordert bijgevolg wat betreft het verminderd registratierecht en het
abattement aanvullende registratierechten, rechtenvermeerdering en boete.
Mevrouw X haalt voor het niet voldoen aan de voorwaarden overmacht en
bijzondere omstandigheden aan waarmee zij in de betreffende periode
geconfronteerd werd.
Mevrouw X begrijpt dat haar ziekte niet in aanmerking wordt genomen om
overmacht te aanvaarden aangezien deze dateert van na de betreffende data,
doch hoopt dat haar ontslag binnen een openbare dienst wel in overweging wordt
genomen.
Zij was sedert oktober 2000 tewerkgesteld voor het OCMW. Mevrouw X was ervan
overtuigd werkzekerheid te hebben. Toch werd op 31 december 2005 (na de
aankoop van de woning) plots haar arbeidsovereenkomst beëindigd. Dit
betekende een zware financiële aderlating voor haar. Tijdens de periode
voorafgaand aan haar ontslag werd zij bovendien geconfronteerd met een zeer
turbulente periode wat betreft personeelsperikelen. Omdat mevrouw X omwille van
financiële en emotionele redenen zo snel mogelijk een andere job wou, ging al
haar energie op dat moment naar het zoeken van een andere job. Uiteindelijk
vond ze die job bij haar huidige werkgever. Aangezien het voor haar om een totaal
nieuwe job ging in een totaal andere werkomgeving (zij had het psychisch ook erg
moeilijk met haar jobverlies), ging een groot deel van haar energie op dat moment
naar haar nieuwe job en werden de verbouwingen enigszins on hold gezet.
Rekening houdende met de wetgeving ter zake heeft de Fiscale
Bemiddelingsdienst in deze afgetast of er, in het geval de administratie van
mening zou zijn dat in casu geen sprake is van overmacht, ruimte tot bemiddeling
bestond wat betreft de kwijtschelding van de boete in toepassing van artikel 219
van het Wetboek der registratierechten.
De bevoegde gewestelijke directie registratie beslist dat in casu geen overmacht
kan aanvaard worden, maar dat gelet op de bijzondere omstandigheden waarmee
mevrouw X werd geconfronteerd, de rechtenvermeerdering inzake het klein
beschrijf en de boete inzake het abattement worden kwijtgescholden.


Voorbeeld nr 67/2014 – Veinzing

Begin 2011 verkoopt mevrouw D de blote eigendom (met voorbehoud van
vruchtgebruik) van twee woningen. De overeengekomen prijs bedraagt 302.296
EUR en dient te worden betaald binnen een periode van vijf jaar volgend op de
akte aankoop:
 door mevrouw X, koper van het eventueel vruchtgebruik,
 door de heer Y, koper van de onverdeelde helft in blote eigendom.
 door mevrouw Z, echtgenote van de heer A, koper van de onverdeelde helft
in blote eigendom.
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In de akte zelf wordt verder niet opgenomen hoe dit bedrag precies zal betaald
worden. De waarde in volle eigendom wordt pro fisco geschat op 360.000 EUR.
De kopers betalen hierop 360.000 EUR x 12,50% = 45.000 EUR aan registratierechten (Waalse Gewest).
Eind 2011 wordt de schuldvordering die voortkomt uit de verkoop en die bestaat in
het voordeel van mevrouw D jegens alle kopers ten bedrage van 302.296 EUR bij
notariële akte roerende schenking kwijtgescholden.
De administratie is van mening dat veinzing heeft plaatsgevonden door het
vermommen van een schenking onder het voorkomen van een verkoop, waarbij
de administratie stelt dat er omstandigheden zijn die aantonen dat de in de akte
bedongen prijs louter fictief is en nooit werd betaald en nooit zal moeten betaald
worden, zodat het voorwerp van de schenking het goed zelf is en niet de prijs.
Meer bepaald:
 de roerende schenking volgt binnen een relatief korte termijn op de
onroerende verkoop;
 het bedrag van de koopsom die pas binnen de vijf jaar vanaf de datum van
de akte diende betaald te worden, komt overeen met de schuldvordering
die geschonken werd;
 er is een verwantschap tussen de verkoper en de koper;
 de kopers hebben geen hypothecaire inschrijving tot waarborg van de
verschuldigde sommen genomen.
Voor de administratie is artikel 204 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten van toepassing. Zij vordert bijkomende registratierechten,
ondeelbaar verschuldigd door alle partijen, op de akte aankoop. Daarnaast wordt
een boete opgelegd aan zowel de verkoper als de koper gelijk aan de bijkomende
registratierechten.
Uit het onderzoek van de Fiscale Bemiddelingsdienst blijkt het volgende. De
onroerende goederen werden aanvankelijk verkocht met de bedoeling dat de
opbrengst ervan aan mevrouw D of aan haar eventuele erfgenamen zou betaald
worden. Een deel van de opbrengst zou toekomen aan een nicht van wijlen de
echtgenoot van mevrouw D. Gelet op het feit dat mevrouw D nadien niet meer
wenste dat een deel van haar nalatenschap zou toekomen aan de nicht van haar
vooroverleden man, zoals oorspronkelijk bedoeld, en dat de kopers de enigen
waren die in aanmerking kwamen als haar erfgenamen, vond mevrouw D het niet
meer nodig dat de initiële koopsom aan haar diende betaald te worden.
Met betrekking tot het motief van de koop, de kwijtschelding van de vordering en
de reden van de uitgestelde betaling van de prijs wordt volgende verduidelijking
verschaft. De heer A had de intentie om de roerende goederen uit de
nalatenschappen van zijn vooroverleden ouders aan te wenden tot betaling van de
volledige koopsom (inclusief het aandeel voor zijn schoonbroer en schoonmoeder), maar deze roerende goederen zaten in een beleggings-portefeuille en
zouden slechts in 2014 vrijkomen. Het vroegtijdig aanwenden van deze gelden
zou een financieel opbrengstverlies betekend hebben. Omdat mevrouw D niet
onmiddellijk over het geld diende te beschikken kon zij zich op het moment van
het verlijden van de verkoopakte akkoord verklaren met een uitgestelde betaling
van de prijs. Deze situatie wordt gestaafd door voorlegging van de aangifte van
nalatenschap van de vooroverleden ouders en financiële documenten met
betrekking tot de beleggingsportefeuille.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst bundelt al deze elementen in een nota gericht aan
de centrale diensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie. Omdat de bijkomende elementen, hoewel zij geen volledig bewijs
leveren, de bewijslast van de administratie verzwaren en de intentie van de heer A
(namelijk heel het vermogen vervat in de vastgezette beleggingsportefeuille te
besteden aan de aankoop) door de administratie niet kan weerlegd worden, beslist
de administratie de vordering wegens veinzing volledig prijs te geven.


Voorbeeld nr 68/2014 – Wederverkoop – Teruggave rechten

Mevrouw X verwerft in 2012 de eigendom van een huis en grond te Z, met een
diepte van ongeveer 130m en een oppervlakte van 15a60ca, voor een totale prijs
van 186.984 EUR. Het achtergelegen gedeelte van voormeld goed met een diepte
van 80m en een oppervlakte van 9a26ca wordt, samen met een naastliggend
goed met een oppervlakte van 6a58ca, verkocht aan de vennootschap Y, voor een
prijs van 157.335,45 EUR. In de akte wordt teruggave van registratierechten
gevraagd in toepassing van artikel 212 van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten. Het aandeel van het wederverkochte goed in de
oorspronkelijke aankoopprijs wordt door mevrouw X geraamd op 92.600 EUR,
hetzij 100 EUR/m². Op basis van dit bedrag verwacht mevrouw X een teruggave
van registratierechten ten belope van 5.556 EUR. Er wordt slechts een teruggave
toegestaan van 1.668,80 EUR. Dit bedrag stemt overeen met een waardering van
27.780 EUR voor de wederverkochte goederen, hetzij 30 EUR/m².
Mevrouw X richt hierop een verzoek aan de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Mevrouw X verwijst naar de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen.
Het achtergelegen (wederverkochte) deel is gelegen in het nog onontwikkeld deel
van een woonuitbreidingsgebied. De vennootschap Y is in 2012 eigenaar
geworden van ongeveer 2/3 van dit gebied en bereidt de verdere ontwikkeling
ervan voor. Deze vennootschap had aangeboden het achtergelegen deel aan te
kopen van de vorige eigenaars tegen een waarde van 92.600 EUR. De eigenaars
wensten dit gedeelte evenwel niet afzonderlijk te verkopen.
Mevrouw X kocht het volledige perceel. De prijs van 186.984 EUR was gebaseerd
op het voormelde bod voor het achtergelegen deel en op de slechte staat van de
woning op het voorgelegen gedeelte. Vervolgens werd het achterste deel
afgesplitst en tegen de voorgestelde prijs verkocht aan de vennootschap Y.
Reeds bij de aankoop werd bijgevolg uitgegaan van een waarde van 92.600 EUR
(aanbod projectontwikkelaar) voor de achtergelegen grond. Mevrouw X verwijst
bovendien naar de prijs die de vennootschap heeft betaald voor aanpalende en
andere eigendommen in het gebied, namelijk 90 EUR/m².
Ter gelegenheid van de controle van de venale waarde in toepassing van
voormeld artikel 212, werd het wederverkochte deel beschouwd als een
achterliggende grond die slechts de waarde van tuin heeft. Op basis van een vijftal
verkopingen van gelijkaardige percelen in de gemeente Z heeft de schatter venale
waarde de waarde van het wederverkochte deel geraamd op 30 EUR/m². Impliciet
werd hierdoor de aankoopprijs van 186.984 EUR beschouwd als normale
verkoopwaarde voor het goed. De door mevrouw X gehanteerde waarde van
92.600 EUR voor het wederverkochte deel betreft een gelegenheidswaarde in de
hoop een verkavelingsproject te kunnen realiseren.
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Uit een analyse van beide standpunten blijkt de verschillende benadering van de
oorspronkelijke aankoop. Mevrouw X gaat uit van een aankoop van twee percelen,
namelijk een achtergelegen perceel gelegen in een woonuitbreidingsgebied ter
waarde van 92.600 EUR en een voorgelegen perceel met woonhuis in slechte
staat ter waarde van 94.400 EUR, samen 187.000 EUR. De schatter venale
waarden gaat uit van de aankoop van één perceel woonhuis met grond tegen een
prijs van 187.000 EUR waarin het aandeel van het achtergelegen deel wordt
geraamd op 27.780 EUR en het voorgelegen deel bijgevolg op 159.220 EUR.
De schatter venale waarden is de mening toegedaan dat de waarde als
bouwgrond pas kan gerealiseerd worden wanneer er een goedgekeurde
verkaveling is. De tussentijdse verhogingen in waarde, die zich zoals in casu
voordoen, weerspiegelen niet de normale verkoopwaarden van de grond volgens
hun mogelijke aanwending. De vastgestelde prijzen zijn bijgevolg speculatief en
moeten beschouwd worden als gelegenheidswaarde.
De administratie behoudt het standpunt dat de teruggave enkel moet bekeken
worden in het kader van de aankoop van het goed in de loop van 2012, dit wil
zeggen de aankoop van een perceel “huis” met een oppervlakte van 75m² en een
perceel “grond” van 1.485m² voor een totale waarde van 187.000 EUR. Zij is
bereid de geschatte waarde van 27.780 EUR te herzien en deze te herwaarderen
naar 32.410 EUR.
Alhoewel zij principieel niet akkoord is met de vooropgestelde berekeningen van
de administratie aanvaardt mevrouw X dit laatste voorstel.


Voorbeeld nr 69/2014 – Meeneembaarheid registratierechten door
teruggave – Vlaamse Gewest

De heer en mevrouw X kopen in 2011, elk voor de helft, een onroerend goed
gelegen te Y met de bedoeling er hun hoofdverblijfplaats te vestigen. In de
achttien maanden voorafgaand aan deze aankoop had mevrouw X haar
hoofdverblijfplaats in haar appartement te Z. Zij verkoopt dit appartement binnen
de termijn van twee jaar na de aankoop van de nieuwe hoofdverblijfplaats. De akte
bevat een aanvraag tot teruggave van registratierechten in toepassing van artikel
212bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten (zoals van
toepassing in het Vlaamse Gewest). Voorwaarde om deze teruggave te bekomen
is de vestiging van de hoofdverblijfplaats op het adres van de nieuw aangekochte
woning binnen een termijn van twee jaar na de registratie van de aankoop.
Aangezien mevrouw X nalaat aan te tonen dat zij aan deze voorwaarde heeft
voldaan wordt de teruggave geweigerd.
Op vraag van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft mevrouw X een aantal
documenten bezorgd die kunnen aantonen dat zij toch tijdig haar
hoofdverblijfplaats had gevestigd te Y.
Deze documenten omvatten:
 een getuigschrift van de burgemeester van de gemeente Y;
 medische attesten van een huisarts te Y;
 verkoophistoriek bij een apotheek te Y;
 een getuigschrift van een kinesist te Y;
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bankuittreksels waaruit blijkt dat mevrouw X veelvuldig tankt in de regio Y;
tevens blijkt uit deze uittreksels dat mevrouw X reeds in 2012 een
gemeenschappelijke rekening had met de heer X en dat haar financiële
rekening reeds in september 2013 was gedomicilieerd op het adres van de
nieuwe woning te Y.
Na voorlegging van deze stukken aan de bevoegde diensten van de registratie
werd aanvaard dat mevrouw X het bewijs leverde dat zij tijdig haar
hoofdverblijfplaats heeft gevestigd te Y en werd de teruggave goedgekeurd.


Voorbeeld nr 70/2014 – Meerwaarde – Betaling onder voorbehoud

De heer X koopt in 2013 een weiland met een oppervlakte van 1ha voor de prijs
van 25.000 EUR. De registratierechten bedragen 2.500 EUR. De administratie
raamt de normale verkoopwaarde van het goed op 55.000 EUR. Op basis van een
meerwaarde van 30.000 EUR vordert de Ontvanger bijkomende rechten ten
belope van 3.000 EUR en een fiscale boete van 1.000 EUR, hetzij samen
4.000 EUR, te betalen vóór 17 juli 2014.
Omdat de vastgestelde meerwaarde (30.000 EUR) hoger is dan de aangegeven
waarde (25.000 EUR) wordt de verminderde boete vastgesteld op 1/3 van de
bijkomende rechten.
De heer X betwist de boete. Een lagere boete is enkel mogelijk indien de
vastgestelde meerwaarde wordt verlaagd. Uit het overleg met de schatter venale
waarden blijkt dat de heer X terzake nog geen onderhoud heeft gevraagd.
De Ontvanger van de registratie wijst er op dat de heer X op 16 juli 2014 de
verschuldigde sommen heeft voldaan en dat de betaling geldt als akkoord.
Bovendien voorziet het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten
(zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest) niet in de kwijtschelding van de
boete ingeval van tekortschatting.
Gelet op de overwegingen dat:
 bij brief van 12 juni 2014 betaling van rechten en boete werd gevraagd vóór
17 juli 2014;
 de mogelijkheid tot bemiddeling werd medegedeeld bij mail van 15 juli
2014;
 de heer X de betaling op 16 juli 2014 heeft gedaan om een eventuele
bijkomende boete of interesten wegens laattijdige betaling te vermijden;
 de heer X op 18 juli 2014 een verzoek tot bemiddeling heeft ingediend;
aanvaardt de Ontvanger van de registratie dat de betreffende betaling onder
voorbehoud werd gedaan.
De heer X kan alsnog met de schatter venale waarden onderhandelen over de
door hem vastgestelde verkoopwaarde.


Voorbeeld nr 71/2014 – Afbetalingsplan

De heer en mevrouw X kopen in 2002 een woning aan met toepassing van het
abattement en het klein beschrijf inzake registratierechten. Zij voldoen evenwel
niet aan de voorwaarden tot behoud van het abattement en het klein beschrijf en
moeten bijkomende rechten en boeten betalen. Op vraag van mevrouw X wordt
een afbetalingsplan toegestaan van 150 EUR per maand. De eerste twee
betalingen worden uitgevoerd van een financiële rekening van de heer en
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mevrouw X. De volgende betalingen worden uitgevoerd van de financiële rekening
van mevrouw X.
In 2013 richt mevrouw X een brief aan Zijne Majesteit de Koning. Deze brief wordt
voor verder gevolg via de Fiscale Beleidscel van het Kabinet van de Minister van
Financiën toegestuurd aan de Fiscale Bemiddelingsdienst. In deze brief beschrijft
mevrouw X de specifieke omstandigheden en verzoekt zij Zijne Majesteit de
Koning om de rest van de openstaande vordering te willen kwijtschelden.
De Fiscale Bemiddelingsdienst richt een nota aan de centrale diensten van de
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.
De heer en mevrouw X zijn gehuwd sinds 1995, doch feitelijk gescheiden sinds
2006. Hun dochter is volledig ten laste van mevrouw X. De heer X is in 2012
vertrokken naar Pakistan en, ingevolge een medische aandoening, niet meer
teruggekeerd naar België. Er is ook geen enkel zicht op een mogelijke terugkomst
van de heer X. In het rijksregister werd de heer X sinds 29 mei 2012 ambtshalve
afgeschreven. Daarenboven stelt zich de vraag of de heer X, zelfs indien hij zou
terugkeren, een financiële inbreng zou kunnen doen tot verdere delging van de
openstaande vorderingen. Objectief gezien kan worden vastgesteld dat mevrouw
X alleen de gehele vordering betaalt en dus bijgevolg “opdraait” voor de schulden
van het huwelijk, ondanks haar bescheiden netto-maandinkomen. Mevrouw X is
van goede wil maar beperkt in haar financiële slagkracht.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat er inzake het abattement
“ondeelbaarheid” geldt waardoor er voor de rechten en boete van het abattement
geen bemiddelingsmarge bestaat. Inzake het klein beschrijf wordt niet gesproken
over een “ondeelbaarheid”. De partijen zijn klaarblijkelijk nog gehuwd waardoor de
gewone regels van het huwelijksvermogensrecht nog gelden en de schuld
gemeenschappelijk is, waardoor ze kan verhaald worden op beide vermogens.
Rekening houdende met de voormelde omstandigheden stelt de Fiscale
Bemiddelingsdienst enerzijds voor de rechtenvermeerdering van het klein beschrijf
in hoofde van de heer X kwijt te schelden op grond van artikel 219 van het
Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten en anderzijds mevrouw X toe
te laten de betaling van de aanvullende rechten en boeten verder te zetten a rato
van maandelijkse aflossingen van 50 EUR.
De
centrale
diensten
van
de
Algemene
administratie
van
de
patrimoniumdocumentatie en mevrouw X aanvaarden het voorstel van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.


Voorbeeld nr 72/2014 – Abattement – Bouwgrond – Termijn vestiging
hoofdverblijfplaats – Verlenging van 3 naar 5 jaar – Vlaamse Gewest

Bij akte van 1 december 2003, geregistreerd op 5 december 2003, koopt de heer
X een bouwgrond gelegen in het Vlaamse Gewest. Daarbij wordt toepassing
gemaakt van de bepalingen van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest)
waardoor een abattement wordt toegekend van 12.500 EUR. De heer X vestigt
zijn hoofdverblijfplaats in de nieuw opgerichte woning op 26 mei 2007. In 2011
meldt de Ontvanger van de registratie dat de heer X niet heeft voldaan aan de
voorwaarden van artikel 46bis van voormeld wetboek om het voordeel van het
abattement te kunnen behouden, namelijk vestiging van de hoofdverblijfplaats op
het adres van het nieuw te bouwen goed binnen een termijn van 3 jaar na de
datum van de registratie van de aankoopakte van de bouwgrond, dit wil zeggen
voor 5 december 2006. De Ontvanger vordert bijkomende rechten ten belope van
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1.250 EUR en een boete van 620 EUR. De belastingplichtige dient een bezwaar in
tegen deze vordering en beroept zich, onder andere, op het decreet van 24
december 2004 waarbij de termijn voor de vestiging van de hoofdverblijfplaats in
het geval van de aankoop van een bouwgrond wordt verlengd tot 5 jaar. De
Ontvanger stelt dat de termijn van 5 jaar slechts geldt voor de overeenkomsten
gesloten vanaf 1 januari 2005.
De Fiscale Bemiddelingsdienst ontving trouwens meerdere verzoeken tot
bemiddeling met betrekking tot voormelde problematiek.
De administratie concretiseert de inwerkingtreding van voormeld decreet op
1 januari 2005 door te stellen dat de nieuwe termijn van vijf jaar slechts geldt voor
de aankopen gedaan vanaf 1 januari 2005. Voor overeenkomsten gesloten vóór
1 januari 2005 blijft de “oude” regelgeving (termijn van drie jaar) van toepassing;
de nieuwe regelgeving (termijn van vijf jaar) is alleen van toepassing op de
overeenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2005. De administratie verantwoordt
deze interpretatie op basis van het beginsel van de niet-terugwerkende kracht van
de wetten.
In een nota gericht aan de centrale diensten van de Algemene administratie van
de patrimoniumdocumentatie wijst de Fiscale Bemiddelingsdienst op een
overweging die het Hof van Cassatie aan de inwerkingtreding van een wet in het
algemeen heeft gemaakt (arrest van 9 september 2004, nr C.03.0492.F):
“Overwegende dat een nieuwe wet in de regel niet alleen van toepassing is op
toestanden die na zijn inwerkingtreding ontstaan, maar ook op de toekomstige
gevolgen van de onder de vroegere wet ontstane toestanden die zich voordoen of
die voortduren of waarvan de gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk
vastgestelde rechten”.
De administratie erkent dit principe maar stelt dat inzake overeenkomsten de
eerbiedigende werking van de wet de regel is (“survie de la loi ancienne”). De
wetgeving van kracht op datum van het contract blijft van toepassing, ook op de
toekomstige gevolgen van deze overeenkomsten. Contracten mogen immers niet
op een gegeven ogenblik een andere uitwerking krijgen dan die waarop de partijen
rekenden. De stabiliteit van de contractuele betrekkingen tussen partijen heeft
voorrang (W. VANGERVEN, Algemeen deel, nr 25; R. DEKKERS, Handboek
burgerlijk recht, nr 25).
Deze principes gelden ook voor verbintenissen in het algemeen. Een verbintenis
blijft in beginsel beheerst door de wet die van kracht was op het tijdstip van haar
totstandkoming. Ook de toekomstige gevolgen worden geregeld door de oude wet
(R. DEKKERS, o.c., nr 27).
In één geval keert men, wat de overeenkomsten betreft, terug tot het
grondbeginsel (de “onmiddellijke werking”): namelijk wanneer de nieuwe wet
gebiedend is. Daarbij moet gekeken worden naar de bedoeling van de wetgever:
hebben de nieuwe bepalingen al dan niet de strekking om onmiddellijk van
toepassing te zijn op lopende overeenkomsten? (R. DEKKERS, o.c., nr 26)
Uit de Memorie van Toelichting bij het decreet van 24 december 2004 blijkt zeker
niet dat de wetgever de bedoeling had om de nieuwe termijn toepasselijk te
maken op de lopende verbintenissen (Vlaams Parlement, Stuk 124 (2004-2005) –
nr 1 – Memorie van Toelichting, p. 13).
Aldus is artikel 16 van het decreet van 24 december 2004 niet van toepassing op
de vóór de inwerkingtreding van dit decreet door de koper aangegane verbintenis
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tot vestiging van zijn hoofdverblijfplaats; deze verbintenis blijft beheerst door het
oude decreet.
Tevens meldt de administratie dat zij aangaande deze problematiek verwikkeld is
in een rechtszaak.
Bij arrest van 16 september 2014 heeft het Hof van beroep te Antwerpen
geoordeeld dat de termijn van vijf jaar ook dient te worden toegepast op
overeenkomsten die dateren van vóór 1 januari 2005 voor zover de oude termijn
van drie jaar nog lopende was op het moment waarop de nieuwe regeling in
werking trad (met andere woorden op 1 januari 2005).
Het Hof oordeelde dat het standpunt dat de administratie op basis van het
beginsel van de niet-terugwerkende kracht van de wetten inneemt, namelijk dat de
nieuwe termijn van vijf jaar slechts geldt voor de aankopen gedaan vanaf 1 januari
2005 en de overeenkomsten gesloten vóór 1 januari 2005 beheerst blijven door de
“oude” regelgeving (termijn van drie jaar), niet strookt met de algemene regel van
de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen.
Omdat de administratie geen partij is in de overeenkomst met betrekking tot de
aankoop van de bouwgrond is zij gehouden toepassing te maken van de
wetgeving van kracht op het moment waarop de rechtsbetrekking tussen de
administratie en de belastingplichtige ontstaat.
Het evenredig recht ontstaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst
(aankoop van de bouwgrond). De belastingplichtige verwerft pas een definitief
recht op de gunstmaatregel van artikel 46bis van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (Vlaamse Gewest) wanneer hij tijdig zijn inschrijving
in het bevolkingsregister heeft bekomen. De administratie kan haar recht om de
belastingplichtige uit te sluiten van de gunstmaatregel van dit artikel 46bis pas
uitoefenen bij het verstrijken van de termijn bedoeld in dit artikel.
Vermits de termijn van drie jaar nog liep op het moment dat de nieuwe regeling in
werking trad en de decreetgever geen afwijkende overgangsmaatregel heeft
voorzien, is er sprake van toekomstige gevolgen van de onder de vroegere wet
ontstane toestand, die zich voordoen of die voortduren onder vigeur van de
nieuwe wet, en is terzake de termijn van vijf jaar van toepassing.
De administratie berust in dit arrest en laat in alle gelijkaardige gevallen de
vordering vallen.


Voorbeeld nr 73/2014 – Verminderd registratierecht – Klein beschrijf –
Grenswijziging – Kadastraal inkomen wijzigt niet – Vlaamse Gewest

De echtgenoten X kopen in 2009 een woning gelegen te Gent. Deze aankoop
omvat een gebouwd perceel (met de bedoelde woning en een kadastraal inkomen
van 423 EUR), en een ongebouwd perceel, waarvan het kadastraal inkomen nog
te bepalen is (deeltje grond van het achtergelegen gebouwd perceel). Omdat het
kadastraal inkomen van het aldus nieuw gevormde perceel nog niet was
vastgesteld werd in de aankoopakte toepassing gevraagd van de artikel 53, 2°, en
56 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van
toepassing in het Vlaamse Gewest).
De vergroting van het perceel met de woning heeft geen invloed op het kadastraal
inkomen. De echtgenoten X ontvangen geen betekening van het kadastraal
inkomen. In 2013 dient de Notaris een aanvraag tot teruggave in. De directie van
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de registratie wijst de aanvraag tot teruggave af wegens verjaring van de termijn.
De centrale diensten van de administratie bevestigen dit standpunt.
De aanvraag tot teruggave werd geweigerd wegens verjaring van de
aanvraagtermijn. De administratie oordeelde namelijk dat het kadastraal inkomen
van de woning reeds definitief was op de datum van de aankoop vermits het
kadastraal inkomen niet werd gewijzigd.
In de praktijk heeft de (her)schatting wel degelijk plaats gevonden maar wordt het
kadastraal inkomen niet aan de belastingplichtige betekend in het kader van een
vereenvoudiging van de werkzaamheden van de diensten van het Kadaster.
In onderhavig geval was het evenwel in het belang van de belastingplichtige dat
toch tot een betekening van het kadastraal inkomen werd overgegaan, ook al werd
dit door de herschatting niet gewijzigd.
Na contactname met de diensten van het Kadaster te Gent werd alsnog
overgegaan tot het opmaken van een betekening van het kadastraal inkomen met
als motivering: “Herschatting, aanzienlijke wijziging, grensverandering tussen
percelen”. De belastingplichtige heeft ingestemd met het betekende kadastraal
inkomen van 423 EUR waardoor dit definitief is geworden.
De termijn van twee jaar, binnen dewelke de teruggave van de registratierechten
in toepassing van artikel 215 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten (Vlaamse Gewest) moet worden gevraagd, begint te lopen vanaf de
datum van voormeld akkoord. Gelet op het feit dat de verjaringstermijn van twee
jaar na de aangetekende weigering nog niet verstreken is, kan er worden
overgegaan tot de teruggave van de registratierechten in het kader van het
verzoek tot teruggave.


Voorbeeld nr 74/2014 – Veroordelingsrecht

Bij arrest van het Hof van beroep te Brussel wordt een NV veroordeeld tot
terugbetaling aan X van een bedrag van 87.200,58 EUR, namelijk de schadevergoeding die de NV van X had ontvangen ingevolge een vorig arrest van het Hof
van beroep te Antwerpen dat evenwel in Cassatie werd vernietigd.
Het bevoegde registratiekantoor van Brussel vordert 3% registratierechten op het
bedrag van de veroordeling, hetzij 2.616,02 EUR.
Via haar advocaat betwist de vennootschap de verschuldigdheid van de rechten
omdat het de vernietiging betreft van een vorige veroordeling, waardoor
terugbetaling diende te gebeuren van de in uitvoering van de vorige uitspraak
betaalde schadevergoeding.
De Fiscale Bemiddelingsdienst richt een nota aan de centrale diensten van de
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie op basis van de
vaststelling dat in een andere zaak, die ook een veroordeling tot terugbetaling
inhield, werd geoordeeld dat de vaststelling van sommen in het beschikkend
gedeelte van de uitspraak niet het voorwerp uitmaakt van de veroordeling (zie
Jaarverslag 2013, p. 116, voorbeeld nr 49/2013 – Veroordelingsrecht).
In dat precedent wordt een verkoopovereenkomst aangaande een onroerend goed
vernietigd en wordt de verkoper door de rechter veroordeeld tot het terugbetalen
van de betaalde prijs aan de koper. In het dossier werd dit niet als een
“veroordeling” tot sommen beschouwd. De terugbetaling van de prijs wordt geacht
uiteindelijk het noodzakelijke en onvermijdelijke gevolg van het inwilligen van de
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hoofdeis te zijn. Bovendien zijn de sommen in kwestie niet het voorwerp van een
geschil en worden ze door geen van de partijen in kwestie betwist.
De vraag die zich dan ook in voorliggende zaak stelt is of de bewoordingen van de
uitspraak van het Hof van beroep te Brussel met betrekking tot het terug te betalen
bedrag effectief een veroordeling betreft.
De uitspraak van het Hof van beroep te Brussel is als volgt geformuleerd:
“bevestigt het bestreden vonnis (eerste aanleg), met dien verstande dat de NV
veroordeeld wordt tot terugbetaling aan X van 87.200,58 EUR …”.
De bewoording “met dien verstande” is voor interpretatie vatbaar. Als het arrest
gelezen wordt dat het Hof het bestreden vonnis bevestigt, welteverstaan dat de
som die de NV als schadevergoeding ontving moet terugbetaald worden, dan kan
men inderdaad stellen dat die terugbetaling uiteindelijk het noodzakelijke en
onvermijdelijke gevolg is van het inwilligen van de hoofdeis en dat er, ondanks de
door het Hof gebruikte bewoordingen, eigenlijk geen veroordeling is. Deze
conclusie is evenwel niet evident. Andere interpretaties zijn mogelijk.
Omdat twijfel in het voordeel van de belastingplichtige speelt, wordt ter zake de
vordering prijsgegeven.


Voorbeeld nr 75/2014 – Verlaagd tarief bescheiden woning – Waalse
Gewest – Laattijdige inschrijving in het bevolkingsregister

De heer X en mevrouw Y, die noch gehuwd zijn, noch wettelijk samenwonen,
kopen in januari 2008, elk voor de helft in volle eigendom, een woning aan in het
Waalse Gewest. Bij deze aankoop vragen zij de toepassing van het verlaagd tarief
van 6% voorzien bij artikel 53, 1e lid, 2° van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (zoals van toepassing in het Waalse Gewest).
Om dit voordeel te behouden, moet de verkrijger de voorwaarden voorzien bij
artikel 60, 2e lid van voormeld wetboek naleven: de verkrijger moet zijn
ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het
adres van het verkregen goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf
de datum van de authentieke akte van verkrijging. Deze inschrijving moet
gedurende minstens drie jaar zonder onderbreking behouden blijven.
De heer X was op het adres van het met het voordeel van het verlaagd tarief
verkregen gebouw ingeschreven vanaf februari 2013, hetzij na de termijn van drie
jaar vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging.
Aangezien de heer X de opgelegde voorwaarde niet heeft nageleefd, vordert het
bevoegde registratiekantoor bijkomende registratierechten, alsook de verhoging
bepaald in artikel 611 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten (Waalse Gewest).
De heer X neemt contact op met het registratiekantoor om uit te leggen dat hij
vanaf juni 2009 niet meer met mevrouw Y samenleeft en hij de noodzakelijke
verbouwingswerken niet tijdig heeft kunnen uitvoeren. Het kantoor wijzigt zijn
standpunt evenwel niet aangezien het van mening is dat de duur van de
werkzaamheden geen geval van overmacht kan uitmaken.
De heer X dient vervolgens een verzoek om bemiddeling in bij de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Tijdens het onderzoek van deze aanvraag werd de heer X
gevraagd om uitvoerig de bijzondere omstandigheden waarmee hij werd
geconfronteerd toe te lichten en om hiervoor bewijskrachtige documenten voor te
leggen. De heer X verduidelijkt dat de scheiding hem in financiële moeilijkheden
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heeft gebracht omdat hij het huis evenals de hypothecaire lening heeft
overgenomen. Bovendien heeft hij hierdoor onvoorziene bijkomende kosten
moeten financieren. Hij heeft tevens de kosten van de werken enkel met zijn eigen
inkomsten moeten dragen, waardoor het onmogelijk was deze binnen de
oorspronkelijk geplande termijn te beëindigen.
De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie heeft na
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst en gelet op de aangehaalde
omstandigheden haar standpunt herzien, overmacht aanvaard en haar vordering
prijsgegeven.


Voorbeeld nr 76/2014 – Verlaagd tarief bescheiden woning – Waalse
Gewest – Laattijdige inschrijving in het bevolkingsregister

De heer X koopt in september 2005 een woning in het Waalse Gewest. Bij deze
aankoop vraagt hij de toepassing van het verlaagd tarief van 6% voorzien bij
artikel 53, 1e lid, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(zoals van toepassing in het Waalse Gewest).
Om dit voordeel te behouden, moet de verkrijger de voorwaarden bepaald in
artikel 60, 2e lid van voormeld wetboek naleven: de koper moet zijn ingeschreven
in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het
verkregen goed binnen een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van
de authentieke akte van verkrijging. Deze inschrijving moet minstens drie jaar
zonder onderbreking behouden blijven.
De heer X werd op het adres van het met het voordeel van het verlaagd tarief
verkregen goed ingeschreven vanaf februari 2009, hetzij na de termijn van drie
jaar vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging.
Aangezien de heer X de opgelegde voorwaarde niet heeft nageleefd, vordert het
bevoegde registratiekantoor bijkomende registratierechten, alsook de verhoging
bepaald in artikel 611 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten (Waalse Gewest).
De heer X deelt vervolgens aan het registratiekantoor mee dat gezondheidsproblemen hem hebben verhinderd om aan de inschrijvingsverplichting te voldoen;
het kantoor bleef evenwel bij zijn standpunt.
De heer X dient een verzoek om bemiddeling in bij de Fiscale Bemiddelingsdienst,
waarbij hij uitgebreid de problemen waarmee hij had af te rekenen beschrijft. Door
de toestand van de woning waren omvangrijke werken nodig. De ziekte die hem
overkwam vormde evenwel een ernstige hinderpaal bij het uitvoeren van deze
werken.
Op basis van de verduidelijkingen aanvaardt het registratiekantoor dat er in casu
sprake was van overmacht en geeft ze de vordering inzake bijkomende
registratierechten en verhoging op.


Voorbeeld nr 77/2014 – Abattement – Brussels Hoofdstedelijk Gewest –
Niet-behoud hoofdverblijfplaats tijdens de voorziene duur – Wettelijke
interest

De heer X koopt in april 2005 een appartement in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Bij de verkrijging heeft hij het abattement van 45.000 EUR op de
belastbare grondslag gekregen zoals dat destijds was bepaald bij artikel 46bis van
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het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van toepassing in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
De toekenning van het abattement hangt samen met het naleven van een aantal
voorwaarden voorzien bij voormeld artikel 46bis. De verkrijger moet zich er
ondermeer toe verbinden zijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest te behouden gedurende een ononderbroken periode van minstens vijf jaar
vanaf het tijdstip waarop hij zijn hoofdverblijfplaats gevestigd heeft in het
onroerend goed waarvoor de vermindering is verkregen (voorwaarde van
toepassing tot 31 december 2012). De heer X werd op 15 september 2005 in het
bevolkingsregister ingeschreven op het adres van zijn appartement.
Eind 2007 verhuist de heer X en schrijft hij zich in op zijn nieuwe adres in het
Waalse Gewest.
Aangezien hij zich niet aan de bovenvermelde voorwaarde heeft gehouden (hij
diende zijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te behouden
tot 15 september 2010), ontvangt de heer X in augustus 2013 een brief van het
bevoegde registratiekantoor waarbij bijkomende registratierechten en de wettelijke
interest voorzien bij artikel 46bis, 9e lid van het Wetboek der registratie-,
hypotheek- en griffierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) worden gevorderd.
De heer X neemt contact op met het registratiekantoor om uitleg te verkrijgen over
deze wetgeving en om de redenen van zijn verhuis toe te lichten. Naar aanleiding
hiervan betaalt hij de gevorderde bijkomende registratierechten. Het bedrag dat
als wettelijke interest werd gevorderd betaalt de heer X niet.
De heer X dient een bemiddelingsverzoek in bij de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt contact op met de Algemene administratie
van de patrimoniumdocumentatie om het dossier opnieuw te onderzoeken.
Teneinde rekening te houden met de wens van de Federale Ombudsmannen om
te zorgen voor een gelijke behandeling voor elke overtreder van de bepalingen in
artikel 46bis, 9e lid van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Brussels Hoofdstedelijk Gewest), heeft de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie beslist om voorlopig (dit wil zeggen tot de
standaardisering van de controle, aangezien de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie in dit geval de verschuldigde bedragen slechts in
augustus 2013 heeft gevorderd terwijl de authentieke akte van verkrijging dateert
van 2005 en de naleving van de voorwaarde vanaf september 2010 gecontroleerd
had kunnen worden) de berekening van de interest te beperken tot de duur van de
termijn die werd toegekend om de voorwaarden voor het behoud van de
vermindering te vervullen.
In dit geval heeft de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie dus
aanvaard om deze berekeningswijze toe te passen en om het bedrag van de
wettelijke interest te verminderen.


Voorbeeld nr 78/2014 – Schenking/verdeling onroerend goed – Venale
waarde

In maart 2012 schenken de echtgenoten X-Y de naakte eigendom van hun goed
gelegen te Brussel aan hun twee kinderen. Deze gaan onmiddellijk over tot een
verdeling.
In de akte van schenking (en verdeling) wordt de waarde van het goed geraamd
op 490.000 EUR.
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Einde augustus 2013 betekent de administratie een tekortschatting met betrekking
tot de registratierechten (evenals een boete). De administratie raamt de
verkoopwaarde van het goed op 650.000 EUR.
De echtgenoten X-Y dienen een bezwaar in en bezorgen een dossier aan de
schatter venale waarden. Zij vermelden verschillende vergelijkingspunten ter
ondersteuning van hun bezwaar en onderstrepen dat werken moeten worden
uitgevoerd (sanitair, elektriciteit).
In februari 2014 vindt een plaatsbezoek plaats. De schatter venale waarden stelt
dat de schatting van de administratie correct is en op verschillende
vergelijkingspunten is gesteund. Hij wenst zijn schatting te behouden.
De echtgenoten X-Y nemen dan contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Zij bezorgen een lijst met vergelijkingspunten die zij relevant achten evenals het
resultaat van een schatting uitgevoerd door een lokaal immobiliënkantoor dat een
waarde van 590.000 EUR vaststelde.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst is dringend gelet op het feit
dat de uiterste datum voor betaling van de bijkomende rechten is vastgesteld voor
de eerste helft van maart 2014; de kinderen riskeren de betekening van een
controleschatting.
De Fiscale Bemiddelingsdienst contacteert de schatter venale waarden en bezorgt
hem de lijst met vergelijkingspunten van de aanvragers. Deze gebouwen zijn
vergelijkbaar op verschillende punten, zijn gelegen in de buurt waar hun goed
gelegen is en werden onlangs verkocht.
De Fiscale Bemiddelingsdienst laat eveneens opmerken dat renovatiewerken
moeten worden uitgevoerd aan de woning van de aanvragers en deze slechts
beschikt over een weinig praktische garage en een noordgerichte tuin.
Tenslotte vestigt hij zijn aandacht op de recente schatting van het
immobiliënkantoor.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt of het dossier kan herbekeken worden op
basis van deze elementen.
De schatter venale waarden stelt een onderhoud voor met de aanvragers (en de
Fiscale Bemiddelingsdienst) om de schatting te bespreken.
In eerste instantie geeft de schatter venale waarden toelichting bij de berekening
van de oppervlakte die hij voor de schatting heeft bepaald. De nuttige oppervlakte
die de administratie vermeldt is inderdaad verschillend van de oppervlakte die het
immobiliënkantoor aan de aanvragers heeft medegedeeld ter gelegenheid van hun
aankoop. Door op de nuttige oppervlakte een gemiddelde eenheidsprijs toe te
passen die voortvloeit uit een tiental vergelijkingspunten bekomt de schatter
venale waarden het betekende bedrag.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vestigt de aandacht van de schatter venale
waarden op de karakteristieken van de woning en op de andere
vergelijkingspunten. Drie woningen worden nader bekeken. Door de verkoopprijs
van deze woningen te delen door de nuttige oppervlakte (kadastrale gegevens)
bekomt men een lagere prijs per m².
Gelet op deze elementen aanvaardt de schatter venale waarden de prijs per m² te
verlagen. Hij stelt een waarde voor van 610.000 EUR.
De aanvragers aanvaarden het voorstel van de administratie en tekenen een
akkoordverklaring.
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Successierechten



Voorbeeld nr 79/2014 – Toepassing artikel 11 Wetboek
successierechten – Verkoop op lijfrente – Bedekte bevoordeling

der

In 1991 kopen de heer en mevrouw X-Y een onroerend goed. In 2009 verkopen zij
de naakte eigendom op lijfrente aan hun zoon Z. De verkopers behouden zich
daarbij het vruchtgebruik voor met recht van aanwas bij de langstlevende van de
vruchtgebruikers. De verkoopprijs wordt onmiddellijk omgezet in een maandelijks
te betalen lijfrente tot het overlijden van de langstlevende van beide
vruchtgebruikers.
De heer X overlijdt. Zijn nalatenschap vervalt aan mevrouw Y en haar twee zonen.
Het bevoegde registratiekantoor stelt dat artikel 11 van het Wetboek der
successierechten van toepassing is op de verkoop op lijfrente, aangezien er in het
dossier sprake is van een bedekte bevoordeling en niet wordt aangetoond dat de
waarde van de levenslange prestatie praktisch gelijk is aan de waarde van het
overgedragen goed.
De verzoeker meent dat er geen sprake kan zijn van een bedekte bevoordeling.
Dit blijkens de overeengekomen verkoopwaarde, de overeengekomen koopsom
en de te betalen maandelijkse lijfrente, die zijn vastgesteld op basis van een
grondige analyse van de woningmarktprijzen in juli 2009, de adviezen van
makelaars, van de instrumenterende Notaris waarbij rekening werd gehouden met
de staat van de woning op het moment van de verkoop op lijfrente. Daarbij wordt
verwezen naar een schattingsverslag gevoegd bij de ingediende aangifte van
nalatenschap.
Verder maakt de verzoeker duidelijk dat de administratie geen bezwaar heeft
aangetekend tegen de verkoopwaarde van het onroerend goed naar aanleiding
van de tekoopstelling, de registratierechten voor de verkoop op lijfrente door de
heer Z werden betaald met eigen middelen, de lijfrente maandelijks correct en
geheel volgens de wettelijke voorschriften werd betaald en geen van de
erfgenamen bezwaar heeft gemaakt tegen de vervreemding van het pand.
Verzoeker tekent bezwaar aan tegen de beslissing van de administratie. De
gewestelijke directie registratie blijft evenwel bij haar standpunt.
De verzoeker, het bevoegde registratiekantoor, de gewestelijke directie en de
centrale
diensten
van
de
Algemene
administratie
van
de
patrimoniumdocumentatie werden naar aanleiding van het verzoek om
bemiddeling gecontacteerd. De belastingplichtigen werden ontvangen op de
Fiscale Bemiddelingsdienst. Bijkomend werd aan de verzoeker gevraagd de
betalingsattesten van de lijfrente voor te leggen.
De
centrale
diensten
van
de
Algemene
administratie
van
de
patrimoniumdocumentatie aanvaarden na tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst dat de werkelijke uitvoering van de overeenkomst voldoende
werd aangetoond door de voorgelegde betalingsattesten en daarmee bewezen
werd dat de prestaties bedongen ten voordele van de overledene als tegenwaarde
voor de door hem afgestane rechten werkelijk moesten uitgevoerd worden en dat
die prestaties ook werkelijk werden uitgevoerd. Tevens aanvaarden zij dat mede
gelet op de concrete omstandigheden van de zaak (ondermeer levensduurte,
gezondheidstoestand, prijs akte ten opzichte van de blote eigendom, effectieve
uitvoering van het vruchtgebruik, bewijs werkelijke betaling van de rente en
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verderzetting van de betaling na het eerste overlijden) het vereiste bewijs
voldoende werd geleverd dat de wederzijdse prestaties gelijkwaardig waren en er
genoegzaam werd aangetoond dat er geen sprake is van een bedekte
bevoordeling.


Voorbeeld nr 80/2014 – Artikel 8 Wetboek der successierechten –
Tegenbewijs

De heer en mevrouw X begiftigen de heer Y met een bankgift voor een bedrag van
150.000 EUR onder last om aan (de langstlevende van) de schenkers, jaarlijks op
1 mei, 3% van het geschonken bedrag (zijnde 4.500 EUR) te storten op de
financiële rekening van de schenker. In de intentiebrief wordt bepaald dat de
geschonken goederen bij vooroverlijden van de begiftigde zullen terugkeren aan
de schenkers (toepassing artikel 951 van het Burgerlijk Wetboek). Op dezelfde
dag onderschrijft de begiftigde voor een bedrag van 150.000 EUR een
beleggingsverzekering bij een financiële instelling. Deze beleggingsverzekering
wordt afgesloten met een gewaarborgde jaarlijkse rentevoet van 3% of 4.500 EUR
onder de formule AAB. De heer Y is verzekeringnemer en verzekerde, de heer en
mevrouw X zijn begunstigden elk voor de helft.
De heer Y overlijdt. Zijn nalatenschap vervalt voor de geheelheid in volle
eigendom aan zijn langstlevende echtgenote, mevrouw Y. De heer en mevrouw X
krijgen elk een netto bedrag uitgekeerd van 73.910,09 EUR. In een
dadingsovereenkomst wordt bevestigd dat met de uitbetaling van het voormeld
netto bedrag tegemoet gekomen wordt aan de uitoefening van het beding van
terugkeer zoals opgenomen in de intentiebrief. De bovenvermelde feiten worden
opgenomen in de aangifte van nalatenschap en gestaafd met de nodige stukken.
De administratie antwoordt dat aan alle bewijselementen werd voldaan om de
toepassing van artikel 8 van het Wetboek der successierechten te weren, met
uitzondering van een “uitdrukkelijke vermelding” in het door de overledene
aangegane levensverzekeringscontract dat het contract werd afgesloten als
gevolg van de schenking met de bedoeling de betaling van de sommen te dekken
die aan de schenkers in uitvoering van de realisatie van de clausule van de
conventionele terugkeer zouden verschuldigd zijn bij het overlijden van de
begiftigde. Het ontbreken van deze “uitdrukkelijke vermelding” in het bewuste
levensverzekeringscontract is voor de tussenkomende diensten van de
administratie voldoende om de belastbaarheid in toepassing van van artikel 8 van
het Wetboek der successierechten op het bedrag van 150.000 EUR te
rechtvaardigen.
De verzoeker blijft evenwel van mening dat voormeld artikel 8 niet van toepassing
kan zijn op de uitgekeerde bedragen. Hij verwijst in eerste instantie naar de
wettekst van dit artikel 8 en verduidelijkt dat overeenkomstig dit artikel de
verkrijger de mogelijkheid heeft om aan te tonen dat de verkrijging niet kosteloos
gebeurde, maar onder bezwarende titel, als een tegenprestatie.
Dit tegenbewijs mag naar de mening van de verzoeker geleverd worden door alle
middelen van het gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, met
uitzondering van de eed. Het geheel van de feiten en de documenten in het
dossier wijzen er volgens de verzoeker ontegensprekelijk op dat de verkrijging uit
de levensverzekeringsovereenkomst gebeurde omwille van de eraan voorafgegane schenking met conventioneel beding van terugkeer. Het geheel van de
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gekende en onbetwiste feiten en stukken in het dossier leveren ontegensprekelijk
het tegenbewijs voor artikel 8 van het Wetboek der successierechten, waardoor de
uitgekeerde bedragen niet kunnen belast worden met het successierecht. De
verzoeker benadrukt dat naar zijn mening in de wet niet bepaald is dat dit tegenbewijs enkel en alleen kan worden geleverd door een uitdrukkelijke vermelding in
het levensverzekeringscontract.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt tijdens de behandeling van het dossier vast
dat het geschil voortkomt uit een verschillende interpretatie van een gepubliceerde
administratieve beslissing van 22 februari 2007 met referentienummer EE/101.887
en RJ. S 8/30-01.
Daarin wordt enerzijds een geval beschreven waarvan de omstandigheden nauw
aanleunen bij dit dossier. Anderzijds wordt daarin het volgende bepaald: “De
levensverzekering, afgesloten in voordeel van de schenker als gevolg van een
schenking om de in de schenkingsovereenkomst voorziene conventionele terugkeer van het geschonken kapitaal te waarborgen in geval van vooroverlijden van
de begiftigde, wordt door de administratie beschouwd als een beding ten behoeve
van een derde onder bezwarende titel voor zover de begunstigde (de schenker)
volgende elementen bewijst:
1) de schenking;
2) de datum van de schenking;
3) de clausule van conventionele terugkeer (eventueel een aanvullend
beding);
4) de afwezigheid van verzaking door de schenker aan de clausule van
conventionele terugkeer en aan alle of een deel van de gevolgen ervan en
5) de uitdrukkelijke vermelding in het levensverzekeringscontract dat het
contract werd afgesloten als gevolg van de schenking bedoeld onder 1) met
de bedoeling de betaling van de sommen te dekken die aan de schenker
zouden verschuldigd zijn bij het vooroverlijden van de begiftigde in
uitvoering van de realisatie van de clausule van conventionele terugkeer
bedoeld onder 3).
Als het bewijs van één enkel van deze elementen niet zou geleverd worden zal
artikel 8 van het Wetboek der successierechten toegepast worden bij het
overlijden van de begiftigde”.
Met betrekking tot het leveren van een tegenbewijs in toepassing van beoogd
artikel 8 werden volgende rechtsbronnen teruggevonden:
1) Algemeen Fiscaal Tijdschrift 2008-08-09, reeks vermogensplanning, “De
schenking: het paradepaard van de successieplanning” door E. Spruyt, nr
176 e.v.;
2) J. Decuyper en J. Ruysseveldt, successierechten, Fisconetplus Privépublicaties, 2013, nr 206¹.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt aan de centrale diensten van de Algemene
administratie van de patrimoniumdocumentatie de vraag of de onder 5) hiervoor
geëiste “uitdrukkelijke vermelding in het levensverzekeringscontract” een conditio
sine qua non is en strikt moet worden geïnterpreteerd of artikel 8 van het Wetboek
der successierechten, de RJ S 8/30-01 en de voormelde rechtsbronnen een
marge tot bemiddeling laten om middels stukken uit het dossier het tegenbewijs te
leveren.
De centrale diensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie stellen in essentie dat een uitkering ten gevolge van een

153





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 3 - Afdeling 1

levensverzekering in principe belastbaar is in hoofde van een begunstigde, doch
het vijfde lid van het bewuste artikel 8 wel toelaat het tegenbewijs te leveren dat
de verkrijger het voordeel niet kosteloos heeft ontvangen. Hoewel in casu strikt
genomen niet voldaan is aan het vijfde element van de RJ S 8/30-01, wordt door
de verzoeker duidelijk aangetoond dat het afsluiten van de levensverzekering
kadert binnen de werking van het conventioneel beding van terugkeer en dat de
begiftigde dus niet kosteloos of met animus donandi heeft gehandeld ten gunste
van de schenkers. Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst is
duidelijk geworden dat er in hoofde van de schenkers geen sprake is van een
kosteloze verkrijging en artikel 8 van het Wetboek der successierechten niet van
toepassing kan zijn op de uitkeringen aan de schenkers.


Voorbeeld nr 81/2014 – Artikel 33 Wetboek der successierechten –
Verwerping passiefpost – Schuld niet bewezen

De heer en mevrouw X-Y wijzigen in 2007 hun huwelijkscontract door overgang
van het stelsel van algehele gemeenschap naar scheiding van goederen. In de
notariële akte houdende wijziging huwelijkscontract wordt het volgende
opgenomen: "(...)
* een oplegsom te ontvangen door mevrouw Y en te betalen door de heer X met
name een som van 31.400,00 EUR, welke som dient betaald te worden als opleg
aan mevrouw Y uiterlijk binnen de twee jaar na de inschrijving op het door de heer
X te kiezen beleggingsproduct, welke keuze en storting moet gebeuren binnen de
maand vanaf heden. De rente of waardeverandering is ten voordele of ten nadele
van de heer X (…)".
De heer X overlijdt in 2013. Zijn nalatenschap vervalt aan de langstlevende
echtgenote voor het vruchtgebruik en aan de drie kinderen voor de geheelheid in
naakte eigendom. In de aangifte van nalatenschap wordt een passiefpost
opgenomen van 31.400 EUR met de volgende vermelding: “(…) nog te betalen
bedrag bij vrijgave belegging aan mevrouw Y, zo geregeld bij aanpassing
huwelijkscontract (..)”.
Benevens een onroerend actief omvat de nalatenschap een roerend actief dat is
verspreid over financiële rekeningen in eigen vermogen van de overledene en in
onverdeeldheid met mevrouw Y. Daarnaast zijn er levensverzekeringen
opgenomen die aanleiding geven tot uitkering (toepassing artikel 8 van het
Wetboek der successierechten).
Het bevoegde registratiekantoor verwerpt de passiefpost op grond van het feit dat
contractueel werd bepaald dat de gelden betaald moesten zijn. De gewestelijke
directie registratie bevestigt het standpunt van het bevoegde registratiekantoor en
stelt in essentie dat op grond van artikel 33 van het Wetboek der successierechten
schulden (waarvan de wetgever a priori twijfelt aan de oprechtheid ervan,
ongeacht hun aard), aangegaan door de overledene ten behoeve van één zijner
erfgenamen, niet worden aangenomen tenzij het bewijs van de echtheid wordt
bijgebracht. Dit wil zeggen dat de morele overtuiging wordt geleverd dat de schuld
oprecht is en nog bestaat op datum van het overlijden. De gewestelijke directie
verwijst daarbij tevens naar de vermelding opgenomen in de notariële akte van
2007.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt aan de erfgenamen voorlegging van alle
rekeninguittreksels tussen 21 september 2007 tot aan het overlijden, een bewijs
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van de verkoop van de fondsen (eventueel aangevuld met de initiële contracten)
en betalingen aan het rusthuis. De Fiscale Bemiddelingsdienst legt deze stukken
voor aan de gewestelijke directie en geeft daarbij bijkomende toelichting bij de
achtergrond van de wijziging van het huwelijkscontract.
De gewestelijke directie registratie blijft twijfelen aan de oprechtheid van de schuld
en vindt het niet bewezen dat de partijen de bedoeling hadden om de schuld terug
te betalen; de administratie stelt dat de schuld bijgevolg terecht werd geweerd uit
het passief op grond van artikel 33 van het Wetboek der successierechten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in het dossier voornamelijk vastgesteld dat
de administratie het nodige belang is blijven hechten aan de clausule die in de
notariële akte werd opgenomen en dat voor de administratie uit de aangebrachte
stukken is gebleken dat er in de periode tussen oktober 2007 en oktober 2009
voldoende middelen/beleggingen aanwezig waren, die konden vrijgemaakt worden
om de oplegsom te betalen, waardoor er voor de Fiscale Bemiddelingsdienst geen
verdere bemiddelingsmarge voorhanden was.


Voorbeeld nr 82/2014 – Artikel 50, 3e lid Wetboek der successierechten –
Zorgrelatie

De heer X, geboren in 1977, is enige en algemene legataris van wijlen de heer Y.
In de aangifte van nalatenschap beroept de heer X zich op het tarief rechte linie op
grond van artikel 50, 3e lid van het Wetboek der successierechten:
(…) “Een verkrijging tussen personen waartussen een relatie van zorgouder en
zorgkind bestaat of heeft bestaan wordt gelijkgesteld met een verkrijging in de
rechte lijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt zulk een relatie geacht te
bestaan of te hebben bestaan wanneer iemand, vóór de leeftijd van eenentwintig
jaar, gedurende drie achtereenvolgende jaren bij een andere persoon heeft
ingewoond en gedurende die tijd hoofdzakelijk van die andere persoon of van
deze en zijn levenspartner samen, de hulp en verzorging heeft gekregen die
kinderen normaal van hun ouders krijgen. De inschrijving van het zorgkind in het
bevolkings- of het vreemdelingenregister op het adres van de zorgouder geldt als
weerlegbaar vermoeden van inwoning bij de zorgouder”.
In het dossier worden getuigenverklaringen (huisarts, wijkinspecteur politie, buren)
en materiële bewijsstukken voorgelegd. Voor de gewestelijke directie situeren
deze bewijsstukken zich evenwel in de periode 1998-1999, tijdens de welke de
heer X ook in het bevolkingsregister bij de overledene ingeschreven stond.
Daarnaast wordt melding gemaakt dat de huisarts heeft verklaard dat de
overledene voor de heer X als kind zou hebben gezorgd en vanaf zijn zestiende
verjaardag bij de heer X zou gewoond hebben en bijgevolg niet blijkt dat deze
huisarts de zorg en inwoning zelf heeft vastgesteld. Dientengevolge is de
gewestelijke directie van mening dat het tarief rechte linie niet kan worden
toegepast.
In een nota aan de gewestelijke directie registratie wijst de Fiscale Bemiddelingsdienst er op dat er vaker verzoeken tot bemiddeling zijn waarbij een erfgenaam
zich beroept op het tarief rechte linie (in plaats van vreemden) en dat indien er
geen bijkomende materiële bewijsstukken worden aangebracht tijdens de
bemiddeling er in principe geen bemiddelingsmarge kan worden gevonden.
Toch verwees de Fiscale Bemiddelingsdienst in casu naar (1) een verkorte
weergave van een gepubliceerd arrest van het Hof van beroep te Brussel van 8
mei 2000, waarin het Hof in het kader van “hulp en verzorging” enkel een
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beoordeling maakt aan de hand van de feitelijke gegevens, zijnde ondermeer 23
getuigenverklaringen, (2) een gepubliceerd vonnis van de Rechtbank van eerste
aanleg te Leuven van 3 juni 2011, gevolgd door een arrest van het Hof van beroep
van 9 april 2014, waaruit afgeleid kan worden dat de Rechtbank en het Hof
rekening houden met getuigenverklaringen van buren, kennissen, huisarts,
wijkinspecteur en verpleegkundigen in het kader van een betwisting aangaande
het leveren van een bewijs van (al dan niet) samenwoning.
De gewestelijke directie registratie besluit naar aanleiding hiervan dat hoewel de
materiële bewijsstukken, gezien de feitelijke omstandigheden, zeer summier zijn,
zij samengenomen met de diverse getuigenverklaringen toch de overtuiging
leveren dat de heer X gedurende ten minste drie jaar vóór de leeftijd van 21 jaar
van de heer Y de zorg kreeg die een kind normaal gezien van zijn ouders krijgt.
Bijgevolg wordt aangenomen dat tussen de overledene en de heer X een
zorgrelatie bestond zoals bedoeld in artikel 50, 3 e lid van het Wetboek der
successierechten en kan het tarief rechte linie worden toegepast.


Voorbeeld nr 83/2014 – Artikel 126 Wetboek der successierechten –
Verzuim

De heer X overlijdt op 11 maart 2011. Zijn nalatenschap vervalt aan vijfentwintig
neven en nichten en aan zeven achterneven en achternichten. Notaris V wordt
door de erfgenamen aangesteld om een aangifte van nalatenschap in te dienen.
Er wordt één maand uitstel van indiening gevraagd; de verbeteringstermijn komt
hierdoor op 12 september 2011.
Op 9 september 2011 wordt een aangifte van nalatenschap ingediend op het
bevoegde registratiekantoor. In het onroerend actief van de nalatenschap wordt
een onroerend goed aangegeven. In het roerend actief van de nalatenschap
worden bankactiva aangegeven van bank Y (299.619,27 EUR).
Op 5 oktober 2011, dit is na het verstrijken van de verbeteringstermijn en na de
indiening van de aangifte van nalatenschap, wordt vanwege de bank Y aan
Notaris V een fiscale lijst toegestuurd met vermelding van het bestaan van een
levensverzekering waarvan het uit te keren bedrag op het moment van overlijden
255.771,86 EUR bedraagt.
Het bevoegde registratiekantoor stelt vast dat het bedrag van de
levensverzekering niet vervat was in de verschillende financiële rekeningen van de
overledene, opgenomen in de betreffende aangifte van nalatenschap, en stuurt op
4 januari 2012 een ambtshalve aanslag naar het notariskantoor. Deze aanslag
omvat de bijkomende successierechten en een boete wegens verzuim (toepassing
artikel 126 van het Wetboek der successierechten, verminderd krachtens artikel
141 van het Wetboek der successierechten, het koninklijk besluit van 31 maart
1936 en het erbij gevoegde barema).
Pas op 12 januari 2012 wordt een bedrag van 255.771,86 EUR gestort op de
kantoorrekening van de Notaris met vermelding: “Nalatenschap X …. 12 januari
2012”. Op 18 januari 2012 tekent de Notaris bezwaar aan tegen de ambtshalve
aanslag inzake successierechten. Op 6 maart 2012 dient het notariskantoor een
bijvoeglijke aangifte van nalatenschap in voor de levensverzekering.
Het notariskantoor stelt dat de boete wegens verzuim ten onrechte werd geheven
en dat de ambtshalve aanslag vanwege het bevoegde registratiekantoor te snel
werd gevestigd. Daarnaast beroept de Notaris zich op de specifieke
omstandigheden in dit dossier.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft alle elementen in dit dossier gebundeld in
een omstandige nota gericht aan de gewestelijke directie, waarin de feitelijke
elementen, de betwisting en de uiteenlopende rechtspraak aangaande de
toepassing van de artikelen 126 en 131 van het Wetboek der successierechten
werden besproken.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat:
 er een misverstand is ontstaan tussen het notariskantoor en het lokale
bankkantoor Y met betrekking tot de levensverzekering, waardoor het
notariskantoor ervan uitging dat het bedrag van de levensverzekering
vervat was in de verschillende financiële rekeningen van de overledene (cf.
de fiscale lijst 201);
 het actief van de nalatenschap bij bank Y: 299.619,27 EUR bedroeg en de
levensverzekering 255.771,86 EUR;
 er geen nauw verwantschap bestond tussen de overledene en de
erfgenamen, die geen zicht hadden op de financiële situatie van de
overledene en het bestaan van een levensverzekering;
 de ambtshalve (bijkomende) aanslag door het bevoegde registratiekantoor
te snel werd gevestigd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst geeft aan dat:
 de fiscale lijst van de levensverzekering werd toegestuurd aan het
notariskantoor op 5 oktober 2011, dit is na de indiening van een (eerste)
aangifte van nalatenschap;
 de uitbetaling van de levensverzekering heeft plaatsgevonden op 12 januari
2012, dit is na de vestiging van de ambtshalve aanslag;
 de stukken in het dossier, objectief gezien, aangeven dat de Notaris vóór
de indiening van de aangifte van nalatenschap geen weet kan gehad
hebben van het bestaan van de levensverzekering (cf. voormelde fiscale
lijst);
 de Notaris in dit dossier is aangesteld tot notaris-vereffenaar van de
nalatenschap en begunstigd werd met het bedrag op zijn kantoorrekening
nadat de ambtshalve aanslag gevestigd werd;
 de Notaris een openbaar ambtenaar is, die is aangesteld in een
nalatenschap tussen vreemden en die geacht wordt zijn taak zo goed
mogelijk uit te voeren voor zijn cliënten - in dit geval 32 erfgenamen -,
waardoor het objectief gezien weinig waarschijnlijk lijkt voor de Fiscale
Bemiddelingsdienst dat in dit dossier de Notaris zou nagelaten hebben om
de levensverzekering aan te geven.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt of, rekening houdende met de specifieke
omstandigheden, een gehele kwijtschelding van de boete alsnog in overweging
kan worden genomen. Zoniet of in het kader van een minnelijke schikking de
administratie de boete van 20% of 1/5 van de aanvullende rechten in dit dossier
ten uitzonderlijke titel verder kan verminderen tot 5% of 1/20 van de aanvullende
rechten (naar analogie met een vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg te
Gent van 22 juni 2010, bevestigd door een arrest van het Hof van beroep te Gent
van 3 september 2013 (RJ S 126/01-24)).
De gewestelijke directie heeft na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst
de boete wegens verzuim volledig kwijtgescholden.
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Voorbeeld nr 84/2014 – Artikel 131 Wetboek der successierechten –
Afwezigheid van fout

De heer X overlijdt op 27 januari 2014. Zijn nalatenschap vervalt voor de
geheelheid in volle eigendom aan zijn langstlevende echtgenote, mevrouw Y. Na
indiening van de aangifte van nalatenschap op 27 maart 2014 stuurt het
registratiekantoor op 3 juni 2014 een betalingsbericht aan de langstlevende
echtgenote. Tevens wordt mevrouw Y verzocht, binnen de 30 dagen, een
bijvoeglijke aangifte in te dienen voor het roerend actief van de gemeenschap en
twee uitkeringen van levensverzekeringen.
Op 12 juni 2014 betaalt mevrouw Y de gevorderde successierechten.
Op 13 juni 2014 herinnert het registratiekantoor mevrouw Y aan het verzoek van 3
juni 2014.
Op 23 juni 2014 wordt een bijvoeglijke aangifte ingediend op het bevoegde
registratiekantoor.
Op 24 juni 2014 vordert het registratiekantoor aanvullende successierechten en
een boete wegens verzuim.
Mevrouw Y betaalt op 25 juli 2014 de verschuldigde aanvullende successierechten. Mevrouw Y verzoekt kwijtschelding van de boete wat evenwel niet wordt
toegestaan.
Mevrouw Y dient een verzoek om bemiddeling in.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft alle elementen in dit dossier gebundeld in
een omstandige nota gericht aan de gewestelijke directie, waarin de feitelijke
elementen, de betwisting en de visie van de rechtspraak aangaande de
toepassing van de artikelen 126 en 131 van het Wetboek der successierechten
uitgebreid werden besproken.
Uit het onderzoek is gebleken dat mevrouw Y in de nasleep van het overlijden van
haar man in een geschil is verzeild geraakt met het ziekenhuis dat haar man
behandelde vóór zijn overlijden. Mevrouw Y heeft aangegeven dat haar gedachten
meer werden ingenomen door de afwikkeling van deze problemen, dan door de
fiscale verplichtingen.
De praktische ervaring van de Fiscale Bemiddelingsdienst leert dat de Algemene
administratie van de patrimoniumdocumentatie een volgens het barema reeds
verminderde fiscale boete enkel zal kwijtschelden wanneer de erfgenamen het
bewijs leveren van een afwezigheid van fout (toepassing artikel 131 van het
Wetboek der successierechten). In casu wordt in essentie aangebracht dat de
“fout” voornamelijk te wijten is aan de “ontreddering” ingevolge het overlijden van
de heer X en het geschil met het ziekenhuis.
Bij het voeren van een discussie met de administratie omtrent het principe van een
“afwezigheid van fout” stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst enerzijds vast dat een
boete inzake successierechten bij toepassing van artikel 126 van het Wetboek der
successierechten van rechtswege verschuldigd is door het feit van de overtreding
zelf en het voor de administratie geen belang heeft of deze voortspruit uit een
dwaling omtrent de feiten of het recht, noch of er bedrieglijk opzet aanwezig is,
waarbij een afwezigheid van fout niet mag verward worden met goede trouw of
gebrek aan frauduleus inzicht. Anderzijds stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst vast
dat argumenten zoals goede trouw, onwetendheid, vergetelheid, het naar het
beste vermogen invullen, … niet verschoonbaar zijn bij de administratie voor een
eventuele kwijtschelding van een opgelegde boete.
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Hoe zwaar en bijzonder gevoelig de problematiek van fiscale boeten inzake
successierechten bij belastingplichtigen, die geconfronteerd worden met een
overlijden, ook moge zijn, de lezing van de verschillende gepubliceerde
rechterlijke
en
administratieve
beslissingen
(beschikbaar
via
http://www.fisconetplus.be onder RJ S 126 en RJ S 131) lijkt in principe geen
bemiddelingsmarge te laten om in dit dossier een verdere bespreking met de
administratie te voeren.
De verzoeker heeft evenwel daarnaast aangehaald dat zij door de administratie
gewezen werd op de tekortkomingen in de oorspronkelijke aangifte van
nalatenschap zonder dat er gesproken werd over het opleggen van een boete.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in het kader hiervan een gepubliceerde
beslissing (nr S 126/11-02, arrest van het Hof van beroep te Antwerpen dd. 24
april 2007, nr EE. 99.415) gevonden die bijzondere aandacht lijkt te vereisen en
die luidt als volgt: “Krachtens artikel 109 van de Wet van 4 augustus 1986
houdende fiscale bepalingen (BS 20 augustus 1986) vermeldt telkens wanneer
een belastingadministratie aan een belastingplichtige een bericht zendt, waarbij
hem een administratieve boete wordt opgelegd, dit bericht de feiten die de
overtreding opleveren en de verwijzing naar de toegepaste wet- of
verordeningsteksten, en geeft de motieven op die gediend hebben om het bedrag
van de boete vast te stellen.
Er wordt vastgesteld dat de brief, gericht aan de raadsman van de erfgenamen,
waarin gevraagd wordt het verzuim van een bankrekening te herstellen, geen
melding maakt van het opleggen van een administratieve boete.
De beslissing tot het opleggen van een boete is een bestuurshandeling waarvoor
een motivering moet gegeven worden. De mededeling aan de notaris dat een
bepaald goed niet werd aangegeven en dat dit verzuim diende rechtgezet te
worden, kan niet worden gelijkgesteld met een beslissing tot het opleggen van een
boete. Het feit dat de notaris in zijn begeleidend schrijven bij de bijvoeglijke
aangifte verzocht om de erfgenamen te ontslaan van enige boete, is niet
voldoende opdat de administratie de boete kon opleggen zonder eerst een bericht
te zenden waarin de feiten worden vermeld die de overtreding opleveren alsook
verwezen wordt naar de toegepaste wets- of verordeningsteksten, en waarbij de
motieven worden opgegeven die gediend hebben om het bedrag van de
belastingverhoging vast te stellen.
De vereisten van artikel 109 van de Wet van 4 augustus 1986 werden derhalve
niet nageleefd zodat de boete niet rechtsgeldig kon worden opgelegd.
De schending van de motiveringsplicht heeft de onwettigheid van de gevorderde
boete tot gevolg”.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt zich af of, rekening houdend met de
feitelijke vaststellingen, de vordering van de fiscale boete op grond van de
bovenvermelde RJ niet kan worden prijsgegeven.
De gewestelijke directie registratie wijst dit verzoek af omdat zij van mening is dat
er in de loop van de bemiddeling geen elementen door de erfgename werden
aangereikt die een vrijstelling van boete op grond van artikel 131 van het Wetboek
der successierechten kunnen rechtvaardigen.
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Voorbeeld nr 85/2014 – Artikel 135, 3° Wetboek der successierechten –
Teruggave

Naar aanleiding van het overlijden op 20 maart 2010 van mevrouw X, weduwe van
wijlen de heer Y, vooroverleden op 19 juli 2003, dienen de erfgenamen een
aangifte van nalatenschap in op 8 november 2010. Deze wordt gevolgd door de
indiening van twee bijvoeglijke aangiften van nalatenschap op 9 november 2010
en 28 februari 2013.
De erfgenamen verzoeken de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie daarbij tot teruggave van successierechten bij toepassing van artikel
135, 3° van het Wetboek der successierechten omwille van het feit dat een aantal
roerende goederen onterecht in het actief van de nalatenschap zijn opgenomen.
Deze roerende goederen komen voort (1) uit twee kapitaalsverminderingen van
éénzelfde vennootschap, waarvan wordt toegelicht dat de aandelen juridisch
toebehoorden aan de kinderen (ingevolge een schenking door de beide ouders bij
leven) en de bedragen van de kapitaalsverminderingen ten onrechte opnieuw bij
de moeder zijn terechtgekomen, (2) uit tegoeden die bijna zeven jaar vóór het
overlijden van de moeder in de nalatenschap van de vooroverleden ouder (de
vader) al voor de helft in volle eigendom werden belast en dus geacht moeten
worden reeds voor het vruchtgebruik toe te behoren aan de moeder en voor de
blote eigendom aan de kinderen.
De erfgenamen nemen hiervoor contact op met een advocatenkantoor dat een
bezwaarschrift indient. Zowel de bevoegde gewestelijke directie als de centrale
diensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie wijzen
het verzoek af. De administratie is in essentie van mening dat de bedragen
afkomstig uit de kapitaalsverminderingen niet in aanmerking kunnen komen voor
een teruggave op basis van artikel 135, 3° van het Wetboek der successierechten.
Daarnaast wordt gesteld dat er geen deugdelijk bewijs wordt geleverd van een
afgescheiden beheer van de roerende goederen (die destijds bij het overlijden van
de vader reeds vererfd waren voor de naakte eigendom aan de kinderen),
waardoor het principe van het dubbelzinnig bezit niet kan toegepast worden door
de administratie.
Er wordt een verzoek om bemiddeling ingediend.
Tijdens een onderhoud op de Fiscale Bemiddelingsdienst worden de voornaamste
(rechtstreekse en onrechtstreekse) geldbewegingen, voortgekomen uit de
kapitaalsverminderingen van de vennootschap, toegelicht. Daarnaast wordt het
principe van het dubbelzinnig bezit besproken voor de financiële rekeningen die
werden aangegeven bij het overlijden van de vader en opnieuw voor de
geheelheid in plaats van de onverdeelde helft werden aangegeven bij het
overlijden van de moeder. Er blijkt ontegensprekelijk dat wijlen mevrouw X
juridisch gezien geen eigenaar kan zijn van de tegoeden voortkomende uit de
kapitaalsverminderingen en deze tegoeden bijgevolg onterecht in het actief van de
nalatenschap zijn terechtgekomen, waardoor deze goederen als bijkomend
passief dienen te worden aanvaard en een teruggave van successierechten
mogelijk moet zijn.
Betrokkenen bezorgen een aantal bijkomende stukken aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Deze elementen worden mee vervat in een nota gericht aan
de centrale administratie, waarbij tevens wordt aangestuurd op een onderhoud op
de Fiscale Bemiddelingsdienst met betrokkenen en de administratie.
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De centrale administratie laat evenwel aan de Fiscale Bemiddelingsdienst weten
bij haar standpunt te blijven. Zij benadrukt bovendien dat de voorgelegde stukken
geen voldoende bewijs leveren en een onderhoud in de gegeven omstandigheden
pas wenselijk is, indien de betrokkenen alle bewijsstukken voorleggen waarover zij
(menen te) beschikken.
De Fiscale Bemiddelingsdienst brengt naar aanleiding hiervan bijkomende stukken
ter kennis van de centrale administratie. Er wordt ingestemd met een onderhoud
met de verzoekers op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Tijdens dit onderhoud worden de voornaamste elementen in het dossier één voor
één besproken. Daarbij blijkt dat er geen bemiddelingsmarge wordt gelaten voor
wat betreft de aanvaarding van een bijkomend passief, maar wel gedeeltelijk voor
wat betreft de toepassing van het principe van het dubbelzinnig bezit.
Volgend op het onderhoud op de Fiscale Bemiddelingsdienst richt het
advocatenkantoor een bijkomend omstandig schrijven aan de centrale
administratie met juridische argumentatie en bewijsstukken aangaande twee
financiële effectenrekeningen.
De centrale administratie heeft vervolgens meegedeeld dat naar aanleiding van
het onderhoud en de bijkomende voorgelegde bewijsstukken beslist werd om een
teruggave toe te staan in toepassing van artikel 135, 3° van het Wetboek der
successierechten wegens de ten onrechte, voor een omvangrijk bedrag,
aangegeven roerende goederen.
Het advocatenkantoor heeft hiermee ingestemd.


Voorbeeld nr 86/2014 – Artikel 84 Wetboek der successierechten –
Belastingschulden – Voorrecht – Patstelling

Mevrouw X overlijdt in 2014. Haar nalatenschap is, bij ontstentenis van een
testament, opengevallen aan veertig wettige erfgenamen. De formaliteit
aangaande de vereffening-verdeling van de nalatenschap wordt geregeld door
een notariskantoor.
In de nalatenschap van mevrouw X zit een netto actief van 433.632,65 EUR. Zij
bezit daarnaast het vruchtgebruik op een woning. Bij het openvallen van de
nalatenschap worden de tegoeden op de financiële rekening geblokkeerd. Het
vruchtgebruik op de woning dooft uit. De naakte eigendom van het onroerend
wordt hierdoor volle eigendom, zonder dat het onroerend goed deel uitmaakt van
de nalatenschap.
Eén van de erfgenamen, de heer Y, is gerechtigd voor 1/60 volle eigendom in de
nalatenschap en voor 1/60 in voormelde woning. Het aandeel van de heer Y wordt
bijgevolg geraamd op 7.227,21 EUR. De heer Y is daarop 4.279,94 EUR aan
successierechten verschuldigd aan het bevoegde registratiekantoor (exclusief de
intussen lopende interesten).
De financiële instelling van wijlen mevrouw X betaalt de successierechten in
hoofde van negenendertig erfgenamen, maar gaat niet over tot betaling van de
successierechten van de heer Y. Tegelijkertijd weigert de financiële instelling alle
tegoeden op de financiële rekening van de overledene vrij te geven, tenzij het
bevoegde registratiekantoor een attest aflevert dat alle verschuldigde
successierechten zijn voldaan.
De problematiek bestaat erin, dat de heer Y verschillende fiscale schulden heeft
bij twee ontvangkantoren der directe belastingen en een BTW-ontvangkantoor.
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Op basis van ondermeer de openstaande aanslagen inzake directe belastingen
blijkt dat de heer Y tot meer fiscale schulden gehouden is dan hij netto uit de
nalatenschap verkrijgt.
Daarnaast wordt de stelling geponeerd dat in dit dossier de directe belastingen
een algemeen voorrecht hebben op de inkomsten en roerende goederen van de
belastingschuldige en dus voor de successierechten komen.
In deze veronderstelling wordt ervan uitgegaan dat het aandeel van de heer Y in
principe volledig kan worden aangerekend op de schulden inzake directe
belastingen, waardoor het aandeel in de successierechten niet kan betaald
worden met de tegoeden uit deze nalatenschap. Met de BTW-schulden wordt
geen rekening gehouden, aangezien het enkel administratieve boeten betreft en
deze dus geen voorrecht genieten.
Doordat de heer Y de verschuldigde successierechten niet betaalt, kan de
Ontvanger van de registratie geen attest afleveren, blijft het successiedossier
geblokkeerd voor alle erfgenamen (en de fiscus) en kunnen tegoeden op de
financiële rekening niet worden vrijgegeven. Bijgevolg kan het aandeel van de
heer Y niet worden aangewend om een gedeelte van zijn openstaande schulden
te delgen.
Er wordt een verzoek om fiscale bemiddeling ingediend.
Het bevoegde registratiekantoor van de Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie en het Regionaal Invorderingscentrum van de
Algemene administratie van de inning en invordering werden gecontacteerd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst richt een nota aan het Regionaal
Invorderingscentrum waarin de specifieke omstandigheden van het dossier
werden toegelicht. In het kader van deze problematiek werd verwezen naar een
uittreksel uit het Handboek Vermogensrecht: goederen- en insolventierecht, deel
III, samenloop, vermogensvereffening en rangregelingen, uitgave 2010, p. 607,
bijlage 2, waarbij ondermeer het volgende vermeld wordt: “Enigszins verschillend
is het algemeen voorrecht voor de successierechten (artikel 84 I W. Succ.). De
successierechten zijn schulden van de erfgenamen, legatarissen en begiftigden.
Bij samenloop met andere schuldeisers van een schuldenaar van de
successierechten (dus een erfgenaam e.d.) heeft de fiscus voor die rechten een
voorrecht, maar niet op alle goederen van de schuldenaar, doch enkel op de
goederen afkomstig uit de nalatenschap. Juister: - op de roerende goederen uit de
nalatenschap heeft hij een voorrecht (art. 84 I W.Succ.), dat na 18 maanden
vervalt, indien de ontvanger tegen dan geen gerechtelijke vervolgingen
aangevangen heeft (art. 85 W.Succ.); op die goederen heeft het voorrecht in
verhouding tot andere schuldeisers van de erfgenamen dezelfde rang als de
andere algemene voorrechten van de fiscus. – op de onroerende goederen uit de
nalatenschap heeft de fiscus niet het voorrecht van art. 84 I W.Succ., maar wel
een occulte wettelijke hypotheek, die na 18 maanden vervalt indien ze tegen dan
niet ingeschreven is (art. 84 II en 86 W.Succ.)”.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt dat overeenkomstig deze rechtsleer de
Ontvanger van de successierechten in samenloop komt met de Ontvanger der
directe belastingen, wat betekent dat inzake fiscale schulden een
pondspondsgewijze verdeling zich aandient in dit dossier (cf. artikel 14
Hypotheekwet: “Bevoorrechte schuldeisers die in dezelfde rang zijn, worden naar
evenredigheid van hun vordering betaald”).

162





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 3 - Afdeling 1

De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt tevens dat indien deze pondspondsgewijze
verdeling zou worden toegepast, dit inhoudt dat de schuld inzake
successierechten niet volledig zou kunnen betaald worden, aangezien de
openstaande schulden inzake directe belastingen naar evenredigheid ruim hoger
liggen dan de successierechten die gevorderd worden.
In het kader hiervan heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst aan het Regionaal
Invorderingscentrum gevraagd of in overweging kon genomen worden om
uitzonderlijk afstand te doen van de pondspondsgewijze verdeling van de
schulden, zodat het aandeel van de heer Y, voor het bedrag (rechten/interesten)
verschuldigd aan de Ontvanger van de registratie, eerst kan aangerekend worden
op de successierechten en het saldo ervan op de openstaande schuld inzake
directe belastingen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft daaraan toegevoegd dat uit het verzoek tot
bemiddeling blijkt dat het onroerend goed, waarin de heer Y gerechtigd is voor
1/60 volle eigendom, binnenkort door de notaris-vereffenaar verkocht zal worden,
waardoor het aandeel van de heer Y in de verkoopopbrengst door de directe
belastingen zal kunnen worden aangewend tot gedeeltelijke delging van eijn
openstaande schulden. Tegelijkertijd werd gesteld dat de Ontvanger van de
registratie hierop geen enkel voorrecht kan laten gelden (bijvoorbeeld door
inschrijving van een wettelijke hypotheek), aangezien het onroerend goed niet in
de nalatenschap van mevrouw X aanwezig is.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft meegedeeld dat indien het inderdaad zo is
dat de Ontvanger van de registratie in samenloop komt met de Ontvanger der
directe belastingen, een afstand doen aan de pondspondsgewijze verdeling een
uitweg kan zijn om de patstelling in deze nalatenschap te doorbreken.
Het Regionaal Invorderingscentrum gaf zijn akkoord om eerst de verschuldigde
successierechten te betalen uit de beschikbare middelen van de in hoofde van de
heer Y – uit de voormelde nalatenschap – verkregen goederen en slechts het
saldo aan de directe belastingen te laten toekomen, waardoor de financiële
instelling kon verzocht worden om de verschuldigde successierechten te betalen
aan het bevoegde registratiekantoor en een attest tot vrijgave van de financiële
tegoeden kon worden opgemaakt.


Voorbeeld nr 87/2014 – Overdracht door de overledene van een hem
toebehorend goed – Artikel 7 en 108 Wetboek der successierechten

De heer X overlijdt in april 2012.
Aangezien het nagelaten actief van de overledene onbelangrijk is, neemt de
Notaris die de successie beheert contact op met het bevoegde registratiekantoor
voor het bekomen van een vrijstelling voor het indienen van de aangifte van
nalatenschap ten voordele van de erfgenamen.
Aangezien de heer X in de loop van de maand juni 2008 een eigen onroerend
goed had verkocht, vroeg het kantoor bijkomende uitleg over de aanwending van
het geld uit die verkoop, aangezien die middelen blijkbaar geen deel meer
uitmaakten van de nalatenschap.
De Notaris verduidelijkt dat het verkochte goed in onverdeeldheid toebehoorde
aan de overledene en aan mevrouw Y, zijn ex-echtgenote, waarvan hij sedert
1997 gescheiden was, en dat naar aanleiding van een minnelijke regeling de heer
X zijn deel geheel heeft overgedragen aan mevrouw Y, zodat hij bij de verkoop
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niets heeft ontvangen en waardoor er van dit bedrag geen spoor is terug te vinden
in de bankrekeningen van de overledene.
Het registratiekantoor neemt geen genoegen met deze uitleg en vraagt om “ofwel
een aangifte van nalatenschap te ontvangen waarin de toestand wordt
verduidelijkt (ofwel in hoofde van de begunstigde van de schenking, ofwel in het
kader van de spontane aangifte van het vermogen dat van rechtswege aan de
overledene toekomt naar aanleiding van zijn scheiding), ofwel passiefstukken die
van aard zijn om de belastbare grondslag te verminderen”.
Er werd een aangifte van nalatenschap ingediend. In deze aangifte verklaart
mevrouw Y dat, als gevolg van een akkoord bij de scheiding in 1997, het deel van
de heer X aan haar werd betaald en geeft de redenen daarvoor.
Op grond van deze aangifte vordert het registratiekantoor successierechten in
hoofde van mevrouw Y met toepassing van het tarief “tussen alle andere
personen” op een bedrag dat overeenstemt met de verkoopprijs van het deel van
de heer X.
Mevrouw Y neemt nadien, via haar raadsman, met het kantoor contact op om uit
te leggen dat het bedrag haar werd betaald krachtens een overeenkomst van
vereffening-verdeling van het huwelijksstelsel “ter vereffening van alle rekeningen
tussen echtgenoten” en niet krachtens een schenking, alsook om de belangrijkste
elementen van dit akkoord te verduidelijken.
Het registratiekantoor deelt vervolgens aan de raadsman van mevrouw Y mee dat
zij moet bewijzen dat ze een schuldvordering had op haar ex-echtgenoot en dat bij
gebreke daarvan de gevestigde aanslag integraal behouden blijft.
De raadsman van mevrouw Y dient vervolgens een verzoek tot bemiddeling in bij
de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst analyseert het dossier en neemt contact op met
het registratiekantoor. De aandacht wordt inzonderheid gevestigd op de terzake
van toepassing zijnde wettelijke bepalingen van de artikelen 7 en 108 van het
Wetboek der successierechten. Artikel 7 bepaalt: “De goederen, waarover, naar
het door het bestuur geleverd bewijs, de afgestorvene kosteloos beschikte
gedurende de drie jaar vóór zijn overlijden, worden geacht deel uit te maken van
zijn nalatenschap, indien de bevoordeling niet onderworpen werd aan het
registratierecht gevestigd voor de schenkingen, behoudens verhaal van de
erfgenamen of legatarissen op de begiftigde voor de wegens die goederen
gekweten successierechten.
Wanneer er door het bestuur of door de erfgenamen en legatarissen bewezen
wordt dat de bevoordeling een bepaalde persoon gold, wordt deze voor legataris
van de geschonken zaak gehouden”.
Artikel 108 stelt: “De eis tot betaling van de rechten van successie en van
overgang bij overlijden, alsmede van de boeten wegens gebrek aan aangifte of
wegens niet-aangifte van enig roerend of onroerend goed, is, tot levering van het
tegenbewijs, voldoende vastgesteld bij de door de afgestorvene te zijnen bate of
op zijn verzoek verleden akten van eigendom.
Edoch, ten opzichte der roerende goederen waarop artikel 2279 van het Burgerlijk
Wetboek betrekking heeft, bestaat het door vorige alinea gevestigd wettelijk
vermoeden slechts op voorwaarde dat de akten niet reeds sedert meer dan drie
jaar vòòr het overlijden bestaan; in het tegenovergesteld geval, kan het bestaan
van bedoelde akten door het bestuur enkel ingeroepen worden als een element
van vermoeden, overeenkomstig artikel 105”.

164





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2014
Deel 3 - Afdeling 1

Er wordt eveneens aangehaald dat dit geval betrekking heeft op een verrichting
betreffende een roerend goed (een geldsom) die heeft plaatsgehad in juni 2008,
dat het overlijden dateert van april 2012, dat er dus tussen de akte en het
overlijden een termijn van meer dan 3 jaar is verstreken en dat de
toepassingsvoorwaarden van zowel artikel 7 als van artikel 108 van het Wetboek
der successierechten bepalen dat de verrichting van de overledene niet teruggaat
tot meer dan 3 jaar vóór zijn overlijden.
Het registratiekantoor herziet op basis hiervan zijn standpunt en gaat ervan uit dat
de artikelen 7 en 108 van het Wetboek der successierechten niet van toepassing
zijn aangezien de termijn van 3 jaar was verstreken.



Kadastraal inkomen



Voorbeeld nr 88/2014 – Bedrag kadastraal inkomen – Kantoorgebouw

Ingevolge de gedeeltelijke ingebruikname van het nieuw opgerichte
kantoorgebouw, gelegen in de rand van Brussel, heeft de administratie een
voorlopig kadastraal inkomen betekend van 250.843 EUR. De belastingplichtige
stelde daar een kadastraal inkomen tegenover van 149.405 EUR. Tijdens de
onderhandelingen heeft de onderzoekende ambtenaar een voorstel geformuleerd
van 201.073 EUR.
De schatting van de administratie is gebaseerd op de huurwaarden vastgesteld
voor gelijkaardige kantoorgebouwen gelegen in de Brusselse agglomeratie. De
belastingplichtige betwist deze manier van schatten. De vergelijkingspunten
moeten gekozen worden in de gemeente zelf of in gelijkaardige gemeenten. Voor
deze gemeenten worden de kantoorgebouwen geschat op basis van de
gezamenlijke verkoopwaarde van de grond en de gebouwen.
Om op een gelijke basis te kunnen onderhandelen, wordt overeengekomen de
discussie te voeren op basis van een kadastraal inkomen vastgesteld op basis van
verkoopwaarden en in eerste instantie te streven naar een akkoord over het totale
kadastraal inkomen van het gebouw, dit is in geval van volledige ingebruikname
van de kantoren.
De Fiscale Bemiddelingsdienst maakt een excel-bestand aan met de analyse van
de schatting: indeling in littera’s, aangenomen oppervlakten, gehanteerde
eenheidsprijzen. Op deze wijze kan onmiddellijk de impact van de verschillende
voorstellen worden gesimuleerd.
Beide partijen brengen vergelijkingspunten aan uit verschillende gemeenten uit de
rand van Brussel. Een eerste gezamenlijk onderhoud levert nog geen akkoord op.
Op basis van bijkomende vergelijkingspunten, die door de administratie worden
voorgesteld, formuleert de Fiscale Bemiddelingsdienst een voorstel van kadastraal
inkomen voor volledige ingebruikname van 199.702 EUR, dat door beide partijen
wordt aanvaard. Het voorlopig kadastraal inkomen (in afwachting van de volledige
ingebruikname) wordt vastgesteld op 164.051 EUR.
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Voorbeeld nr 89/2014 – Bedrag kadastraal inkomen na verbouwing –
Kadastraal inkomen vóór verbouwing niet correct

Mevrouw X koopt in 2010 een rijwoning die dateert van 1954 en deel uitmaakt van
een groepsbouw opgericht door een sociale huisvestingsmaatschappij. Het
kadastraal inkomen van de woning bedraagt 453 EUR. De woning wordt in 2012
verbouwd. De verbouwing omvat de vernieuwing van de achterbouw en de
vervanging van de oude chauffageketel. De administratie is overgegaan tot de
herschatting van het kadastraal inkomen en heeft een kadastraal inkomen
betekend van 1.039 EUR. Mevrouw X aanvaardt niet dat de uitgevoerde
verbouwingen en de vervanging van de chauffageketel een verhoging van het
kadastraal inkomen van 453 EUR naar 1.039 EUR tot gevolg kan hebben.
Er wordt om een tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst verzocht.
Uit het onderzoek van de documentatie is gebleken dat het kadastraal inkomen
vóór verbouwingen verkeerd was berekend. Tevens is gebleken dat de gegevens
van het kadaster, met betrekking tot de woning vóór de verbouwing, niet
overeenstemden met de toestand van de woning zoals mevrouw X deze heeft
gekocht.
Die gegevens dateerden nog van de periode dat de administratie op het terrein
haar documentatie actualiseerde ter voorbereiding van de algemene perequatie
van de kadastrale inkomens op toestand van 1 januari 1975. De woning heeft
nadien wijzigingen ondergaan die niet bij de administratie werden aangegeven.
Het betreft, onder andere, de plaatsing van een centrale verwarming in 1978 en de
toevoeging van een veranda.
Ter gelegenheid van voormelde perequatie werd de huurwaarde van de woning
(zonder centrale verwarming) geraamd op 50.508 BEF. Bij de berekening van het
kadastraal inkomen werd dit bedrag verkeerdelijk gelezen als 30.508 BEF
waardoor het KI werd vastgesteld op 18.300 BEF (hetzij 453 EUR) in plaats van
30.300 BEF (hetzij 751 EUR). Rekening houdende met de centrale verwarming
had het kadastraal inkomen van de woning zelfs 38.800 BEF moeten bedragen
(hetzij 961 EUR). De verhoging naar 1.039 EUR is dan volledig te verklaren door
de verbouwingen.
Ter gelegenheid van de onderhandelingen werd toelichting gegeven bij deze
vaststellingen. Er werd op gewezen dat de herschatting van het kadastraal
inkomen in 2012 niet louter betrekking heeft op de uitgevoerde werken maar in
principe een totale herschatting van het gebouw betreft wat inhoudt dat de fouten
en/of tekortkomingen uit het verleden worden rechtgezet.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kan enkel het standpunt van de administratie
bevestigen. Een terugkeer naar de vorige, foutieve toestand is niet mogelijk. Ook
een enkele herschatting van de verbouwing vertrekkende van de foutieve toestand
kan niet worden overwogen.
Na overleg kan de Fiscale Bemiddelingsdienst een akkoord bekomen op een
kadastraal inkomen van 962 EUR.
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Voorbeeld nr 90/2014 – Bedrag kadastraal inkomen – Woning gelegen in
de nabijheid van een landbouwbedrijf – Hinder

Ingevolge de ingebruikname van hun nieuwe woning ontvangen de eigenaars de
betekening van het kadastraal inkomen. Zij dienen een bezwaar in tegen dit
kadastraal inkomen.
De bezwaarindieners willen dat de administratie rekening houdt met de ligging van
hun woning die hinder (geluid, geur, insecten) ondervindt van een in de
onmiddellijke nabijheid gelegen landbouwbedrijf.
De administratie weigert het kadastraal inkomen om die reden te verminderen. Het
landbouwbedrijf is eigendom van dezelfde familie, andere woningen in de buurt
hebben evenmin een vermindering gekregen hoewel ze ook in de nabijheid van
het bedrijf zijn gelegen en het gebouw is gelegen in landelijk gebied.
De bezwaarindieners doen beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Deze komt terug op de bijzondere ligging van de woning van de bezwaarindieners
en vraagt aan de behandelende ambtenaar of deze bijzondere situatie geen
vermindering van de huurwaarde verantwoordt.
De onderzoekende ambtenaar antwoordt dat de naburige woningen waarvan het
kadastraal inkomen definitief is geworden niet hebben genoten van een dergelijke
vermindering.
De Fiscale Bemiddelingsdienst antwoordt dat de huurwaarde van de woning
objectief gezien een waardevermindering ondergaat door de nabijheid van het
landbouwbedrijf en verzoekt de onderzoekende ambtenaar de vraag van de
belastingplichtigen te herbekijken.
De onderzoekende ambtenaar erkent dat de aanwezigheid van een
landbouwbedrijf en de hinder die er uit voortvloeit een negatief element vormen in
stedelijk gebied maar niet in landelijk gebied. Hij erkent eveneens dat de
onmiddellijke nabijheid in aanmerking had kunnen worden genomen, maar dat dit
dan ook het geval had moeten zijn voor het geheel van de woningen in de buurt.
De Fiscale Bemiddelingsdienst laat dan opmerken dat de voor de schatting in
kwestie gehanteerde barema’s betrekking hebben op woningen die in “stedelijk
gebied” zijn gelegen (en met de ligging “goed”), en dat de definitieve toestand van
de nabijgelegen woningen geen hinderpaal mag vormen voor de toekenning van
een vermindering. Indien bij de vaststelling van het kadastraal inkomen een fout
werd begaan biedt het bezwaar de mogelijkheid deze te verbeteren.
De onderzoekende ambtenaar stemt tenslotte in met een vermindering van 5%.
De belastingplichtigen aanvaarden het voorstel van de administratie.


Voorbeeld nr 91/2014 – Bedrag kadastraal inkomen – Geen afzonderlijke
kamer

Ingevolge de ingebruikname van een nieuw opgericht appartement wordt het
kadastraal inkomen betekend aan de eigenaar.
Deze betwist het kadastraal inkomen. Hij verantwoordt zijn bezwaar door er op te
wijzen dat hij een studio bewoont en niet een appartement met minstens één
kamer.
De onderhandelingen met de administratie leiden niet tot een akkoord.
De belastingplichtige vraagt dan de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst contacteert de onderzoekende ambtenaar van het
Kadaster en vestigt zijn aandacht op het feit dat het appartement van de
bezwaarindiener in de kadastrale documentatie is opgenomen als een
appartement “1+1” en niet als studio. Hij stelt de vraag of een vermindering van
het kadastraal inkomen van de studio kan worden toegestaan op basis van het
principe dat een appartement met een afzonderlijke kamer normalerwijze duurder
wordt verhuurd dan een studio.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vestigt de aandacht van de onderzoekende
ambtenaar eveneens op het feit dat in hetzelfde appartementsgebouw een andere
studio met quasi dezelfde nuttige oppervlakte als de studio van de
bezwaarindiener (1m² minder) een lager kadastraal inkomen heeft dan de studio
van de bezwaarindiener. Hij vraagt of op die basis niet eveneens een
vermindering van het kadastraal inkomen kan worden toegestaan.
De onderzoekende ambtenaar stelt voor aan de studio van de bezwaarindiener
hetzelfde kadastraal inkomen toe te kennen als aan de andere studio (in hetzelfde
gebouw) met een quasi gelijke oppervlakte.
De bezwaarindiener aanvaardt dit voorstel.


Voorbeeld nr 92/2014 – Bedrag kadastraal inkomen

Ingevolge de ingebruikname van een woning gaan de diensten van het Kadaster
over tot de vaststelling van het kadastraal inkomen en de betekening ervan aan de
eigenaar.
Deze dient een bezwaar in tegen dit kadastraal inkomen.
De onderhandelingen met de administratie leiden niet tot een akkoord. De
bezwaarindiener vraagt dan de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De bezwaarindiener vraagt een onderhoud met de Fiscale Bemiddelingsdienst om
zijn standpunt te verduidelijken.
Ter gelegenheid van het onderhoud neemt de Fiscale Bemiddelingsdienst kennis
van de argumenten van de bezwaarindiener. Die dienst stelt ondermeer vast dat
een verhoging (18%) werd toegepast om rekening te houden met de leeftijd van
de constructie.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt aan de onderzoekende ambtenaar
verduidelijkingen over de oorsprong van deze aanpassing van 18%. De
onderzoekende ambtenaar antwoordt dat de leeftijdstoeslag van 18% wordt
toegepast op alle woningen opgericht na 1974 en voor alle gemeenten van de
Controle.
De Fiscale Bemiddelingsdienst brengt aan de onderzoekende ambtenaar zijn
twijfels ter kennis met betrekking tot deze correctie. De dienst stelt dezelfde dag
aan de gewestelijke directie de vraag of er een onderrichting bestaat die een
correctie oplegt om rekening te houden met de leeftijd van de constructie, wetende
dat geen positieve vetusteit mag worden toegepast en dat bijgevolg op een
gebouw opgericht in (bijvoorbeeld) 2000 normalerwijze geen ander barema mag
worden toegepast dan dat dat wordt gebruikt voor een gebouw opgericht in 1974
(het meest recente op het ogenblik van de perequatie).
De Gewestelijke directeur antwoordt dat de leeftijdscorrectie voortvloeit uit de
studie van de huurmarkt die werd uitgevoerd ter gelegenheid van de laatste
perequatie en een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de barema’s die destijds door
de Gewestelijke directeur werden goedgekeurd. Hij wijst er op dat het mogelijk is
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dat de meeste referentiepercelen (gekende verhuringen) die als basis gediend
hebben voor de studie van de huurmarkt oudere woningen waren (+/- 1956),
waardoor voor de woningen van na 1956 een correctie werd toegepast met een
maximum van 18% voor de gebouwen opgericht in 1974 en later. Er is dus geen
sprake van een positieve vetusteit.
De Fiscale Bemiddelingsdienst brengt dit ter kennis van de belastingplichtige.
Deze stemt vervolgens in met het betekend kadastraal inkomen.


Voorbeeld nr 93/2014 – Bedrag kadastraal inkomen – Landbouwgebouw
gebruikt als magazijn – Evaluatiemethode

Ingevolge de ingebruikname van een nieuw opgericht magazijn wordt het
kadastraal inkomen ervan betekend aan de eigenaar.
De eigenaar betwist het kadastraal inkomen van zijn perceel. Hij verantwoordt zijn
bezwaar door er op te wijzen dat dit landgebouw toebehoort aan een organisatie
van landbouwers en slechts door die organisatie voor landbouwdoeleinden wordt
aangewend.
De onderhandelingen met de administratie leiden niet tot een akkoord.
De belastingplichtige vraagt dan de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt aan de onderzoekende ambtenaar een
kopie van de schattingsdocumentatie van het betreffende goed, evenals alle
nuttige inlichtingen met betrekking tot het gebouw en/of het kadastraal inkomen in
kwestie.
Bij de verstrekte informatie bevindt zich een uittreksel uit een dienstbrief
betreffende de schatting van landgebouwen en inrichtingen voor de opslag van
aardappelen.
Uit deze dienstbrief blijkt dat wanneer de eigenaar van een landgebouw een
commerciële activiteit uitoefent, dit element de schatting van het gebouw op basis
van de verkoopwaarde als magazijn verantwoordt en de schatting op basis van de
huurwaarde als eenvoudig “landgebouw” belet.
Vermits de eigenaar van het betrokken gebouw een coöperatieve vennootschap is
en de hoeve en het kwestieus gebouw niet afhangen van eenzelfde patrimonium
(een enkele landbouwer die voor eigen rekening werkt), meent de administratie
dat de schatting van het landgebouw op basis van de verkoopwaarde verantwoord
is.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wijst er de onderzoekende ambtenaar op dat:
 deze bijzondere behandeling van de landgebouwen op geen enkele
wettelijke basis berust;
 overeenkomstig artikel 477 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, het kadastraal inkomen van de gebouwde percelen wordt vastgesteld
op basis van de normale netto huurwaarden op 1 januari 1975 en slechts bij
afwezigheid van een gepast referentieperceel (voor het in aanmerking te
nemen soort van gebouwen) een schatting op basis van de verkoopwaarde
mag worden toegepast;
 de dienstbrief bevestigt dat de landgebouwen die een landbouwbestemming hebben en deel uitmaken van een bedrijf dat werkelijk het
karakter van een hoeve vertoont, moeten worden geschat met huurwaarde
van 22 BEF tot maximaal 33 BEF per m²;
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het gebouw in kwestie voldoet aan de criteria om met huurwaarde te
worden geschat;
 noch de wet, noch de voormelde dienstbrief als voorwaarde stellen dat de
hoeve en de aanhorigheid deel moeten uitmaken van eenzelfde
patrimonium om met huurwaarde te kunnen worden geschat;
 in toepassing van de dienstbrief de installaties in kwestie wel degelijk
behoren tot de landbouwsector en niet tot de commerciële sector daar de
bezwaarindienende vennootschap grondstoffen produceert en niet wordt
aangetoond dat zij deze stoffen of producten van anderen verwerkt;
 het feit zich te verenigen in een coöperatieve vennootschap overigens een
courante praktijk is in de landbouwwereld die vooral door economische
redenen is ingegeven.
De onderzoekende ambtenaar aanvaardt de argumentatie van de Fiscale
Bemiddelingsdienst en herschat het kadastraal inkomen van het perceel op basis
van de huurwaarde.
De bezwaarindienende vennootschap stemt in met het herschatte kadastraal
inkomen.

3) Dura lex, sed lex
De wet is hard, maar het is nu éénmaal de wet.
Niettegenstaande in bovenvermelde voorbeelden inzake registratierechten en in
vele andere gevallen de Fiscale Bemiddelingsdienst alsnog een voor beide
partijen bevredigende oplossing kon bekomen, zijn er ook gevallen waarin de
“harde” wet dit verhindert.
De inzake successie- en registratierechten doorgaans strikte interpretatie en
toepassing van de wet wordt door de belastingplichtige vaak nog steeds als pijnlijk
en discriminerend ervaren en zorgt zo voor onbegrip.
Hierna volgen enkele voorbeelden die illustreren dat de Fiscale Bemiddelingsdienst soms met spijt in het hart het dossier zonder gunstig gevolg voor de
verzoeker heeft moeten afsluiten.


Voorbeeld “dura lex, sed lex” nr 1/2014 – Successierechten –
Sterfhuisclausule

De heer en mevrouw X-Y zijn gehuwd onder het wettelijk stelsel. Het
huwelijkscontract bevat onder artikel 5 (verdeling van het gemeenschappelijk
vermogen) een bijzondere clausule ingeval het gemeenschappelijk vermogen
wordt ontbonden door het overlijden van één van de echtgenoten. Begin 2009
wordt mevrouw X terminaal ziek. In 2009 laten de echtgenoten bij notariële akte
een wijziging aan hun huwelijkscontract opmaken. Zij verklaren overeen te komen
het bestaande artikel 5 van hun huwelijkscontract te vervangen door volgende
tekst: “Het gemeenschappelijk vermogen zal bij ontbinding van het huwelijk om
eender welke reden voor de geheelheid in volle eigendom toekomen aan de heer
Y, voornoemd, of zijn erfgenamen.” Mevrouw Y overlijdt in 2012.
Bij de aangifte van nalatenschap wordt melding gemaakt van de wijziging van het
huwelijkscontract (en dus de onvoorwaardelijke toebedeling van het hele
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gemeenschappelijk vermogen aan de heer Y) en uitdrukkelijk gesteld dat artikel 5
van het Wetboek der successierechten niet van toepassing is.
Het bevoegde registratiekantoor is hier niet mee akkoord en neemt volgende
opmerking op bij het toesturen van het betalingsbericht aan het bevoegde
notariskantoor: “Volgens de beslissing van 15 juli 2011 (nr E.E/103.490) is de
administratie van oordeel dat artikel 5 W.Succ. van toepassing is in casu. De
toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen bepaald in art. 1461 B.W. is
slechts mogelijk op voorwaarde van overleven. Wanneer het overlijden de oorzaak
is van de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel kan de clausule die U
inroept (zoals ze werd uitgevoerd) slechts uitwerking hebben op voorwaarde van
overleven. De toebedeling van het gehele gemeenschappelijk vermogen is dus
onderworpen aan artikel 5 W.Succ.”.
De hiervoor beoogde clausule wordt tevens ‘sterfhuisclausule’ genoemd. De
sterfhuisclausule houdt een onvoorwaardelijke toebedeling in van het
gemeenschappelijk vermogen aan één welbepaalde echtgenoot, ongeacht of deze
echtgenoot de langstlevende echtgenoot is. In de praktijk kwamen hoofdzakelijk
twee varianten voor en werd een sterfhuisclausule bedongen ongeacht de oorzaak
van ontbinding van het huwelijk(sstelsel) of onder voorwaarde van ontbinding van
het huwelijk(sstelsel) door overlijden aan die bepaalde echtgenoot of aan zijn
erfgenamen.
In de praktijk werd in het verleden een dergelijke clausule ingeroepen wanneer het
quasi zeker vaststond wie van de echtgenoten eerst zou komen te overlijden,
bijvoorbeeld in het geval van een terminale ziekte. Men verkrijgt door inroeping
van een sterfhuisclausule immers hetzelfde resultaat als een klassiek
verblijvingsbeding (toebedeling van de gemeenschap aan de langstlevende
echtgeno(o)t(e)), met dien verstande dat in het verleden geen successierechten
verschuldigd waren door de langstlevende echtgenoot.
Op 10 december 2010 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan in de
problematiek van de sterfhuisclausule, wat geleid heeft tot een beslissing van 15
juli 2011 van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie waarin
gesteld wordt dat de vraag naar de burgerrechtelijke kwalificatie van dit soort
clausule in de huidige stand van de rechtspraak nog niet volledig is onderzocht en
waarbij gesteld wordt dat de clausule noodzakelijk wordt gelijkgesteld met een
vrijgevigheid bij toepassing van artikel 5 van het Wetboek der successierechten.
Dit heeft tevens geleid tot de intrekking van een aantal gepubliceerde
administratieve beslissingen.
De beslissing van 15 juli 2011 werd van toepassing in alle nalatenschappen die
zijn opgevallen vanaf 28 juli 2011 waarin deze clausule wordt ingeroepen. In
essentie komt het erop neer dat er nu volgens de administratie wel
successierechten verschuldigd zijn op de helft van het gemeenschappelijk
vermogen en dit, in hoofde van de langstlevende echtgenoot, in toepassing van
artikel 5 van het Wetboek der successierechten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst maakt aan de heer X duidelijk over geen enkele
bemiddelingsmarge te beschikken in de problematiek van de sterfhuisclausule.
De heer X wenst zijn standpunt en de specifieke omstandigheden te
verduidelijken.
De heer X beklemtoont dat op het moment dat de administratie haar standpunt
wijzigde, de toestand van mevrouw Y dermate was geëvolueerd dat er geen
aanvullende wijziging meer kon gemaakt worden aan het huwelijkscontract en dus
niet meer kon ingespeeld worden op het gewijzigde standpunt van de
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administratie. Was dit toch mogelijk geweest, dan zouden de echtgenoten alsnog
hun huwelijkscontract gewijzigd hebben met een clausule die voorzag dat de
nalatenschap zou vervallen volgens de wettelijke devolutie.
Bijgevolg vraagt hij aan de administratie om een herziening van de opgelegde
successierechten waarbij de nalatenschap vervalt aan de langstlevende
echtgenoot voor het vruchtgebruik en aan de vier kinderen voor de blote
eigendom.
Hij vraagt een minnelijke schikking aan te gaan met de administratie, rekening
houdende met zijn overmachtssituatie om alsnog een wijziging aan te brengen
aan zijn huwelijkscontract en benadrukt dat de akte van de wijziging aan het
huwelijkscontract werd verleden op 11 maart 2009, op een ogenblik dat de
administratie aanvaardde dat een sterfhuisclausule niet belastbaar was onder
toepassing van artikel 5 van het Wetboek der successierechten.
Het aangaan van een minnelijk akkoord in deze problematiek zou betekenen dat
de administratie haar gewijzigd standpunt kan behouden zonder een rechterlijke
procedure aan te gaan en de heer X de progressiviteit van de successierechten
zou kunnen doorbreken in hoofde van zijn kinderen en bijgevolg slechts
successierechten zou verschuldigd zijn voor iets minder dan de helft van hetgeen
nu gevorderd wordt.
De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie is niet ingegaan op
dit voorstel.


Voorbeeld “dura lex, sed lex” nr 2/2014 – Registratierechten –
Meeneembaarheid

De heer en mevrouw X-Y kopen in 2004 een woning aan gelegen te Z. In de akte
vragen de kopers de toepassing van artikel 61ter van het Wetboek der registratie-,
hypotheek en griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest)
(meeneembaarheid door verrekening). De kopers zijn volgens de gegevens van
het rijksregister slechts ingeschreven op de plaats van de aangekochte woning in
2008. Het bevoegde registratiekantoor schrijft in 2013 de kopers aan tot betaling
van bijkomende rechten en een boete ingevolge het niet voldoen aan de
voorwaarden tot behoud van het voordeel inzake meeneembaarheid door
verrekening (vestiging van de hoofdverblijfplaats op de plaats van de aangekochte
woning binnen een termijn van twee jaar na de datum van de registratie).
In een brief aan het registratiekantoor stelt de heer X dat het bij de aankoop van
de woning de bedoeling was om zijn domicilie en hoofdverblijfplaats in Vlaanderen
te vestigen, doch dat zijn werkgever heeft beslist dat een buitenlandse opdracht
diende te worden uitgevoerd te Singapore. De heer X voegt hieraan toe dat de
woning te Z de hoofdverblijfplaats was in België op momenten dat de verzoeker en
zijn gezin niet in Singapore waren. Tot staving hiervan wijst de heer X er op dat de
woning te Z volledig bemeubeld was en alle nutsvoorzieningen actief waren. De
heer X levert tevens het bewijs van zijn buitenlandse opdracht.
De Ontvanger aanvaardt overmacht en scheldt de boete kwijt. De aanvullende
rechten blijven evenwel verschuldigd.
De heer X tekent bezwaar aan en herhaalt zijn argument dat tijdens de periode dat
hij in het buitenland werd tewerkgesteld de woning te Z zijn hoofdverblijfplaats was
in België, aangezien in het buitenland telkenmale een woning ter beschikking werd
gesteld door zijn werkgever. De Ontvanger blijft evenwel bij zijn standpunt.
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De heer X dient een verzoek om bemiddeling in.
Op verzoek van de Fiscale Bemiddelingsdienst bezorgt de heer X bijkomende
documenten die aantonen dat de woning te Z de voornaamste woning in België
was gedurende de jaren van de buitenlandse opdracht.
De Fiscale Bemiddelingsdienst bundelt deze elementen in een nota gericht aan de
centrale diensten van de Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie.
De centrale diensten lichten het begrip “hoofdverblijfplaats” toe: de
hoofdverblijfplaats is de woning die door de belastingplichtige effectief en
voornamelijk wordt bewoond. De hoofdverblijfplaats is een feitelijk gegeven dat
niet noodzakelijk overeenstemt met de administratieve toestand. Het is de plaats
waar de leden van een huishouden, dat uit verscheidene personen is
samengesteld, gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door
verwantschap verbonden zijn, of de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk
leeft. Het feit dat iemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters op een
bepaalde plaats is, alhoewel geen afdoend, alleszins een belangrijk criterium om
te beoordelen of hij daar zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd.
Er wordt aan toegevoegd dat de problematiek van dit dossier in essentie de
discussie betreft of iemand die in het buitenland tewerkgesteld is en zijn vakanties
in een in Vlaanderen aangekochte woning doorbrengt, kan beschouwd worden als
iemand die zijn hoofdverblijfplaats heeft in die woning. De centrale diensten
hebben hierop ontkennend geantwoord. Het is niet voldoende om enkel tijdens
vakanties of korte verblijven zijn woning te betrekken om te kunnen spreken van
een “hoofdverblijfplaats”. De heer X heeft volgens de administratie dus niet
voldaan aan de verplichting om binnen de twee jaar na de aankoop van de nieuwe
woning er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wijst er op dat het begrip “hoofdverblijfplaats” voor
de heer X enige nuance vraagt. De werkgever heeft hem tussen 2004 en 2008 in
vier tijdelijke verblijfplaatsen ondergebracht waarvan één in het Verenigd
Koninkrijk en drie in Singapore. Voor de heer X kunnen deze tijdelijke
verblijfplaatsen niet worden beschouwd als “hoofdverblijfplaatsen”, aangezien hij
op elk moment kon terug geroepen worden naar zijn “hoofdverblijfplaats” in België.
De Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie blijft bij haar
standpunt dat korte verblijven of het doorbrengen van vakanties in de
aangekochte woning niet kunnen beschouwd worden als “vestiging van de
hoofdverblijfplaats”.
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D. Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude
Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er tijdens het jaar 2014
zeven dossiers van de Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale
fraude afgesloten werden.

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blivend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van het resultaat van deze afgesloten
dossiers.
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Van de 7 ontvankelijke dossiers werden er 5 opgelost met een wederzijds
akkoord, 2 werden er afgesloten met een blijvend niet-akkoord tussen de partijen.
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E. Algemene administratie van de douane en accijnzen
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Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er tijdens het jaar 2014
vijf dossiers van de Algemene administratie van de douane en accijnzen
afgesloten werden.
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Opmerkelijk is dat alle tijdens het jaar 2014 afgesloten verzoeken om fiscale
bemiddeling inzake de materie “douane en accijnzen” als onontvankelijk moesten
worden beschouwd. Artikel 219bis van de Algemene wet inzake douane en
accijnzen legt het principe van de fiscale bemiddeling vast, maar maakt de
mogelijkheid tot deze bemiddeling uitdrukkelijk afhankelijk van het bestaan van
een regelmatig verzoekschrift tot administratief beroep tegen een beschikking van
de Gewestelijke directeur douane en accijnzen of een ambtenaar met een
gelijkaardige graad. Wanneer we inzoomen op de tijdens het jaar 2014 in deze
materie ingediende verzoeken, ging het over dossiers waarin geen administratief
beroep werd en zelfs kon worden ingesteld. In een aantal gevallen kaderde de
betwisting en het verzoek om bemiddeling immers in een beschikking getroffen in
verband met transacties waarbij de Algemene administratie van de douane en
accijnzen een dading sluit met de overtreder met het oog op het vermijden van
een strafrechtelijke vervolging (toepassing van artikel 263 van de Algemene wet
inzake douane en accijnzen). Dit terwijl de wetgever de tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst in deze bewust niet heeft voorzien. In een ander geval
betrof het een verzoek om betalingsregeling, alwaar ook daarvoor de tussenkomst
van de Fiscale Bemiddelingsdienst wettelijk in deze materie niet is geregeld.
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Afdeling 2
Aanbevelingen
We bespreken twee aanbevelingen die zijn geformuleerd door de Fiscale
Bemiddelingsdienst in 2014. Hierna volgt een kort overzicht van de aanbevelingen
die nog in behandeling zijn bij de administratie.

§ 1. Nieuwe aanbevelingen met betrekking tot dossiers behandeld
in 2014
Los van de hiervoor genoemde resultaten, moet eraan worden herinnerd dat de
Fiscale Bemiddelingsdienst aanbevelingen kan doen overeenkomstig zijn
operationele doelstellingen. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om globale
oplossingen te vinden voor de problemen opgeworpen in individuele dossiers.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft het nuttig geacht om twee aanbevelingen te
formuleren uitgaande van de dossiers die zijn behandeld gedurende het jaar 2014.


Aanbeveling nr 1/2014

Deze aanbeveling heeft betrekking op het geval waarin de termijn van bezwaar die
van toepassing is op de betwisting inzake overbelastingen, gecreëerd door een
aanvullende aanslag, wordt beperkt tot 3 maanden op grond van artikel 373 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 terwijl dat de betwisting
aangaande de aanvullende aanslag kan worden ingediend binnen de gewone
termijn van 6 maanden bedoeld in artikel 371 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
Aanvankelijk, zoals ingevoerd bij artikel 28 van de Wet van 15 maart 1999, luidde
artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 als volgt:
Artikel 371
De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van verzending
van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de
kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen
op een andere wijze dan per kohier.
Artikel 30 van dezelfde wet wijzigde artikel 373 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 als volgt:
Artikel 373
Wanneer een aanvullende aanslag voor een bepaald aanslagjaar gevestigd wordt
krachtens artikel 353 of 354 en de nieuwe aanslag ten name van dezelfde
belastingschuldige voor één of meer aanslagjaren een correlatieve overbelasting
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doet ontstaan, kan de belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens
goederen de aanslag wordt ingevorderd, binnen een termijn van drie maanden
met ingang van de verzendingsdatum van het aanslagbiljet dat de aanvullende
aanslag omvat, een bezwaarschrift tegen bedoelde overbelasting indienen.
Zoals verduidelijkt in de circulaire van 11 oktober 1999 nr AAF/99-0792 (nr 31)
voorziet de wet, in een streven naar eenvormigheid, in een bezwaartermijn van
voortaan 3 maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet met
betrekking tot de aanvullende aanslag (in plaats van 6 maanden voorheen).
Vanaf 1 augustus 2006 (artikel 7 van de Wet van 20 juli 2006, BS 28 juli 2006),
luidt artikel 371 als volgt:
Artikel 371
De bezwaarschriften moeten worden gemotiveerd en op straffe van verval worden
ingediend binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf de datum van
verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van
de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de inning van de
belastingen op een andere wijze dan per kohier.
De tekst van artikel 373 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd
evenwel niet gewijzigd en behoudt bijgevolg de termijn van 3 maanden ingesteld
in 1999.
In de versie die van toepassing is voor aanslagjaar 2013 en volgende (artikel 32
en artikel 36, lid 1 van de wet van 17 juni 2013 - BS 28 juni 2013 en artikel 10 van
de wet van 19 mei 2010 - BS 28 mei 2010 - err. BS 1 juli 2010) luidt artikel 373 als
volgt:
Artikel 373
Wanneer een aanvullende aanslag voor een bepaald aanslagjaar gevestigd wordt
krachtens artikel 353 of 354 en de nieuwe aanslag ten name van dezelfde
belastingschuldige voor één of meer aanslagjaren een correlatieve overbelasting
doet ontstaan, kan de belastingschuldige, alsmede zijn echtgenoot op wiens
goederen de aanslag wordt ingevorderd, binnen een termijn van drie maanden te
rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet dat
de aanvullende aanslag omvat, een bezwaarschrift tegen bedoelde overbelasting
indienen.
…
De Fiscale Bemiddelingsdienst kan begrijpen dat in een streven naar
eenvormigheid in 1999 de in artikel 373 bedoelde termijn van 6 maanden aan de
in artikel 371 voorziene termijn van 3 maanden is aangepast. De Fiscale
Bemiddelingsdienst ziet immers niet in wat een verschil in termijn tussen beide
kan rechtvaardigen. De in artikel 371 bedoelde termijn is ondertussen evenwel
terug op 6 maanden gebracht.
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De belastingplichtige die wordt geconfronteerd met een verbeterende aanslag die
een overbelasting creëert voor vorige aanslagjaren waarvoor de bezwaartermijn is
verstreken, zou immers slechts over 3 maanden beschikken om bezwaar in te
dienen tegen deze vorige aanslagjaren, terwijl hij over 6 maanden beschikt om
een bezwaar in te stellen tegen de verbeterende aanslag zelf.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft dus aanbevolen om in artikel 373 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de termijn van 6 maanden (in plaats
van 3 maanden) terug in te voeren, zodat in geval van bezwaar na een
verbeterende aanslag die overbelasting(en) heeft gecreëerd voor vorige
aanslagjaren, de bezwaartermijnen van artikel 371 en 373 van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 opnieuw eenvormig wordt.


Aanbeveling nr 2/2014

Deze aanbeveling heeft betrekking op de moeilijkheden ontstaan uit de
behandelingstermijn van de administratieve geschillen, die soms te kort blijkt te
zijn om een geslaagde fiscale bemiddeling mogelijk te maken. Ze ligt in de lijn van
de aanbeveling nr 4/2010, die nog behandeling is, en vult ze aan.
Op het vlak van de inkomstenbelastingen maakt artikel 1385undecies van het
Gerechtelijk Wetboek het immers mogelijk om, wanneer een bezwaar werd
ingesteld, een vordering in rechte in te dienen indien de administratie er geen
beslissing over heeft genomen binnen een termijn van 6 maanden (of 9 maanden
in geval van aanslag van ambtswege).
Vertrekkende van deze bepaling stelt de Algemene administratie van de fiscaliteit
onverkort aan haar diensten, belast met de behandeling van bezwaarschriften,
voor om hun beslissingen te nemen vóór het verstrijken van deze termijn bepaald
in het Gerechtelijk Wetboek.
Wanneer om bemiddeling wordt verzocht in het kader van de behandeling van een
bezwaarschrift, stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst alles in het werk om haar
tussenkomst te beëindigen binnen een redelijke termijn die meestal wordt bepaald
in overleg met de betrokken geschillendienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft evenwel vastgesteld dat in bepaalde gevallen
de naleving van de termijn van 6 (of 9) maanden door de diensten van de
Algemene administratie van de fiscaliteit het goede verloop en de afhandeling van
de fiscale bemiddeling belemmert. Deze moeilijkheid werd reeds aangekaart in het
voorbeeld nr 17/2013, op pagina’s 79 tot 82, van het Jaarverslag 2013 van de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
De belastingplichtige die een beroep doet op de Fiscale Bemiddelingsdienst is
doorgaans bereid het engagement aan te gaan geen vordering in rechte in te
stellen voor het einde van de bemiddelingsfase. Hij verkiest immers voor alles een
open dialoog met de fiscale administratie en een sereen onderzoek van zijn
grieven, zowel met betrekking tot de feitelijke gegevens als ten gronde. Bepaalde
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dossiers noodzaken een grondiger onderzoek of herhaalde besprekingen teneinde
de verschillende standpunten te verzoenen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is in dergelijke omstandigheden van mening dat de
partijen autonoom al hun middelen inzake bemiddeling moeten kunnen uitputten,
waarbij tijdelijk abstractie moet kunnen worden gemaakt van de termijn van 6
(of 9) maanden waarbinnen in principe moet worden beslist. Uit bepaalde
elementen moet bovendien worden afgeleid dat de Algemene administratie van de
fiscaliteit deze zienswijze deelt, gelet op het feit dat deze administratie sinds 2014
de bemiddelingsdossiers als “geblokkeerde” dossiers beschouwt in haar
beheerscyclus. Ook in het kader van het “Performantiemanagement” van de
Algemene administratie van de fiscaliteit en de evaluatie van de prestaties van de
ambtenaren, belast met de behandeling van de geschillen, blijkt een zekere
“neutralisering” van de activiteiten gedurende de fiscale bemiddelingsperiode.
Vanaf het ogenblik dat een beslissing is gewezen aangaande een “geblokkeerd”
bezwaar, heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst evenwel vastgesteld dat thans:
1. er geen andere keuze is dan het dossier te beschouwen als behandeld “buiten
termijn”;
2. de alarmdrempels voorzien in het “Performantiemanagement” zijn aangepast in
een poging om aan dit probleem tegemoet te komen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft tijdens contacten in het kader van de
bemiddelingsprocedure ondervonden dat er in dit verband twijfel of onbegrip blijft
bestaan in hoofde van bepaalde ambtenaren die betrokken zijn bij de behandeling
van de administratieve geschillen. In de gevallen dat de bemiddeling een
overschrijding van de termijn noodzaakt, bestaat er een aanzienlijk verschil in
houding van de ene dienst tot de andere en soms zelfs van de ene ambtenaar tot
de andere.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft dan ook een aanbeveling geformuleerd
omdat ze wenst:
1. dat in de eerste plaats, alle ambtenaren (opnieuw) in kennis zouden worden
gesteld aangaande de noodzaak tot effectieve “blokkering” van het dossier
gedurende de bemiddelingsperiode;
2. dat vervolgens en voornamelijk, de terecht door een bemiddeling of om andere
wettige redenen ”geblokkeerde” dossiers, tot aan de beëindiging ervan, zouden
worden beschouwd als behandeld “binnen de termijn”. Dit zou de huidige
vastgestelde twijfel en terughoudendheid moeten wegnemen in de gevallen dat
door de opgestarte bemiddeling de termijn wordt overschreden. De Fiscale
Bemiddelingsdienst heeft immers begrip voor de houding van sommige
ambtenaren, aangezien een gerechtvaardigde overschrijding van de termijn
ingevolge de bemiddeling op het vlak van bepaalde KPI’s (kritieke prestatieindicatoren) maar ook in hun eigen evaluatie gevolgen hebben.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verwees tevens naar een wetgevende piste en een
intussen vervallen wetsvoorstel ingediend in 2012 en reeds vermeld in het
Jaarverslag 2012, pagina’s 16 en 17. Dit voorstel beoogde een wijziging van
artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek.
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§ 2. Opvolging van de gedane aanbevelingen
A. Aanbevelingen geformuleerd tijdens vorige jaarverslagen
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in 2014 geen nieuwe berichten ontvangen
over het gevolg dat is gegeven aan de aanbevelingen die nog in behandeling zijn,
geformuleerd in 2010 tot 2013.
B. De in huidig jaarverslag geformuleerde aanbevelingen
De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën
heeft in 2014 de Fiscale Bemiddelingsdienst ingelicht van het gevolg dat aan twee
tijdens ditzelfde jaar gedane aanbevelingen werd gegeven.
Aanbeveling nr 1/2014
Bij brief van 14 maart 2014, heeft de Stafdienst Beleidsexpertise- en
ondersteuning, Administratie van fiscale zaken, meegedeeld dat ze een
voorontwerp van wet heeft voorbereid dat ondermeer voorziet in een aanpassing
van artikel 373 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waardoor de
termijn van 3 maanden wordt vervangen door 6 maanden.
Tot op heden is dit wetsontwerp nog niet geconcretiseerd.
Aanbeveling nr 2/2014
De Voorzitter van het Directiecomité heeft op 11 juni 2014 geantwoord op de
beide aangehaalde punten.
Wat de “geblokkeerde” dossiers betreft: dit statuut wordt slechts toegekend in
uitzonderlijke gevallen waarin de administratie zich in de onmogelijkheid bevindt
om het bezwaar te behandelen of een uitspraak te doen binnen respectievelijk 6 of
9 maanden. De vrees dat de inkohieringstermijnen, bedoeld in artikel 355 en 356
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zouden verloren gaan,
rechtvaardigt op zich afdoende de instructies die een principiële verplichting
inhouden om binnen deze termijn te beslissen. Dit element werd trouwens in
overweging genomen door de administraties bij de uitwerking van het protocol
tussen de Fiscale Bemiddelingsdienst en de fiscale administraties.
Wat een opschorting van de termijn van artikel 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek betreft: enkel door een tussenkomst van de wetgever kan een dergelijke
schorsende werking worden bekomen. Het instellen van een schorsende werking
stelt de filosofie van de hervormingswetten in fiscale zaken van 1999 in vraag en
moet het voorwerp uitmaken van een studie over de impact van een dergelijke
wetswijziging op andere bepalingen die door de wetgever werden uitgevaardigd
teneinde de administratie te dwingen om een redelijke termijn na te leven
waarbinnen wettelijk een uitspraak moet worden gedaan over een administratief
beroep ingesteld door of krachtens een wet.
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§ 3. Samenvatting van de aanbevelingen die nog in behandeling zijn
Nr

Jaar

Aanbevelingen

Blz.

Algemene
administratie

1

Vermelding van een aanduiding waaruit de
2010 opvolging van een PB-dossier als “quick win” blijkt.

42

Fiscaliteit

2

De aanpassing van artikel 154 van het Wetboek van
2010 de inkomstenbelastingen 1992 onderzoeken.

43

Fiscaliteit

4

De aanpassing van artikel 1385undecies van het
2010 Gerechtelijk Wetboek onderzoeken.

44

Fiscaliteit

5

Vermelding van een aanduiding waaruit de
2010 opvolging van een OV-dossier als “quick win” blijkt.

49

Fiscaliteit

2

3

8

Onderzoek naar de toepassingsmodaliteiten inzake
roerende voorheffing wanneer de taks op het lange
2011 termijnsparen ten onrechte werd gevestigd omdat
87
geen fiscaal voordeel werd genoten voor de
stortingen in een collectieve spaarrekening.
In een aantal soortgelijke hangende
2011 bezwaarschriften maatregelen treffen die een
88
uniforme behandeling en afwerking garanderen.
Het instellen van een redelijke termijn waarbinnen
de administratie van de BTW uitsluitsel geeft omtrent
2011 een teruggave van een BTW-tegoed en het
90
verbeteren van de gevoerde communicatie in
dergelijke betwistingen.

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit
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SLOTWOORD
2010 - 2015 … fiscale bemiddeling is zo goed als 5 jaar operationeel in België.
14.500 … is afgerond het aantal verzoeken van burgers, vennootschappen of hun
vertegenwoordigers die door de Fiscale Bemiddelingsdienst tijdens die periode
werden ontvangen.
28 … is het gemiddelde aantal bemiddelingsmedewekers die maximaal
bemiddelde oplossingen hebben bereikt in de diverse fiscale domeinen.
2014 … was het jaar waarin er heel hard ingezet werd op de bekendmaking van
de dienst, inzonderheid bij de beoefenaars van de cijfer- en fiscale beroepen en
de schuldhulpverleningsorganisaties.
2015 … wordt een scharnierjaar. Het nieuwe College van de Fiscale
Bemiddelingsdienst moet worden aangesteld. De bemiddelingsmedewerkers die
er van bij het begin bij waren, beëindigen hun eerste periode van tewerkstelling
van 5 jaar. Sommigen zullen blijven, anderen zullen de dienst verlaten en worden
vervangen.
Tijdens de voorbije 5 jaar heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst duidelijk vorm
gekregen en werd een aantal beleidsopties genomen. Daar waar er bij de creatie
van de Fiscale Bemiddelingsdienst bij sommigen een zekere terughoudendheid
was of dit wel een goede zaak zou zijn, lijkt inmiddels éénieder overtuigd van het
nut ervan. De fiscale bemiddeling krijgt veel parlementaire aandacht en
bezorgdheid om de werking ervan nog te verbeteren. Wie door de jaren heen
fiscale bemiddeling heeft ontdekt, komt terug. De dienst gaat heel ver om de door
de wetgever beoogde doelstellingen te bereiken, met name het verzoenen van de
belastingplichtigen en de fiscale administratie, het verduidelijken van de fiscale
wetgeving en het toegankelijker maken van de administratie. Daarbij wordt steeds
een transversale aanpak, dit wil zeggen over de grenzen van de individuele
diensten en zelfs administraties binnen de Federale Overheidsdienst Financiën
heen, betracht.
Het verstrijkende effect van de bemiddeling kan ondermeer worden geïllustreerd
door de vele gevallen waarin in het kader van de ambtshalve ontheffingen wegens
“materiële vergissing” inzake personenbelasting in 2014 tot een bevredigende
oplossing kon worden gekomen, alsook de erbij gehanteerde strategie om te
wachten, of nog, te anticiperen, op nieuwe richtlijnen van de centrale diensten van
de Algemene administratie van de fiscaliteit in dit verband. Steeds in de optiek om
tot een “correcte” belasting te komen.
In het regeerakkoord van 9 oktober 2014 gaat de regering het engagement aan
om “maximaal in te zetten op de bevordering van alternatieve wijzen van
geschillenbeslechting, zoals de bemiddeling om de rechtbanken te ontlasten”. De

ADR (Alternative Dispute Resolution) of alternatieve geschillenbeslechting,
waarvan fiscale bemiddeling een voorbeeld is, zit duidelijk in de lift.
Fiscale bemiddeling onderscheidt zich van de klassieke bemiddeling daar waar de
“fiscaal bemiddelaar”, gelet op de specifieke en vaak complexe fiscaaltechnische
materie waarin hij moet bemiddelen, zelf ook een specialist in de materie is. Deze
aanpak wierp ook in 2014 zijn vruchten af. De kennis van de materie en de
specifieke benadering verlenen de bemiddelaar maximale mogelijkheden om
bemiddelingspistes te bewandelen om alzo tot de meest efficiënte oplossing te
komen.
Maar er is meer! De Fiscale Bemiddelingsdienst groeide in de voorbije 5 jaar uit tot
een fiscale “oplossingsdienst”. De taken ervan situeren zich niet enkel in het pure
fiscale geschillenwerk. Doch ook binnen de dossiers “Diversen” en “Contactcel
Invordering” worden vele om bijstand verzoekende burgers de weg gewezen naar
een passende oplossing voor hun fiscale problemen. Dit alles perfect in de lijn van
de waarden van de Federale Overheidsdienst Financiën, waarvan
“dienstbaarheid” deel uitmaakt. De Fiscale Bemiddelingsdienst hield er dan ook
opnieuw aan om via huidig verslag bij wijze van voorbeelden een greep uit de
effectief behandelde casussen op te lijsten.
De politieke aandacht, de steun van de Minister van Financiën en dankbetuigingen
van de vele verzoekers stimuleren de bemiddelingsambtenaren om onverdroten
op de ingeslagen weg verder te gaan en zich blijvend te “geven” voor de dienst, de
burger en de meest efficiënte oplossing van het geschil.
Het aantal in 2014 ontvangen verzoeken steeg tegenover 2013 met 13%, verder
een gestage stijging dus van het aantal ontvangen aanvragen vanaf de oprichting
van de dienst. Alwaar inzake de materie die behoort tot de bevoegdheid van de
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie ontvankelijk verklaarde
verzoeken nog vrij beperkt blijven, kondigt zich daar een dalende lijn aan. Op
1 januari 2015 werd door de regionalisering van de registratie- en successierechten in Vlaanderen, de “Federale” Fiscale Bemiddelingsdienst immers terzake
onbevoegd en genoopt de lopende dossiers betreffende deze rechten naar het
Vlaamse Gewest over te dragen.
Aan de hand van de manier van indiening van de verzoeken blijkt heel duidelijk
dat de toegang tot de Fiscale Bemiddelingsdienst heel laagdrempelig is. Dit zal zo
blijven en moet er voor zorgen dat in de toekomst nog meer burgers de weg naar
de fiscale bemiddeling vinden.

De overheid moet zich inspannen om het vertrouwen van
haar burgers te behouden en te versterken. Dat doet zij
ook. Daar waar zij dat vertrouwen heeft verspeeld, met als
gevolg een conflictueuze verhouding tussen overheid en
burger, is er geen mooiere interface tussen de
systeemwereld van de overheid en de leefwereld van de
burger dan de mediator. Mits van hem beide werelden er
mogen zijn !
(Dick Allewijn, Met de overheid om tafel, Sdu Uitgevers,
Den Haag, 2013, p.31)
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I. Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)

HOOFDSTUK I - IV (...)
HOOFDSTUK V. - Bemiddeling op fiscaal gebied
Afdeling 1. - De fiscale bemiddelingsdienst
Art. 116. § 1. De fiscale bemiddelingsdienst onderzoekt de hem in het raam van dit
hoofdstuk voorgelegde aanvragen tot bemiddeling, in alle objectiviteit, onpartijdigheid en
onafhankelijkheid en met inachtneming van de wet; hij streeft ernaar de standpunten van
de partijen te verzoenen en zendt hen een bemiddelingsverslag.
De fiscale bemiddelingsdienst weigert een aanvraag tot bemiddeling te behandelen :
1° indien de aanvraag duidelijk ongegrond is;
2° indien de aanvrager duidelijk geen stappen bij de betrokken bevoegde administratieve
overheid heeft ondernomen teneinde de standpunten met elkaar te verzoenen.
De indiening en het onderzoek van een aanvraag tot bemiddeling hebben geen enkele
schorsende of stuitende werking.
Tegen de bemiddelingsverslagen en de beslissingen betreffende de ontvankelijkheid kan
geen administratief of een gerechtelijk beroep worden ingesteld.
§ 2. De fiscale bemiddelingsdienst kan ook aanbevelingen richten aan de voorzitter van
het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën, in het bijzonder met
betrekking tot bestuurshandelingen of de bestuurlijke werking die in strijd zijn met de
principes van behoorlijk bestuur en de wetten en verordeningen.
§ 3. In de uitvoering van zijn opdrachten kan de fiscale bemiddelingsdienst :
1° alle inlichtingen inwinnen die hij nodig acht;
2° alle betrokken personen horen;
3° en ter plaatse alle vaststellingen doen.
§ 4. De fiscale bemiddelingsdienst oefent zijn in dit hoofdstuk omschreven opdracht uit
zonder afbreuk te doen aan de bij de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale
ombudsmannen bedoelde bevoegdheden van de federale ombudsmannen.
§ 5. De Koning, bij een in een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :
- richt de dienst met als naam « fiscale bemiddelingsdienst » op bij de Federale
Overheidsdienst Financiën en bepaalt de werkingswijze ervan;
- benoemt, na advies van het directiecomité, de bestuurders van de bovenvermelde
dienst;
- bepaalt de nadere regels voor de toepassing van dit hoofdstuk.
Afdeling 2. - Wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
Art. 117. In het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wordt een artikel
84quater ingevoegd, luidende :
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« Art. 84quater. § 1. Ingeval een blijvend meningsverschil over de taxatie gebracht wordt
voor de minister van Financiën of de door hem gemachtigde ambtenaar, kan de
schuldenaar van de belasting een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).
§ 2. De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk indien de schuldenaar van de
belasting vooraf verzet heeft aangetekend tegen het dwangbevel, wanneer de deskundige
schatting gevorderd werd met toepassing van artikel 59, § 2, of wanneer reeds uitspraak
werd gedaan over de betwisting.
Wanneer de schuldenaar van de belasting verzet aantekent tegen het dwangbevel,
wanneer de deskundige schatting gevorderd is met toepassing van artikel 59, § 2, of
wanneer over de betwisting uitspraak werd gedaan, vóór de kennisgeving van het
bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegdheid.
§ 3. Ingevolge het bemiddelingsverslag kan de administratieve beslissing het bedrag van
de fiscale schuld aanpassen, voor zover dit geen vrijstelling of vermindering van belasting
inhoudt. Het is evenwel niet toegelaten een aanvullende belasting te vestigen. ».
Art. 118. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 85ter ingevoegd, luidende:
« Art. 85ter. In geval van betwisting met de ontvanger die belast is met de invordering van
zijn fiscale schuld, kan de belastingschuldige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij
de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen (IV). ».
Afdeling 3. - Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Art. 119. In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel
376quinquies ingevoegd, luidende :
« Art. 376quinquies. § 1. Ingeval een bezwaarschrift werd ingediend bij de directeur der
belastingen, kan de belastingschuldige, evenals zijn echtgenoot op wiens goederen de
aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).
§ 2. De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk wanneer de belastingschuldige vooraf
een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld of wanneer reeds
uitspraak werd gedaan over het bezwaar.
Wanneer de belastingschuldige een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft
ingesteld of wanneer reeds uitspraak werd gedaan over het bezwaar, vóór de
kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst ontheven van
zijn bevoegdheid. ».
Art. 120. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 399bis ingevoegd, luidende:
« Art. 399bis. In geval van betwisting met de ontvanger belast met de invordering van zijn
fiscale schuld, kan de belastingschuldige, evenals zijn echtgenoot op wiens goederen de
aanslag wordt ingevorderd, een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV). ».
Art. 121. In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 501bis ingevoegd luidende :
« Art. 501bis. - § 1. Indien in de loop van de behandeling van het bezwaar en na
onderhandelingen de onenigheid blijft bestaan, kan de bezwaarindiener, via de
tussenkomst van de onderzoekende ambtenaar, een aanvraag om bemiddeling indienen
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bij de fiscale bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen (IV).
Wanneer het proces-verbaal van niet-akkoord, dat opgesteld is met het oog op het
vorderen van de scheidsrechterlijke beslissing bedoeld in § 2 aan de belastingplichtige
werd betekend vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale
bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegdheid.
§ 2. Indien de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener, ondanks de eventuele
bemiddeling, geen akkoord bereiken over het kadastraal inkomen dat aan het onroerend
goed moet worden toegekend, wordt een proces-verbaal van niet-akkoord opgesteld en
hebben de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener de mogelijkheid een
scheidsrechterlijke beslissing te vorderen teneinde het bedoelde kadastraal inkomen vast
te stellen. ».
Art. 122. In hetzelfde Wetboek wordt het eerste lid van artikel 502 opgeheven.
Afdeling 4. - Wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen
Art. 123. In artikel 2, eerste lid, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde belastingen worden de woorden « 399bis, » ingevoegd tussen de woorden
« 398 » en de woorden « 409 ».
Afdeling 5. - Wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,
aan het Wetboek der successierechten en aan het Wetboek diverse rechten en taksen
Onderafdeling 1. - Wijzigingen aan het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten
Art. 124. In artikel 219 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten,
vervangen door artikel 66 van de wet van 15 maart 1999, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :
1° in het eerste lid worden :
a) na het woord « heffing » de woorden « of de invordering » ingevoegd;
b) de woorden « of de door hem gemachtigde ambtenaar » ingevoegd tussen de woorden
« de minister van Financiën » en het woord « opgelost »;
2° tussen het eerste en het tweede lid worden de volgende leden ingevoegd:
« Indien, na onderhandelingen, met de minister of met de door hem gemachtigde
ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid,
kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).
Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in artikel 189
bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale
bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of worden voortgezet zodra de vordering
tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in
verband met de heffing en invordering van de registratierechten bemiddeling door de
fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten. »;
3° in het tweede lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « of de door hem
gedelegeerde ambtenaar » ingevoegd tussen de woorden « De minister van Financiën »
en de woorden « gaat dadingen met de belastingplichtigen aan ».
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Onderafdeling 2. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten
Art. 125. In artikel 141 van het Wetboek der successierechten, gewijzigd bij de artikelen
96 van de wet van 4 augustus 1986 en 73 van de wet van 15 maart 1999, worden de
volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid worden :
a) na het woord « heffing » de woorden « of de invordering » ingevoegd;
b) de woorden « of de door hem gemachtigde ambtenaar » ingevoegd tussen de woorden
« komt de minister van Financiën » en het woord « toe »;
2° tussen het eerste en het tweede lid worden de volgende leden ingevoegd :
« Indien, na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde
ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid,
kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).
Ingeval de moeilijkheid de verkoopwaarde betreft van een goed dat aan de in artikel 111
bedoelde schatting is onderworpen, kan de bemiddeling van de fiscale
bemiddelingsdienst daarover niet meer gevraagd of voortgezet worden van zodra de
vordering tot controleschatting is ingesteld. De Koning kan bepalen voor welke
moeilijkheden in verband met de heffing en invordering van de successierechten
bemiddeling door de fiscale bemiddelingsdienst is uitgesloten. »;
3° in het tweede lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden « of de door hem
gemachtigde ambtenaar » ingevoegd tussen de woorden « De minister van Financiën »
en de woorden « gaat de transacties met de belastingplichtigen aan ».
Onderafdeling 3. - Wijzigingen van het Wetboek diverse rechten en taksen
Art. 126. In artikel 2024 van het Wetboek diverse rechten en taksen, gewijzigd bij
artikelen 75 van de wet van 4 augustus 1986 en 83 van de wet van 15 maart 1999,
worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid worden :
a) de woorden « het innen » vervangen door de woorden « de heffing of de invordering »;
b) de woorden « of de door hem gemachtigde ambtenaar » ingevoegd tussen de woorden
« de minister van Financiën » en het woord « opgelost »;
2° tussen het eerste en het tweede lid worden de volgende leden ingevoegd:
« Indien, na onderhandelingen met de minister of met de door hem gemachtigde
ambtenaar geen akkoord wordt bereikt over een moeilijkheid als bedoeld in het eerste lid,
kan de belastingplichtige een aanvraag tot bemiddeling indienen bij de fiscale
bemiddelingsdienst bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV).
De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en
invordering van de diverse rechten en taksen bemiddeling door de fiscale
bemiddelingsdienst is uitgesloten ».
Afdeling 6. - Wijzigingen van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli
1977
Art. 127. In de Algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 wordt een
nieuw hoofdstuk XXIIIbis ingevoegd, dat de artikelen 219bis tot 219quater omvat,
luidende :
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« Hoofdstuk XXIIIbis. - Fiscale bemiddeling ».
Art. 128. In dezelfde wet wordt een artikel 219b ingevoegd, luidende :
« Art. 219bis. Iedere persoon die, overeenkomstig de artikelen 211 tot en met 219, een
regelmatig administratief beroep tegen een beschikking instelt, kan een aanvraag tot
bemiddeling betreffende die beschikking indienen bij de fiscale bemiddelingsdienst
bedoeld bij artikel 116 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) ».
Art. 129. In dezelfde wet wordt een artikel 219ter ingevoegd, luidende :
« Art. 219ter. De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk wanneer de aanvrager vooraf
een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft ingesteld of wanneer over het
administratief beroep bij toepassing van artikel 219 een beslissing werd getroffen.
Wanneer de belastingschuldige een vordering bij de rechtbank van eerste aanleg heeft
ingesteld of wanneer over het administratief beroep bij toepassing van artikel 219 een
beslissing werd getroffen, vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale
bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegdheid ».
Art. 130. In dezelfde wet wordt een artikel 219quater ingevoegd, luidende :
« Art. 219quater. - De aanvraag tot bemiddeling schort de tenuitvoerlegging van de
aangevochten beschikking niet ».
Art. 131. De bepalingen van dit hoofdstuk treden in werking op de door de Koning, bij een
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, te bepalen datum.
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II. Koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van
Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;
Gelet op de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV), inzonderheid op de
artikelen 116, § 5 en 131;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 januari 2007;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Ambtenarenzaken van 25 januari
2007;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 26 januari 2007;
Gelet op het onderhandelingsprotocol van 18 april 2007 van het Sectorcomité IIFinanciën;
Gelet op het advies nr 42.589/2 van de Raad van State, gegeven op 23 april 2007, met
toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad
van State;
Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, en van Onze
Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude
en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
HOOFDSTUK I. - Oprichting van de fiscale bemiddelingsdienst en aanwijzing van zijn
leden
Artikel 1. Bij de federale Overheidsdienst Financiën wordt een fiscale bemiddelingsdienst,
hierna « de dienst » genoemd, opgericht en onder de leiding geplaatst van een college
samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, hierna « fiscaal bemiddelaars »
genoemd.
De Minister van Financiën wijst onder de leden van het college een Voorzitter aan.
Dit college, eventueel met uitzondering van de Voorzitter, is samengesteld uit een gelijk
aantal leden die respectievelijk behoren tot de Nederlandse en de Franse taalrol.
Art. 2. De fiscaal bemiddelaars worden aangeduid, na een oproep tot kandidaatstelling op
basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel in bijlage.
De fiscaal bemiddelaars worden aangeduid voor een termijn van vijf jaar, deze aanduiding
is hernieuwbaar.
Zij oefenen hun mandaat voltijds uit.
De eerste samenstelling van het college zal uitsluitend bestaan uit ambtenaren van
niveau 1 (A) van de Federale Overheidsdienst Financiën.
Art. 3. De Koning kan, na advies van het directiecomité, bij in Ministerraad overlegd
besluit een einde maken aan het mandaat van de fiscaal bemiddelaars :
1) op hun verzoek;
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2) om ernstige redenen.
Het mandaat eindigt van rechtswege wanneer zij de leeftijd van 65 jaar bereiken.
Art. 4. De dienst is samengesteld uit ten minste twintig personeelsleden die titularis zijn
van een betrekking van niveau A of B en ten minste drie personeelsleden die titularis zijn
van een betrekking van niveau C.
Met het oog op de aanduiding van deze personeelsleden wordt in al de administraties en
diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën een oproep tot de kandidaten
gericht.
Om te kunnen worden aangeduid, moeten de kandidaten een gunstige vermelding
bekomen aan het einde van een selectieprocedure op basis van een functiebeschrijving
en een competentieprofiel.
Deze selectieprocedure wordt vastgesteld door de Minister van Financiën.
Uit de lijst van de op basis van voormelde selectieprocedure weerhouden kandidaten,
duidt de Minister van Financiën de personeelsleden aan bedoeld in het eerste lid, op
voordracht van de fiscaal bemiddelaars.
De aanduiding geldt voor vijf jaar. Zij is hernieuwbaar. Op verzoek van de fiscaal
bemiddelaars, of op verzoek van het personeelslid kan, in uitzonderlijke omstandigheden
van deze duur worden afgeweken bij behoorlijk gemotiveerde beslissing van de Minister
van Financiën.
Een mutatie, een verandering van graad, een verandering van vakklasse of een
bevordering in de administratie van oorsprong kan evenwel niet worden beschouwd als
een uitzonderlijke omstandigheid bedoeld in het vorige lid.
Art. 5. De personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, bedoeld in de
artikelen 2 en 4, worden ter beschikking gesteld van de dienst en behouden in hun
administratie van oorsprong hun rechten op bevordering, verandering van vakklasse,
verandering van graad en op mutatie.
HOOFDSTUK II. - Werking van de fiscale bemiddelingsdienst
Art. 6. Binnen de grenzen van hun bevoegdheid, ontvangen de fiscaal bemiddelaars van
geen enkele overheid instructies.
Behoudens in geval van zware fout, kunnen zij niet van hun ambt worden ontheven
wegens daden die zij stellen in het raam van hun ambtsvervulling.
Art. 7. De fiscaal bemiddelaars stellen een reglement van interne orde op. Dit reglement
wordt goedgekeurd door de Minister van Financiën en bekendgemaakt in het Belgisch
Staatsblad.
Art. 8. Onverminderd de delegaties die de ze elkaar bij collegiale beslissing verlenen,
treden de fiscaal bemiddelaars op als college.
De beslissingen worden genomen door een meerderheid van het quorum van de leden
van het college, elk lid beschikkend over één stem en het quorum zoals bepaald door het
reglement van interne orde. In geval van pariteit van stemmen, is de stem van de
Voorzitter doorslaggevend.
Art. 9. Iedere belanghebbende kan een aanvraag tot bemiddeling indienen ofwel
schriftelijk, per fax of per e-mail ofwel mondeling tijdens de permanentie georganiseerd
door de dienst.
Art. 10. De aanvragen tot bemiddeling maken het voorwerp uit van een ontvangstbewijs
uitgereikt aan de aanvrager binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de
datum van ontvangst van de aanvraag.
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Wanneer de bemiddeling mondeling aangevraagd wordt, wordt zij op papier gezet door de
dienst. In afwijking van het eerste lid wordt het ontvangstbewijs onmiddellijk uitgereikt.
Art. 11. De dienst deelt de aanvrager ten laatste binnen de vijftien werkdagen vanaf de
ontvangst van de aanvraag tot bemiddeling haar beslissing mee om deze aanvraag al dan
niet te behandelen of ze aan een andere ombudsman door te zenden. De weigering om
een klacht te behandelen wordt gemotiveerd.
De dienst fiscaal bemiddelaar stelt de betrokken fiscale dienst in kennis van de aanvraag
tot bemiddeling die zij voornemens is te behandelen.
Art. 12. Het bemiddelingsverslag wordt aan de aanvrager en de betrokken fiscale dienst
ter kennis gebracht.
Art. 13. Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richt de dienst een verslag over haar activiteiten
aan de Minister van Financiën door tussenkomst van de voorzitter van de FOD Financiën.
Deze verslagen kunnen nuttig geachte aanbevelingen bevatten die de dienst heeft gericht
aan de voorzitter van de FOD Financiën en vermelden de eventuele moeilijkheden die ze
ondervindt bij de uitoefening van haar ambt.
De identiteit van de aanvrager en van de personeelsleden van de FOD Financiën mag
niet worden vermeld in deze verslagen.
De verslagen worden openbaar gemaakt door de Minister van Financiën.
Art. 14. De bepalingen van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007
houdende diverse bepalingen (IV) en dit besluit treden in werking op 1 mei 2007.
In afwijking van het vorige lid kan de aanvraag tot bemiddeling slechts worden ingediend,
met ingang van de eerste dag van de zesde maand die volgt op de bekendmaking van dit
besluit in het Belgisch Staatsblad.
Art. 15. Onze Minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 9 mei 2007.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Staatssecretaris voor de Modernisering van Financiën en de Strijd tegen de fiscale
fraude,
H. JAMAR
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III. Reglement van interne orde van de Fiscale Bemiddelingsdienst

Reglement interne orde Fiscale Bemiddelingsdienst
Het College,
Gelet op artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5
van Titel VII de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV);
Stelt het Reglement van interne orde van de Fiscale Bemiddelingsdienst vast :
HOOFDSTUK 1. - Definities
Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
1. de wet van 25 april 2007:de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
die de fiscale bemiddeling invoert;
2. het koninklijk besluit van 9 mei 2007:het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering
van Hoofdstuk 5 van Titel VII de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)
dat de fiscale bemiddelingsdienst bij de Federale Overheidsdienst Financiën opricht;
3. het ministerieel besluit van 16 mei 2007:het ministerieel besluit van 16 mei 2007 tot
vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de fiscale
bemiddelingsdienst;
4. het College:het College bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007;
5. de FBD:de fiscale bemiddelingsdienst opgericht bij de Federale Overheidsdienst
Financiën bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007.
HOOFDSTUK 2. - Het College
Art. 2. Het College vergadert op initiatief van de voorzitter of op verzoek van minimaal
twee van zijn leden.
Art. 3. Het College vergadert op het adres van de FBD; de voorzitter kan echter beslissen
om op een andere plaats te vergaderen.
Art. 4. De voorzitter stelt de dagorde van de vergaderingen op. De leden hebben het recht
een punt te laten opnemen op de agenda. Ieder niet op de agenda voorzien punt kan
slechts behandeld worden mits instemming van de meerderheid van de aanwezige leden.
Art. 5. De oproepingen gaan uit van de voorzitter; de dagorde der zitting en, in
voorkomend geval, bondige nota's van de op de dagorde ingeschreven punten worden er
aangehecht; zij moeten de leden van het College uiterlijk twee volle werkdagen vóór de
vergadering bereiken tenzij in behoorlijk gemotiveerde dringende gevallen, waarvan de
beoordeling aan de voorzitter wordt gelaten. Eens de oproeping verzonden, worden alle
bescheiden of dossiers betreffende de erin opgenomen aangelegenheden ter beschikking
van de leden gehouden.
Art. 6. De oproepingen en de dagorde van de vergaderingen worden in het Nederlands
en in het Frans opgesteld; de notulen worden opgemaakt in de taal van het dossier.
Art. 7. Het secretariaat van het College wordt verricht door één of meer door de voorzitter,
onder de personeelsleden van de FBD, aangeduide secretarissen.
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Art. 8. § 1. Het College kan geldig vergaderen, beraadslagen en stemmen wanneer de
meerderheid van zijn leden, waaronder minstens één lid van iedere taalrol, aanwezig of
vertegenwoordigd is.
§ 2. Een lid, dat verhinderd is om aan de vergadering deel te nemen, kan volmacht geven
aan een ander lid van het College, maar een lid kan slechts één ander lid
vertegenwoordigen. Het mandaat moet schriftelijk worden gegeven.
§ 3. De beslissingen worden bij voorkeur bij consensus genomen. Bij ontstentenis van
een consensus worden de beslissingen genomen bij eenvoudige meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Voor de berekening van de stemmen worden de onthoudingen
niet in aanmerking genomen.
§ 4. Alle leden zijn ertoe gehouden de beslissingen en afspraken binnen het College
collegiaal en loyaal uit te voeren en te verdedigen.
§ 5. Het lid van het College dat een vergadering niet kan bijwonen, kan zijn opmerkingen
of adviezen schriftelijk of mondeling meedelen aan de voorzitter, die ze ter kennis van de
andere leden brengt vooraleer de beraadslaging over de beoogde punten aan te vatten.
Art. 9. § 1. Een exemplaar van het ontwerp van de notulen wordt toegezonden aan de
leden.
De notulen worden op de volgende vergadering van het College besproken en
goedgekeurd.
§ 2. De notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de
secretaris, na goedkeuring door de leden van het College.
Art. 10. De voorzitter kan in functie van de dagorde elke persoon uitnodigen van wie hij
de aanwezigheid noodzakelijk acht.
Art. 11. De beslissingen en de bemiddelingsverslagen worden ondertekend door de
voorzitter en het lid van het College verantwoordelijk voor het betreffende dossier of door
de voorzitter en een ander lid van het College wanneer de voorzitter zelf
dossierverantwoordelijke is. Het College kan, voor de materies die het bepaalt, een
delegatie van handtekening verlenen aan één of aan verscheidene van zijn leden.
HOOFDSTUK 3. - De voorzitter
Art. 12. De voorzitter zit het College voor. Hij verzekert de dagelijkse werking van de FBD
in samenwerking met de andere leden van het College. In geval van afwezigheid of van
verhindering van de voorzitter, duidt hij een vervanger aan.
Art. 13. De voorzitter vertegenwoordigt de dienst tegenover de autoriteiten en derden.
HOOFDSTUK 4. - Wijzigingen
Art. 14. Het reglement van interne orde kan bij volstrekte meerderheid van de leden van
het College worden gewijzigd.
HOOFDSTUK 5. - Inwerkingtreding
Art. 15. Dit reglement van interne orde treedt in werking de dag dat het door de Minister
van Financiën wordt goedgekeurd.
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