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Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Voorzitter,

Wij hebben de eer u het jaarverslag 2015 van de Fiscale Bemiddelingsdienst te
bezorgen, zoals voorgeschreven in artikel 13 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007
tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007, waarbij
voormelde dienst werd opgericht en de werking ervan werd geregeld.
Wij wensen u een vlotte lezing en staan te uwer beschikking voor iedere bijkomende
informatie die u zou wensen.
Met de meeste hoogachting.
Het College,

Christine DELBAER

Pierre GOBLET

Geert CALLAERT

Roland ROSOUX

VOORWOORD
De Fiscale Bemiddelingsdienst beoogt in uitvoering van de hem toevertrouwde
opdrachten, enerzijds, op constructieve wijze bij te dragen tot het verminderen van het
aantal gerechtelijke geschillen en, anderzijds, de inning van de fiscale schulden
mogelijk te maken of te versnellen.
Daarenboven streeft de Fiscale Bemiddelingsdienst naar een correcte dienstverlening
en informatieverstrekking aan de burger, waardoor wij er ook toe bijdragen om de
fiscale procedures en wetgeving toegankelijker te maken.
De leden van het College van de Fiscale bemiddelingsdienst worden aangeduid voor
een periode van vijf jaar. Op 1 mei 2015 werd een vernieuwd College aangesteld.
De evoluties inzake de modernisering en de herstructurering van de Federale
Overheidsdienst Financiën hebben ook een invloed gehad op het vlak van personeel
van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Wij zijn erin geslaagd diegenen die de dienst
wensten te verlaten, te vervangen door even gemotiveerde medewerkers en 2016
hoopvol in te gaan met een vernieuwde ploeg.
In zijn beleidsnota voor het parlementair jaar 2015-2016 stelt de heer Minister van
Financiën dat hij de rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst, enerzijds, wil versterken en,
anderzijds, wil uitbreiden met de bevoegdheden die momenteel zijn opgenomen in
artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831. De Fiscale Bemiddelingsdienst
staat dus voor belangrijke uitdagingen!
De leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst houden eraan vooraf hun
oprechte dank uit te drukken aan de heer Minister voor het vertrouwen dat hij stelt in
onze dienst. Wij danken ook de heer Voorzitter van het Directiecomité en de diensten
van de Federale Overheidsdienst Financiën die de vele aanvragen tot bemiddeling
gunstig onthaald hebben, hun volle medewerking verleenden om indien mogelijk tot een
bemiddelde oplossing te komen en de mogelijkheden tot fiscale bemiddeling onder de
belastingplichtigen bekendmaakten.
De leden van het College bedanken tenslotte alle personeelsleden en gewezen
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 (IV), in onderhavig jaarverslag
opgenomen.
Voormeld artikel bepaalt "Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richt de dienst een verslag over
haar activiteiten aan de Minister van Financiën door tussenkomst van de voorzitter van de
FOD Financiën. Deze verslagen kunnen nuttig geachte aanbevelingen bevatten die de
dienst reeds heeft gericht aan de voorzitter van de FOD Financiën en vermelden de
eventuele moeilijkheden die hij ondervindt bij de uitoefening van haar ambt. ".
Met enige trots stellen wij ons zesde jaarverslag voor dat handelt over de
bemiddelingsaanvragen die zijn ontvangen en behandeld vanaf 1 januari 2015 tot 31
december 2015.
Ook in 2015 was er opnieuw een stijging van het aantal ontvangen dossiers, wat aangeeft
dat de belastingplichtigen de weg naar de dienst steeds beter weten te vinden.
Procentueel gezien, bereikte de dienst in de voorbije zes jaar nooit meer akkoorden.
Om diverse redenen zijn in onze huidige samenleving wereldwijd praktijken gegroeid om
conflicterende partijen tot verzoening aan te zetten. Daarbij wordt gepoogd om de
oplossing van het geschil buiten de rechtbank om te bekomen. Precies daarin ligt immers
de kracht van de langs die weg bereikte oplossing, hetzij omdat partijen de
samenlevingsregels beter begrijpen en toepassen onder elkaar, hetzij omdat zij door het
verwerven van inzicht in elkaars belangen een oplossing vinden om hun wederzijdse
belangen te verzoenen, zonder daarbij in te boeten op het wederzijds respect in de relatie.
De achterliggende bekommernis zal er steeds in bestaan om op een snelle en goedkope
wijze het gerezen conflict te beëindigen. Het woord “conflict” roept vaak negatieve
associaties op: slechte onderlinge relaties, een algemene negatieve sfeer en sterke
emoties waarmee men niet altijd weet om te gaan. Vaak zijn conflicten dan ook een bron
van stress. Er is evenwel ook een keerzijde aan deze medaille, conflicten kunnen immers
ook kansen bieden. Conflicten kunnen de aanleiding zijn om belangrijke thema‟s
bespreekbaar te maken, spanningen op te lossen of nog relaties te herstellen.
Sedert de Bemiddelingswet van 21 februari 2005 heeft bemiddeling een plaats gekregen
in ons gerechtelijk wetboek als alternatief voor een klassieke procedure voor de rechtbank.
Met de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) werd de Fiscale
Bemiddelingsdienst in het leven geroepen.
Bemiddelen is een alternatieve manier om meningsverschillen, problemen en conflicten
tussen partijen te helpen oplossen. Bemiddelen wil een lange, uitputtende en dure strijd
voor de rechtbank voorkomen. Een niet onbelangrijk element hierbij is dat een procedure
voor de rechtbank vaak de relaties verzuurt, er spelen negatieve elementen, “het gelijk
hebben” wordt cruciaal, de standpunten worden harder, er worden spanningen gecreëerd,
die daarenboven vaak drukken op de toekomstige verstandhouding.
Tijdens het bemiddelingsproces werken alle betrokkenen samen aan een oplossing en
een gezamenlijk gedragen overeenkomst. Partijen die kiezen voor bemiddeling, kiezen er
dus voor om samen, in overleg en vrijwillig, “hun” oplossing te maken, in plaats van die
opgelegd te krijgen door een derde. Bemiddeling is het zoeken naar een gulden
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middenweg en steunt vaak op wederzijdse toegevingen. Bemiddelen als alternatieve
geschillenbeslechting is dus sneller, menselijker, goedkoper en leidt tot duurzame
oplossingen die door de betrokkenen partijen worden ondersteund.
De bemiddelaar probeert om de uiteenlopende standpunten tussen verschillende partijen
dichter bij elkaar te brengen. Bemiddelaars treden op in zeer uiteenlopende conflicten,
zoals bijvoorbeeld in gewapende oorlogen en conflicten, handelsconflicten tussen staten,
gijzelingsacties, conflicten tussen werkgevers en vakbonden, zakelijk geschillen, conflicten
tussen (ex)-echtgenoten, vrienden of collega‟s, fiscale geschillen, …
Als voorbeeld van bekende bemiddelaars geldt zeker Josef Radetzky von Radetz die bij
het Congres van Wenen als bemiddelaar fungeerde tussen de Oostenrijkse prins Klemens
von Metternich en de Russische tsaar Alexander I, die niet met elkaar door één deur
konden. Martti Ahtisaari, voormalig diplomaat bij de Verenigde Naties en voormalig
president van Finland, won in 2008 de Nobelprijs voor de Vrede, onder andere voor zijn
optreden als bemiddelaar bij internationale conflicten, zoals de Kosovo-oorlog van 1999 en
de vredesonderhandelingen tussen de Indonesische regering en de verzetsbeweging van
Atjeh in 2005. Een ander groot bemiddelaar is David Trimple die voormelde Nobelprijs
won in 1998 onder andere voor zijn rol als bemiddelaar bij de conflicten in Noord-Ierland.
Dichterbij, ontmijnde de sociaal bemiddelaar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en
Sociaal overleg in 2015 in Vlaanderen een conflict bij de Gentse afvalintercommunale
IVAGO.
Bemiddeling tracht het vertrouwen tussen de partijen te herstellen en helpt de partijen om
te leren omgaan met verschillen, zonder daarbij een beroep te doen op juridische
procedures die dan uiteindelijk tot een beslechting van het conflict moeten leiden. Het gaat
om de tussenkomst van een “derde”, die de partijen in het conflict begeleidt. Bemiddeling
is toekomstgericht en heeft tot doel een oplossing aan te reiken waar beide partijen zich in
kunnen vinden. Het is een proces waarbij vrijwilligheid en vertrouwelijkheid sleutelwoorden
zijn, een proces dat op een gestructureerde manier verloopt. Het bemiddelingsproces
creëert ruimte voor dialoog en spreekt de partijen aan op hun eigen verantwoordelijkheid
in het oplossen van het conflict.
Kenmerken van een goede bemiddelaar zijn: neutraliteit, eerlijkheid, inzicht en gezag. Een
bemiddelaar moet communicatief sterk zijn en inzicht hebben in eventuele achterliggende
motieven en menselijke emoties. De bemiddelaar moet bovendien ook onder spanning
rustig kunnen blijven.
De bemiddelaar moet een neutrale positie hebben in het geschil en bovendien moeten
beide partijen hiervan tevens overtuigd zijn. Zij moeten er kunnen op vertrouwen dat de
bemiddelaar eerlijk is en zich aan zijn toezeggingen houdt, bijvoorbeeld ten aanzien van
geheimhouding.
Het gezag van de bemiddelaar komt uit de vertrouwensrelatie tussen hem en de partijen.
Dit gezag kan worden aangewend om partijen er eventueel van te overtuigen zich neer te
leggen bij een compromisvoorstel.
In het eerste deel van dit jaarverslag wordt kort stilgestaan bij de specificiteit van de
«fiscale» bemiddeling. In deel twee wordt teruggekomen op het statuut, de samenstelling
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.
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Tenslotte worden een paar problemen besproken die het College van de Fiscale
Bemiddelingsdienst in 2015 aankaartte bij de bevoegde algemene administraties.
Het is de bedoeling om de werking onze dienst tijdens de komende jaren verder uit te
bouwen en verder te verfijnen zodat de Fiscale Bemiddelingsdienst nog meer ingeburgerd
raakt, zowel bij de burgers, als bij de professionelen.
Wij wensen u allen een vlotte lezing van deze editie 2015 van ons jaarverslag.

Blaas de relaties niet op, blaas ze nieuw leven in!
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Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 1

I. Hoe specifiek is fiscaal bemiddelen?
De Fiscale Bemiddelingsdienst is zoals eerder gesteld uitgegroeid tot een
“oplossingsdienst”, een dienst die aan dienstverlening in het kwadraat doet aan de
burgers, dit zowel op het vlak van de vestiging van de belastingen en rechten als van
de invordering ervan. Daarbij moet niet altijd bemiddeld worden, doch het fiscaal
bemiddelen blijft de kernactiviteit van de dienst.
Door de jaren heen hebben de fiscaal bemiddelaars hun eigen bemiddelingsaanpak
gecreëerd, verfijnd en aan hun nieuwe collega‟s-bemiddelingsmedewerkers
doorgegeven. Zo hebben de fiscaal bemiddelaars de weg geëffend naar informele
prebemiddelingsgesprekken, waarin de taak en opdracht van de fiscaal bemiddelaar,
maar ook van de partijen en het verwachte verloop van het bemiddelingsproces
worden toegelicht. Het lijkt nuttig eens te reflecteren en stil te staan bij een aantal
aspecten die er net voor zorgen dat de fiscale bemiddelingsaanpak succesvol is.
De meeste van deze succesfactoren blijken inherent te zijn aan het feit dat de
bemiddelaar zelf een fiscaal ambtenaar is. Terzelfdertijd houdt dit ook de bedreiging
in dat er hem misschien wel een gebrek aan neutraliteit zou kunnen worden
verweten. Uiteindelijk is fiscale bemiddeling een bemiddeling door de overheid met
dezelfde overheid als conflicterende partij. Maar de vlag “overheid” dekt hier
natuurlijk meerdere ladingen. De fiscaal bemiddelaar is inderdaad vóór alles een
fiscaal expert in de wettelijke, reglementaire en fiscaal-technische aspecten van het
onderliggende geschil en dit maakt hem inhoudelijk deskundig. Bij zijn aanwerving
spelen zeker ook andere vaardigheden een rol. Hij heeft een helicopterview, een
netwerk, is een evenwichtsbewaarder en kan “redelijkheid” nastreven. We achten het
nuttig hierna dieper in te gaan op een aantal van deze specificiteiten van de fiscale
bemiddeling, maar voor een goed begrip, voor alles stil te staan bij wie er eigenlijk
“fiscaal bemiddelaar” wordt.
Wie wordt fiscaal bemiddelaar?
De ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën die kandideren voor een
functie van “fiscaal bemiddelaar”, worden aan de hand van hun curriculum vitae en
een selectie-interview door een gevarieerd samengestelde selectiecommissie
gescreend op, enerzijds, hun puur fiscaal-technische kennis, maar anderzijds ook op
een aantal generieke vaardigheden. Er wordt van hen een jarenlange ervaring
verwacht in de fiscale materie waarin zij moeten bemiddelen, zowel op het vlak van
de eerder theoretische benadering van de fiscaliteit, als van de daadwerkelijke
ervaring op het terrein. Zo worden bijvoorbeeld geschillen inzake
vennootschapsbelasting enkel aan deskundigen op dit vlak toevertrouwd en dit geldt
ook voor alle andere materies (personenbelasting, btw, invordering, kadaster …).
Er wordt evenwel evenveel aandacht besteed aan hun persoonlijke kwaliteiten, als
aan hun vaardigheden en beroepshouding. Van een fiscaal bemiddelaar wordt
immers verwacht dat hij zich snel in een dossier kan inleven, een open geest heeft,
betrokken, empathisch, geduldig en voldoende stressbestendig is en daarnaast de
communicatie en het bemiddelingsproces kan aanmoedigen en structureren. Maar
boven alles wordt nagegaan of de fiscaal bemiddelaar zich voldoende kan „losmaken‟
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van zijn administratie van oorsprong, vrij is van iedere beïnvloeding op dat vlak, de
nodige ethiek als bemiddelaar kan waarborgen en uitdrukkelijk gemotiveerd is om
oplossingsgericht te handelen. De fiscaal bemiddelaar moet niet “neutraal” zijn
omwille van zijn origine, maar wel “neutraal” in de mate dat hij objectief is en vrij van
iedere beïnvloeding, van zowel de verzoeker als van de overheidsdienst, die
uiteindelijk zijn bezoldigingen betaalt. Eén van de garanties hiertoe is het feit dat hij is
ondergebracht in een “autonome dienst” en geen enkele hiërarchische band heeft
met welke algemene administratie ook binnen de Federale Overheidsdienst
Financiën.
De fiscaal-technische kennis is bovendien complementair aan de andere
vaardigheden en de houding en ethiek van de bemiddelaar en deze vier essentiële
aspecten houden elkaar onderling in evenwicht. Een “deskundige” fiscaal
bemiddelaar is een bemiddelaar die zijn inhoudelijke deskundigheid ten volle inzet
om een goed en onpartijdig bemiddelaar te zijn. De kennis van de onderliggende
fiscale materie en de administratie in al zijn facetten, zorgt er wel voor dat de
bemiddelaar niet afhankelijk is van de ene of andere partij en net vrij is van iedere
beïnvloeding, neutraal kan zijn in zijn statuut en een meervoudige partijdigheid of
gelijkwaardige betrokkenheid kan nastreven om samen met de onderhandelende
partijen tot een duurzame oplossing te komen. Maar wat zijn hiertoe de
succesfactoren inherent aan het statuut van de fiscale bemiddelaar?

Succesfactoren
In de 6 jaren dat er in België aan fiscale bemiddeling wordt gedaan, zijn meerdere
succesfactoren gedefinieerd die er net voor zorgen dat, zoals hierna blijkt, globaal en
gemiddeld in 70% van de gevallen tot een bemiddelde oplossing wordt gekomen. In
het kader van dit jaarverslag wordt in het bijzonder stilgestaan bij de succesfactoren
eigen aan het feit dat de fiscale bemiddelaar een ambtenaar is van de Federale
Overheidsdienst Financiën, met name het beschikken over een helicopterview, een
netwerk, het fungeren als evenwichtsbewaarder en de mogelijkheid om „redelijkheid‟
na te streven.
1. De fiscaal bemiddelaar heeft een helicopterview
De fiscaal bemiddelaar heeft als ambtenaar van de Federale Overheidsdienst
Financiën toegang tot de nodige databanken van die overheidsdienst zonder dat
dit extra moet worden afgetoetst op het beroepsgeheim, laat staan dit enigszins
kan worden geschonden. Hij kan zich aldus een perfect objectief beeld vormen
van het dossier van de verzoeker om bemiddeling en weet vanuit die kennis als
geen ander de onderhandelings-, bewegings- en bemiddelingsruimte te definiëren
en ieders “waarheid” te ontsluieren. Want ook een conflict met de overheid is
vaak het gevolg van een ketting aan interpuncties, waarvan net dit ene laatste feit
de figuurlijke druppel is. Vanuit deze helicopterview qua zowel elementen van het
dossier als van de verhouding en gedragingen van de partijen, heeft de fiscaal
bemiddelaar een objectief beeld van het conflict en laat dit alles hem toe de
optimale bemiddelingsstrategie uit te werken. De fiscaal bemiddelaar suggereert
of stuurt aldus het beste bemiddelingsproces : individuele of gezamenlijke
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gesprekken of net beiden en dit successief? Het laat hem bovendien toe zijn
cruciale rol van evenwichtsbewaarder, zoals hierna beschreven, op te nemen.
Overbodig te stellen dat iedere partij immers vaak anders tegenover de zaak
aankijkt, zijn eigen waarheid heeft en die op een bepaald ogenblik ook niet meer
alleen kan nuanceren. Het komt de fiscaal bemiddelaar toe deze eigen waarheden
– standpunten – te laten bestaan, naast mekaar te plaatsen, te verduidelijken en
vanuit een adequaat bemiddelingsproces, gestoeld op de belangen van de
partijen, een akkoord te faciliteren. Zijn creatieve aanpak staat hierbij centraal en
zijn inhoudelijke deskundigheid wakkert deze creativiteit aan.

2. De fiscaal bemiddelaar heeft een volledig netwerk
Wanneer men bemiddelt, is het essentieel de partij te vinden die effectief de
concessies kan doen. Binnen een overheidsapparaat is dit niet steeds eenvoudig.
De belastingontvanger is de afzender van mijn aanslagbiljet in de
personenbelasting, ik diende eerder mijn aangifte binnen bij de lokale
taxatiedienst, maar zond mijn bezwaarschrift naar de Gewestelijke directeur
vermeld op de keerzijde van het aanslagbiljet. Ik kreeg een ontvangstbewijs met
vermelding van een contactpersoon. Maar is het wel die persoon die effectief over
mijn bezwaar kan beslissen? Heeft hij met andere woorden wel carte blanche van
degene die uiteindelijk het bezwaarschrift effectief zal en moet beslissen?
De fiscaal bemiddelaar kan in alle gevallen deze onduidelijkheden helpen
oplossen en start, vanuit zijn doorgedreven kennis van de structuren van de
administratie, zijn bemiddelingsproces met de juiste dienst of ambtenaar of betrekt
deze erbij. Hij kan wanneer onduidelijke of voorbij gestreefde interpretaties van
wettelijke of reglementaire bepalingen of rechtspraak worden vastgesteld,
bovendien de hiërarchie (tot de centrale diensten van de betrokken algemene
administratie) inschakelen om formele standpunten of principebeslissingen te
betrachten of net gewijzigd of geactualiseerd te zien. Hij kan aldus een brug
leggen tussen de bemiddelingstafel en de plaats waar de uiteindelijke besluiten
worden genomen en desnoods deze dienst meenemen in het bemiddelingsproces.
Hij heeft bovendien binnen zowel de Fiscale Bemiddelingsdienst, als binnen de
ganse Federale Overheidsdienst Financiën zijn netwerk, waarmede hij kan
afstemmen, brainstormen en waardoor hij zelfs erkend kan worden als een
deskundige op dit vlak en ten volle “au sérieux” kan worden genomen, wat het
bemiddelingsproces en de weg naar een duurzaam akkoord garandeert en
stimuleert. Bovendien laat de polyvalente personeelssamenstelling van de Fiscale
Bemiddelingsdienst toe om alle aspecten van het geschil te bestrijden, zelfs
diegene die er mede aan de basis van liggen, maar door een andere dienst
worden beheerd (bijvoorbeeld de behandeling van een bezwaarschrift in de
onroerende voorheffing – bevoegdheid voor de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit – noodzaakt een uitblijvend advies van de kadasterdiensten – beheerd
door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie). De Fiscale
Bemiddelingsdienst garandeert aldus door zijn intern netwerk een transversale
aanpak van het dossier, over de grenzen van de algemene administraties heen.

15





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 1

3. De fiscaal bemiddelaar is een evenwichtsbewaarder
Conflicten met de overheid zitten doorgaans in een stevige juridische verpakking.
Vaak is de juridische schil zo dik, dat het onderliggende conflict met het blote oog
niet meer kan worden waargenomen (Dick Allewijn, Met de overheid om tafel –
Fair play aan beide kanten, Sdu Uitgevers, 2013).
Conflicten met de overheid kennen doorgaans twee machtsonevenwichten. Het
machtsonevenwicht op zich : een burger tornt op tegen een log overheidsorgaan,
een machtige overheid in zijn ogen, gekenmerkt door meerdere ambtenaren, ieder
in hun specialiteit goed gedocumenteerd en ondersteund. Een administratie die
makkelijker de rechtspleging aankan en de kosten daartoe, in tegenstelling tot de
burger, niet moet schuwen, zodat haar beste alternatief zonder bemiddeld
akkoord doorgaans beter is dan dit van de burger.
Maar er is een tweede vaak voorkomend machtsonevenwicht en dit is de kennis
van de onderliggende fiscale materie. Eén of meerdere ambtenaren die
dagdagelijks, jarenlang en beroepshalve met de fiscale materie zijn betrokken
tegenover een burger voor wie de fiscaliteit desgevallend niet veel meer is dan
één maal per jaar zijn aangifte indienen en vervolgens de berekeningsnota nazien.
En net omwille van zijn fiscale en inhoudelijke deskundigheid kan de fiscaal
bemiddelaar alhier het kennis-onevenwicht fundamenteel neutraliseren. Door de
burger te informeren in mensentaal, nog voor de opstart van de eigenlijke
bemiddelingsprocedure, maar evengoed tijdens de gezamenlijke of individuele
gesprekken, kan hij het evenwicht herstellen wat een onmiskenbaar fundament is
voor een goed akkoord. Een zogenaamde “caucus”, dit is een
bemiddelingsgesprek met één partij, is aldus een heel passend middel om het
kennisonevenwicht in balans te brengen.
Het is de taak van de fiscaal bemiddelaar dit op een totaal objectieve wijze te
doen, waarbij hij zowel de pro‟s als de contra‟s van een akkoord kan accentueren,
maar evengoed de wetgeving als de rechtspraak kan toelichten. Zijn meervoudige
partijdigheid of gelijkwaardige betrokkenheid mag en moet op dit vlak bewust
overhellen naar de partij „belastingplichtige‟, waardoor hij niet alleen de aspecten
van de onderliggende betwisting krijgt toegelicht, doch evengoed de gevolgen van
het akkoord of het niet-akkoord. Een hersteld evenwicht is pas een goede basis
voor een later duurzaam bemiddeld akkoord. De bemiddelaar spoort in dit verband
zo nodig de belastingplichtige aan de specifieke overtuigingsstukken aan te
brengen en definieert die in voorkomend geval samen met de partij “fiscus”. Dit is
niet alleen een cruciale rol, doch een beslissende succesfactor om, ofwel tot een
akkoord te komen ofwel er minstens voor te zorgen dat de divergerende
standpunten van de partijen afdoende aan mekaar worden toegelicht. Soms leidt
dit er zelfs toe dat de belasting uiteindelijk toch als correct opgelegd en
rechtvaardig wordt ervaren. Het gebeurt bovendien ook dat er geen akkoord wordt
gevonden, maar de fiscaal bemiddelaar heel zinnig werk heeft geleverd om de
belastingplichtige meer inzicht te verschaffen in de onderliggende problematiek.
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4. De fiscaal bemiddelaar kan daadwerkelijke voorstellen doen en “redelijkheid”
nastreven
De fiscaal bemiddelaar is vanuit zijn inhoudelijke deskundigheid en expertise in de
onderliggende materie, voorwerp van het geschil, goed geplaatst om in functie van
de belangen van de partijen voorstellen te doen voor een oplossing van het
geschil, in voorkomend geval gepaard gaande met alternatieve voorstellen, of de
partijen te stimuleren deze zelf te formuleren en/of er hen in te begeleiden.
Van de fiscaal bemiddelaar wordt wel verwacht dat hij de fiscale wet, de
reglementaire bepalingen en circulaires naleeft. Hij kan de interpretatie ervan wel
sturen en in vraag stellen. Het staat hem bovendien uitdrukkelijk vrij om
aanbevelingen te doen wanneer hij van oordeel is dat deze bepalingen of
voorschriften een zekere discriminatie of verkeerde interpretatie inhouden. Of nog,
indien er wordt vastgesteld dat bepaalde bestuurshandelingen of de bestuurlijke
werking in strijd zijn met de principes van behoorlijk bestuur of met de wetten en
verordeningen.
De fiscaal bemiddelaar waakt dan ook stipt over de naleving van deze beginselen
van behoorlijk bestuur in de individuele dossiers waarvoor zijn bemiddeling wordt
gevraagd en kan deze principes hanteren om een passende bemiddelde oplossing
te betrachten.
Indien de toepassing van deze wettelijke bepalingen bovendien in uitzonderlijke
gevallen al te onredelijke en onevenredige gevolgen heeft, kan hij alsnog
voorstellen doen om tot een „redelijke‟ oplossing te komen of nog de beslissing
ervan uit te stellen tot er een andere interpretatie kan worden aan gegeven of er
rechtspraak komende is die een precedentswaarde heeft.
Verzetten de wettelijke bepalingen zich tegen een redelijke of billijke oplossing ten
gronde wat bijvoorbeeld de vestiging van de belastingen betreft, dan kan hij
alsnog soms redelijkheid of billijkheid betrachten door het dossier, vanuit de
mogelijkheid tot transversale aanpak binnen de Fiscale Bemiddelingsdienst, over
de invorderingsboeg te gooien of bijvoorbeeld in het bemiddelingsverslag de
aandacht te vestigen op een toepassing van het Regentsbesluit van 18 maart
1831 (gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van boeten en belastingverhogingen,
toegepast bij wijze van sanctie).
De fiscaal bemiddelaar streeft er steeds naar om door redelijke normen te
hanteren, tegemoet te komen aan de belangen van de beide partijen en een
duurzaam akkoord te bereiken, dat desnoods verder reikt dan het betreffende
aanslagjaar.
Dat de fiscaal bemiddelaar een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst
Financiën is, inhoudelijk heel deskundig is en de specificiteit van de fiscale
bemiddeling net inhoudt dat ze ingang vindt op verzoek van één enkele partij (met
name de belastingplichtige), houdt evenwel een aantal risico‟s in die kunnen worden
bestreden. Laat ons stilstaan bij deze risico‟s, bedreigingen en de wijze waarop er
passend kan worden aan tegemoet gekomen.

17





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 1

Bedreigingen en remedies
5. De fiscale bemiddeling start met het verzoek van slechts “één” partij
In tegenstelling tot de andere gevallen van bemiddeling, wordt de fiscale
bemiddeling ingezet op verzoek van één partij, namelijk de partij
“belastingplichtige”. Hij drukt de wens uit beroep te willen doen op de fiscale
bemiddeling (zoals inzake kadaster) of verzoekt (in alle andere gevallen) alleen en
zonder medeweten van de partij “administratie” in het conflict om de bemiddeling.
In de andere gevallen van bemiddeling (familiezaken, burgerlijke en handelszaken
…) stappen de partijen in het conflict “samen” naar een bemiddelaar en kiezen zij
er resoluut voor om “samen” de bemiddeling als alternatieve geschillenoplossing
aan te wenden. De bemiddelaar neemt bovendien in deze gevallen van bij het
eerste gesprek de twijfel bij de ene of andere partij weg, door in wat er wordt
genoemd de “trajectbemiddeling” de overtuiging te krijgen dat er bewust en
effectief voor de bemiddeling als wijze van geschillenoplossing wordt gekozen. Hij
dringt evenwel zijn keuze niet op, wat inhoudt dat de bemiddeling als wijze van
conflictoplossing uiterst vrijwillig blijft. Het is en blijft dus een gezamenlijke en
welbewuste beslissing van de onderhandelaars om deze en geen andere
(bijvoorbeeld de gerechtelijke) weg te kiezen voor de oplossing van hun conflict.
Dit houdt alvast een stevige basis in waarop de onderhandelaars kunnen stoelen
om op een constructieve wijze met behulp van de bemiddelaar tot een duurzaam
akkoord te komen. Een akkoord en een oplossing die van hen is en enkel door de
bemiddelaar wordt gefaciliteerd.
Inzake fiscale bemiddeling ligt het totaal anders. Enkel de partij “belastingplichtige”
kan slechts om deze vorm van bemiddeling verzoeken en de partij “fiscus” moet
dan maar mee in dit bemiddelingsproces, omdat de wet deze vorm van
geschillenoplossing voorziet en deze door de administratie, zijn hiërarchie,
effectief wordt gedragen. De vrijwilligheid is hier dus uitgehold aan de zijde van de
fiscus. Is dit dan wel een goede basis om tot een goede bemiddelde oplossing te
komen? In de praktijk lijkt dit alvast geen fundamenteel obstakel te zijn en is echte
“dwang” om te bemiddelen zelden aan de orde. De overheid wil er ten slotte als
onpartijdige, objectieve overheid zijn voor alle burgers. Ook een ambtenaar of een
administratie wil niet liever dan een oplossing voor het conflict, is een escalerend
conflict liever kwijt dan rijk en wil zijn dossier kunnen afsluiten. De administratie
beseft dat het bemiddeld akkoord ook op lange termijn de compliance verhoogt en
de fiscaal bemiddelaar als inhoudelijk deskundige de oplossing en het akkoord
tussen de partijen in het conflict faciliteert, info aanbrengt, vertolkt en mee
brainstormt om de oplossing te betrachten en zodoende zelfs soms een beetje
indekt. De fiscaal bemiddelaar faciliteert aldus ook het leven van de partij fiscus.
Slechts enkelingen hebben het niet zo begrepen op fiscale bemiddeling en
dwarsbomen ze tot scha en schande door alsnog snel een beslissing te nemen.
Om het fiscaal bemiddelingsproces in die zin te optimaliseren komt het de fiscaal
bemiddelaar toe de nodige tijd te nemen om zijn taak aan de ambtenaar, die met
de fiscale bemiddeling nog niet is vertrouwd, uitgebreid toe te lichten, daarbij te
wijzen op zijn blijvende autonomie als onderhandelende partij in het conflict, doch
ook op de vele voordelen die de bemiddeling voor hem biedt, ondermeer qua
aanbreng van voorstellen ten gronde, informatiebeheerder en -verzamelaar en
mogelijkheid tot een aftoetsing van de visies van beide partijen, desnoods bij de
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gespecialiseerde cellen binnen de administratie, vanuit het netwerk van de
bemiddelaar (cf. 2 supra). De “reputatie” van de fiscaal bemiddelaar vanuit zijn
eerder gevoerde bemiddelingen, alsook van de Fiscale Bemiddelingsdienst in het
algemeen, moeten hem daarbij helpen.

6. Is de fiscaal bemiddelaar wel voldoende neutraal?
Zoals voorgesteld is de fiscaal bemiddelaar ondergebracht in een autonome dienst
binnen de Federale Overheidsdienst Financiën die onder geen enkele algemene
administratie ressorteert. Toch kent de fiscaal bemiddelaar vaak de ambtenaren
waarmede hij moet bemiddelen of heeft hij ze in een eerder bemiddeling reeds
ontmoet. Zoals hiervoor gesteld, levert dit het grote voordeel op over een netwerk
te beschikken. Dat men ex-collega van één der partijen was of die ene partij uit
eerdere bemiddelingen kent, betekent evenwel niet dat de onafhankelijkheid of
onpartijdigheid van de fiscaal bemiddelaar aan de orde kan zijn. Iedere fiscaal
bemiddelaar kiest bewust zelf voor een tewerkstelling bij de Fiscale
Bemiddelingsdienst en kan er ook snel weg indien hij ondervindt zich niet
voldoende van zijn ex-administratie te kunnen losmaken. Maar terzelfdertijd heeft
hij de ethiek als bemiddelaar en ambtenaar dat, indien hij zich omwille van een
zekere vooringenomenheid of nog van een uitgesproken persoonlijke relatie met
de partij binnen de administratie ook maar “vreest” zich niet voldoende
onafhankelijk en onpartijdig te kunnen opstellen, in het betreffende conflict kan
worden vervangen door een collega fiscaal bemiddelaar die deze garantie wel kan
bieden. Soms worden zelfs twee fiscale bemiddelaars in een fiscale
bemiddelingsprocedure betrokken. En uiteindelijk faciliteert de fiscaal bemiddelaar
slechts een bemiddeld akkoord, waarover finaal alleen de onderhandelende
partijen beslissen.

7. De fiscaal bemiddelaar mag zich niet inhoudelijk over bemoeien
Een bedreiging waarover de fiscale bemiddelaar moet waken is dat hij wel degelijk
constructieve voorstellen doet om een oplossing voor het conflict te betrachten,
desnoods met alternatieven, doch zich daarbij niet te over bemoeien, laat staan
aan een zekere schikkingsdwang zou lijden en de partijen kost wat kost tot een
akkoord dwingt. Hij moet evenwel zijn rol van evenwichtsbewaarder en
informatiebeheerder bewust opnemen. Maar toch moet hij de oplossing van het
conflict vooralsnog bij de partijen laten en zich ontdoen van iedere
schikkingsdwang. De bemiddelde oplossing moet er één van de partijen blijven,
niet ene die door de bemiddelaar is opgelegd. De bemiddelaar mag ze slechts
faciliteren doch moet de partijen wel degelijk responsabiliseren om mee naar een
oplossing te zoeken en hun toestemming vragen bij belangrijke stappen in het
kader van de oplossing van het geschil.
De tussenkomst van de fiscaal bemiddelaar moet er immers niet alleen toe leiden
dat het conflict van de baan is, maar er ook voor zorgen dat de relatie tussen
fiscus en burger niet fundamenteel is geschonden of indien dit wel al het geval
was, wordt hersteld. Want dit zal een belangrijke impact hebben op de compliance
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van de belastingplichtige. Een belastingplichtige betaalt immers veel makkelijker
een belasting waarvan hij oordeelt dat ze hem “rechtvaardig” is opgelegd.

II. Een blik op de toekomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst
Het jaar 2016 belooft belangrijke wijzigingen in te houden voor de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Uit de algemene beleidsnota van de heer Minister van Financiën, ingediend op 12
november 2015 voor het parlementair jaar 2015-2016 (Kamer, DOC 54 1428/010),
blijkt dat hij rol van de Fiscale Bemiddelingsdienst wenst te versterken. De nota
bepaalt het volgende:
“Een versterkte rol voor de Fiscale Bemiddelingsdienst:
De Fiscale Bemiddelingsdienst is zowel voor de administratie als voor de burger het
alternatief om op een snellere en goedkopere manier dan via een gerechtelijke
procedure, met inachtneming van de wet, tot een geschiloplossing te komen. De
Fiscale Bemiddeling moet maximale kansen krijgen. De procedure tot fiscale
bemiddeling werkt momenteel niet stuitend of schorsend waardoor de fiscale
bemiddeling niet altijd een eerlijke kans krijgt. Het is bijgevolg van belang de
stuitende of schorsende werking van de bemiddelingsprocedure in te stellen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzoekt in alle objectiviteit, onpartijdigheid en
onafhankelijkheid de voorgelegde aanvragen. Er zal worden nagegaan of de positie
van de bemiddelaars nog kan versterkt worden door het vertrouwelijk karakter van de
bemiddelingsprocedure (zoals van toepassing in de vrijwillige en gerechtelijke
bemiddeling), expliciet op te nemen in de betrokken wetgeving.
Er zal nagegaan worden of de bevoegdheden van de Fiscale Bemiddelingsdienst
kunnen worden uitgebreid, zodat de dienst kan instaan voor de kwijtscheldingen van
administratieve boeten en/of belastingverhogingen die momenteel enkel door de
minister van Financiën kunnen worden verleend, op basis van het Regentsbesluit
van 18 maart 1831.
Het moet bovendien in de toekomst ook mogelijk zijn om zich tot de Fiscale
Bemiddelingsdienst te wenden voor bemiddeling bij de niet-fiscale invordering, die
sedert begin 2014 is geïncorporeerd in de algemene administratie van de inning en
de invordering.”.

1. De schorsende werking van de bemiddelingsprocedure
Hiervoor werd uitvoerig de specificiteit van de fiscale bemiddeling uiteengezet. De
intentie van de fiscale bemiddeling bestaat erin om een einde te maken aan een
fiscaal geschil door partijen in overeenstemming te brengen zonder dat er
noodzakelijk een winnaar of verliezer is. De bemiddeling moet maximaal de kans
krijgen.
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In zijn aanbevelingen nr 4/2010 en 2/2015 signaleerde de Fiscale
Bemiddelingsdienst
reeds
de
moeilijkheden
die
ontstaan
uit
de
behandelingstermijn van de administratieve geschillen. Deze termijn blijkt om
diverse redenen soms te kort te zijn om een geslaagde fiscale bemiddeling
mogelijk te maken.
Beide aanbevelingen werden uitvoerig besproken in de respectieve jaarverslagen
van de Fiscale Bemiddelingsdienst van het jaar 2010 en 2015.
De Fiscale Bemiddelingsdienst ijvert dus al geruime tijd voor het nemen van een
wetgevend initiatief waarbij een schorsende werking wordt verleend aan de
indiening van een aanvraag tot bemiddeling die ontvankelijk is verklaard.
Artikel 1385undecies, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat een
vordering tegen de belastingadministratie inzake geschillen bedoeld in artikel 569,
1ste lid, 32°, van hetzelfde Wetboek, ten vroegste kan worden ingesteld zes
maanden vanaf de datum van ontvangst van het administratief beroep zo over dit
beroep geen uitspraak is gedaan en, op straffe van verval, uiterlijk binnen een
termijn van drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslissing met betrekking
tot het administratief verhaal.
Deze termijn wordt, overeenkomstig het derde lid van dat artikel, met drie
maanden verlengd wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de
administratie is gevestigd.
De schorsende werking van de bemiddelingsprocedure en het verlengen van
voormelde termijnen, zouden het mogelijk maken om de bemiddelingsprocedure
optimaal te laten werken, waarbij de betrokken partijen kunnen handelen zonder
onder druk te staan van mogelijk gerechtelijke procedures of nog van
opmerkingen bij de evaluatie van de ambtenaren belast met de behandeling van
de geschillen.
Zo zou de bemiddeling trouwens ook een kans krijgen voor de belastingplichtige,
die zich vaak niet bewust is van de periodes waarvoor bemiddeling kan gevraagd
worden, en die de aanvraag om bemiddeling pas indient op het einde van de zes
(of negen) maanden bedoeld in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk
Wetboek. Op dit moment heeft de bemiddeling in dat geval geen kans.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kijkt dan ook uit naar de wetgevende initiatieven
ter zake die vermoedelijk binnenkort zullen worden genomen.

2. Het vertrouwelijk karakter van de fiscale bemiddeling
Zoals eerder gesteld, komt het gezag van de bemiddelaar uit de
vertrouwensrelatie tussen hem en de partijen.
De Belgische Bemiddelingswet bevat in navolging van de Europese Richtlijnen ter
zake, een regeling van de vertrouwelijkheid van informatie die bij de bemiddeling
aan het licht komt. Dergelijke regeling is cruciaal en zorgt ervoor dat de partijen
vrijuit kunnen spreken, ook inzake fiscale bemiddeling.
Artikel 1728 van het Gerechtelijk Wetboek garandeert de vertrouwelijkheid van de
opgemaakte documenten en mededelingen gedaan in de loop en ten behoeve van
de bemiddelingsprocedure.
Toch is dit voor de fiscale bemiddeling niet evident. Zoals blijkt uit punt 1 hiervoor
zijn de fiscale bemiddelaars ambtenaren van de Federale Overheidsdienst
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Financiën en zijn zij er uiteraard toegehouden volgende bepalingen te
respecteren:
• de meldingsplicht in het kader van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme;
• de ambtelijke aangifteverplichting overeenkomstig artikel 29 van het Wetboek
van Strafvordering, waarvan de niet-naleving aanleiding kan geven tot
disciplinaire sancties;
• het recht op het raadplegen van het bemiddelingsdossier beschouwd als een
bestuursdocument van een federale administratieve overheid in de zin van de
Wet openbaarheid van bestuur van 11 april 1994.
Wat de fiscale bemiddeling betreft, is er immers geen enkele „specifieke‟ wettelijke
regeling die de vertrouwelijkheid garandeert. Soms worden er in de loop van de
bemiddeling bedreigingen geuit ten aanzien van de bemiddelaar. De vraag is dan
ook waaraan de fiscale bemiddelaar zich moet houden, welke risico‟s hij loopt en
hoe hij zich daartegen kan indekken.
Hoe dan ook moet de waarborg op het vertrouwen zich beperken tot wat strikt
nodig is voor de bemiddeling.

3. Kwijtschelding van fiscale boeten en belastingverhogingen
De Minister van Financiën beschikt, bij toepassing van het Regentsbesluit van 18
maart 1831, over de bevoegdheid om fiscaal administratieve sancties te matigen
of kwijt te schelden.
De Parlementaire onderzoekscommissie, belast met het onderzoek naar de grote
fiscale fraudedossiers, stelde reeds in haar verslag van 7 mei 2009 (DOC 52
0034/004) dat “belastingplichtigen slechts een beroep tot kwijtschelding of
matiging van sancties kunnen indienen, voor zover die betrekking hebben op
definitief geworden belastingverhogingen en administratieve boeten. Tegen de
opgelegde
sancties
mogen
met
andere
woorden,
ofwel
geen
beroepsmogelijkheden meer openstaan, ofwel moeten alle beroepsmogelijkheden
reeds zijn uitgeput.”.
Voorts stelde de commissie dat men het er in de rechtsleer vrij algemeen over
eens is dat de kwijtschelding op grond van het Regentsbesluit van 18 maart 1831
kan beschouwd worden als een vorm van genaderecht.
Verder vermeldde de Parlementaire onderzoekcommissie het volgende: “Uit de
getuigenissen is gebleken dat de Minister van Financiën bij de uitoefening van dit
genaderecht politiek kwetsbaar wordt, wat geenszins de bedoeling kan zijn. De
vraag stelt zich dan ook of dit genaderecht niet beter wordt toebedeeld aan hoge
fiscale ambtenaren of een college van fiscale ambtenaren.”.
Deze toepassing werd reeds herhaaldelijk aangekaart in het verleden, onder meer
door het Rekenhof. In het jaarverslag 2014 van de Fiscale Bemiddelingsdienst
werd reeds stilgestaan bij het verslag “Fiscale maatregelen voor
belastingplichtigen met betaalmoeilijkheden” van 29 januari 2014 van het
Rekenhof gericht aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het Rekenhof heeft in dit verslag de toepassing onderzocht van zes maatregelen
op het vlak van belastingschuldigen die met betaalmoeilijkheden kampen,

22





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 1

waaronder de kwijtschelding van fiscale boeten en belastingverhogingen die de
Minister van Financiën kan toekennen op verzoek van de belastingschuldige.
In antwoord op de mondelinge vraag nr 1750 gesteld op 28 januari 2015 door
Volksvertegenwoordiger mevrouw Carina Van Cauter (CRIV 54 COM 074, blz. 36
en volgende) stelde de heer Minister van Financiën in dit verband dat hij de
bezorgdheid van zijn voorganger deelde “om in de toekomst een onafhankelijke en
meer neutrale benadering van deze genadeverlening te garanderen.”.
Bovendien stelt de Minister zich de vraag “of het anno 2015 nog te verdedigen valt
dat dergelijke genadeverleningen tot het individuele prerogatief van de Minister
van Financiën moeten behoren.”. Hij kondigt tevens aan “het voorstel om deze
bevoegd al dan niet over te dragen naar de bemiddelingsdienst” verder te
onderzoeken.
Met zijn beleidsnota voegt de heer Minister de daad bij het woord. De Fiscale
Bemiddelingsdienst is een autonome dienst. Hierdoor kan deze dienst handelen in
vertrouwen en in onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
De Fiscale
Bemiddelingsdienst is dan ook het best geplaatst om in de toekomst een
onafhankelijke en neutrale benadering van deze genadeverlening te garanderen.
Het betreft een belangrijke uitdaging voor de Fiscale Bemiddelingsdienst. Naast
zijn rol als bemiddelaar, wordt hem een “beslissende” rol toebedeeld. Het College
van de Fiscale Bemiddelingsdienst doet al het mogelijke om de komst van de
taken die hem binnenkort zullen worden toebedeeld, degelijk voor te bereiden.
In de eerste plaats zullen de nodige wettelijke en reglementaire bepalingen
moeten worden getroffen. Nieuwe vereenvoudigde procedures zullen moeten
worden uitgewerkt.
Er wordt een aanzienlijke toename van het werkvolume verwacht, wat zeker een
uitbreiding van het personeelskader met zich mee zal brengen. Met het oog
daarop werd tijdens de selectieprocedures georganiseerd in 2015, reeds gepolst
naar de interesse van de kandidaten voor mogelijke medewerking aan de
uitvoering van de nieuwe taken.

4. Bemiddelen op het vlak van niet-fiscale invordering
De Fiscale Bemiddelingsdienst wordt regelmatig geconfronteerd met vragen om
bijstand bij de invordering van niet-fiscale schulden.
Sedert begin 2014 is 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, zowel van de directe belastingen als van
btw, is dit nog niet voorzien voor de niet-fiscale invordering.
Dit belemmert een totaaloplossing voor alle schulden die de Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering heeft in te vorderen, immers in de
gevallen waar om tussenkomst wordt verzocht voor invordering van “niet-fiscale
schulden”, moet het verzoek om bemiddeling op dit moment zonder meer als
“onontvankelijk” worden beschouwd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst acht het dan ook noodzakelijk om op het vlak van
niet-fiscale invordering te kunnen tussenkomen wanneer er zich ter zake
problemen voordoen en wanneer de betrokken personen daarom verzoeken.
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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
Overheidsdienst1.
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
het administratief gezag van de Voorzitter van het Directiecomité, maar die over
een onafhankelijke beslissingsmacht en meningsuiting beschikken ten aanzien
van de overheid.
1

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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§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.
De leden van het eerste College van de Fiscale Bemiddelingsdienst werden
benoemd bij koninklijk besluit van 7 december 2009 voor de periode van 1 januari
2010 tot en met 31 december 2014.
Bij koninklijk besluit van 16 april 2015 werden, met ingang van 1 mei 2015,
mevrouw M.-Christine Delbaer en de heren Geert Callaert, Roland Rosoux en
Pierre Goblet, aangeduid als Lid van het College van leidinggevenden van de
Fiscale Bemiddelingsdienst (Belgisch Staatsblad 17 juni 2015, tweede editie). De
benoeming van de heren Rosoux en Goblet werd bevestigd bij koninklijk besluit
van 22 februari 2016 (Belgisch Staatsblad 2 maart 2016, tweede editie).
Bij ministerieel besluit van 29 april 2015 werd mevrouw M.-Christine Delbaer, met
ingang van 1 mei 2015, aangewezen als Voorzitter van voormeld College
(Belgisch Staatsblad van 17 juni 2015, tweede editie).
Teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren tijdens de
overbruggingsperiode van 1 januari 2015 tot 30 april 2015, werd de leiding van de
dienst verder waargenomen door het eerste College van de Fiscale
Bemiddelingsdienst, op dat moment samengesteld uit de heren Geert Callaert,
Charles Demarch, Yvan Dubuisson et Edouard Trzcinski.
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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
selectieprocedure2
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 2015 ging de Fiscale
Bemiddelingsdienst over tot 13 nieuwe aanwervingen, 13 medewerkers verlieten
de dienst.
Op 31 december 2015 is het personeelsbestand
Bemiddelingsdienst als volgt samengesteld:



van

de

Fiscale

2 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
2

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 2015) ziet er
schematisch als volgt uit:

30

BEMIDDELAARS

TAX. NL (DB.)

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

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

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

Christine
DELBAER

Geert
CALLAERT

Pierre
GOBLET

Roland
ROSOUX

Dirk CANIPEL

Natasha CORNELIS

Pascale BAYENET

Damien FRANCE

Herman FRANCOIS

Marie-Paule LECART

Grégory FREHIS

Ilse HEERMAN

Valerie LEONARD

Philippe GENTINNE

Nadia MASWIENS

Dominique REUNIS

Joséphine PANARISI

Bernadette PONSEN

Vincent TAMO

Lindsay PARADIS

Didier VAN DE PERRE

Catherine
VANDENBOSCH

Luc PATERNOSTRE

Joos DESMYTER
Chantal JANSSENS
Ingrid LEJEUNE

Inge MOENS

MEDEWERKERS
Hans SECELLE

Felipe UGALDE
Hilde VAN DER BIEST

Martine VAN DEN
STEEN

Herbert VAN
DERVEKEN

Philippe
VANDERBECQ

Patrick WILLEMS

SECRETARIAAT

Greet SELLEKAERTS

Yves NOEL
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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
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).
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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”3 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.

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
3

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, blz. 160).
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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.

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.
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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 registratierechten4.
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).
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. 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
4

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

35





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 2 - Afdeling 1

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 successierechten5.
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).
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)6.
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).
5

6
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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.
Ibidem.
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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 2015 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst 3.742 nieuwe aanvragen ontvangen.
In 2014 waren dit er 3.546, dit betekent een stijging van 6%, wat iets minder is dan
de vorige jaren, in 2014 waren er 13% meer dossiers dan in 2013. De
naambekendheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst blijft dus gestaag stijgen.
Van deze 3.742 ontvangen aanvragen werden er 2.882 via email, 643 per brief, en
85 via fax ingediend. Er werden 112 aanvragen via de telefoon bij de dienst
ingediend. 20 verzoekers kwamen rechtstreeks langs op de dienst.
Deze nieuwe dossiers worden bij de 777 dossiers gevoegd die nog in behandeling
waren eind 2014. Dit brengt het totaal aantal te behandelen dossiers tijdens het
jaar 2015 op 4.519.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat meer dan 75% van de ingediende
verzoeken per email gebeurden, ten opzichte van 70% in 2014. Dit toont de
maximale mogelijkheid tot rechtstreekse indiening van de verzoeken tot
bemiddeling aan. Deze drempelloze toegang is immers inherent aan de
bemiddeling. Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van deze e-mails
volgen op eerdere “eerste” telefonische contacten met de dienst, waarbij deze
manier van indiening van een verzoek via e-mail wordt aangemoedigd.
De ontvangen dossiers zijn als volgt onderverdeeld:

Type aanvragen (3.742 dossiers)

1.250
(33%)

Fiscale Bemiddeling
1.937
(52%)

Contactcel Invordering
Diversen

555
(15%)

Wanneer we de onderverdeling van de nieuwe aanvragen bekijken, dan stellen we
vast dat in 2015, 52% van de ontvangen dossiers als “Fiscale Bemiddeling”
gecatalogeerd werden. Ten opzichte van 2014 werden meer evenwel 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
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de administratie. Ook in deze dossiers probeert de Fiscale Bemiddelingsdienst de
belastingplichtigen op een passende wijze te helpen.
59% van de nieuwe aanvragen betreffen Nederlandstalige verzoeken, 41%
hebben betrekking op Franstalige dossiers. Deze procentuele verdeling van de
ingediende dossiers volgens taalrol bleef nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van
2014.

§ 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
verzoenen7”.
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

7
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elektronische kopie naar het bevoegde contactpunt8 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
8

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 partijen9. 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.
Hierna volgt een schematisch overzicht van de behandeling van een aanvraag om
bemiddeling tot aan de afsluiting ervan.

9
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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 3.742 nieuwe aanvragen die werden ontvangen in 2015, werden 1.937
dossiers beschouwd als dossiers “Fiscale Bemiddeling”. In 2014 waren dit er
2.014.
Na toevoeging van de eind 2014 nog openstaande dossiers, dienden er in 2015
2.498 dossiers “Fiscale Bemiddeling” te worden behandeld.
Van deze 2.498 dossiers werden er 1.671 dossiers afgesloten tijdens het jaar
2015, zodat er 827 openstaande dossiers “Fiscale Bemiddeling” blijven op 31
december 2015.
Fiscale Bemiddeling : dossiers in behandeling >< afgesloten

827
(33%)

Dossiers in behandeling
Dossiers afgesloten

1.671
(67%)

De verdere uitsplitsing van de resultaten wordt besproken in deel 3.

B. Contactcel Invordering
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de taken overgenomen van de voormalige
"Contactcel Invordering", die tussenkwam in geschillen tussen de
belastingplichtige en de Adviseur invordering - Ontvanger en die, op het vlak van
de invordering, reeds gelijkaardige doelstellingen had als de 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 Adviseur invordering - Ontvanger”. De Fiscale Bemiddelingsdienst
helpt de burgers en de ontvangers hier bij het oplossen van problemen inzake de
invordering en probeert op die manier meningsverschillen tussen hen te
voorkomen.
Vele van de desbetreffende verzoeken zijn gelinkt aan een invorderingsprobleem
dat wordt voorgelegd aan het Koninklijk paleis of aan het Kabinet van de Minister
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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”.
Het volgende voorbeeld illustreert in dit verband de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst in dergelijke dossiers.
De heer X richtte in 1998 een VOF op samen met een andere vennoot. Ze waren
beiden bestuurder.
In 2005 neemt de heer X ontslag en draagt zijn aandelen over, met bekendmaking
in het Belgisch Staatsblad.
Ondanks deze bekendmaking, heeft de Adviseur invordering - Ontvanger die
belast is met de invordering van de fiscale schulden van de VOF, de
terugbetalingen inzake personenbelasting, gevestigd op naam van de heer X,
ingehouden ter aanzuivering van de fiscale schulden van de VOF.
De heer X vraagt zich af of deze inhoudingen wettelijk zijn. Hij heeft reeds
inlichtingen ingewonnen bij de betrokken Adviseur Invordering - Ontvanger in
Vlaanderen, maar omdat hij Franstalig is en het grootste gedeelte van zijn tijd in
het buitenland verblijft, is hij van mening dat hij geen volledig noch gemotiveerd
antwoord kreeg. Hij richtte een brief aan de Minister van Financiën, die een
onderzoek door de Fiscale Bemiddelingsdienst beval en verzoekt de heer X te
antwoorden.
De Fiscale Bemiddelingsdienst merkt op dat de overdracht van de aandelen van
de heer X in de VOF slechts werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad in
2013. Dan pas is deze beslissing ten aanzien van derden, waaronder de Adviseur
invordering - Ontvanger, in werking getreden. Bovendien heeft, op grond van
artikel 209 van het Wetboek van Vennootschappen, de overdracht van aandelen
tussen vennoten van een VOF geen gevolgen voor de verbintenissen van deze
VOF wanneer deze de bekendmaking van de desbetreffende overdracht
voorafgaan.
Aldus kan de Adviseur invordering - Ontvanger, in rechte, vanzelfsprekend de
terugbetalingen van de belastingen aan de heer X inhouden ter aanzuivering van
de fiscale schulden van deze VOF.
De Fiscale Bemiddelingsdienst merkt evenwel op dat een gedeelte van de fiscale
schulden van de VOF betrekking heeft op de periode na bekendmaking van de
overdracht van de aandelen van de heer X en licht de Adviseur invordering Ontvanger hiervan in.
De heer X gaat na de verduidelijkingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst
akkoord met de inhoudingen voor de fiscale schulden die betrekking hebben op de
periode die voorafgaat aan de bekendmaking van de overdracht van zijn
aandelen.
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De heer X contacteert de Minister van Financiën die de Fiscale Bemiddelingsdienst verzoekt het dossier te onderzoeken en de heer X te antwoorden.
De heer X ontving een afschrift van een beschikking betreffende de verkoop, door
een wisselagent, van de aandelen die hij bezit in verschillende vastgoedvennootschappen.
Deze verkoop zal plaatsvinden op initiatief van de Adviseur invordering Ontvanger belast met de invordering van de personenbelasting verschuldigd door
de heer X. De achterstallige personenbelasting beloopt meer dan 300.000 EUR.
De heer X is van mening dat de verkoop wettelijk kan worden betwist.
Naast de verkoop van de aandelen betwist de heer X tevens de heffing van de
betreffende belastingen. Het bedrag ervan werd immers vastgesteld op basis van
huurinkomsten met een professioneel karakter, met name de huurgelden uit
handelshuurovereenkomsten betreffende gebouwen bestemd voor de exploitatie
van supermarkten.
De heer X verklaart dat hij zijn onroerende rechten in deze gebouwen sinds lange
tijd heeft overgedragen. Zodat de huurinkomsten met een professioneel karakter
ten onrechte op zijn naam belast zijn.
Hij toont dit aan door te stellen dat de bevoegde taxatiedienst de overdracht van
deze onroerende rechten sindsdien in aanmerking heeft genomen en de
huurinkomsten sedert meerdere jaren niet meer in zijnen hoofde belast zijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kon, na contact met de bevoegde
invorderingsdiensten, de taxatiediensten en de diensten van de patrimoniumdocumentatie, de werkelijke toestand ontsluieren.
Enerzijds, zijn de belastingen die aan de basis liggen van de verkoop van de
aandelen duidelijk vaststaand na de verwerping van de bezwaarschriften,
ingediend bij de bevoegde directeur, waartegen geen beroep werd ingediend. Ze
kunnen niet meer herzien worden.
De overdracht van de onroerende rechten van de heer X in de verschillende
betreffende gebouwen heeft, anderzijds, slechts betrekking op de blote eigendom,
en gebeurde aan vastgoedvennootschappen waarvan hij aandeelhouder is
gebleven.
De heer X behield wel het vruchtgebruik en blijft degene die wettelijk de
huurgelden met een professioneel karakter ontvangt, zodat ze ook belastbaar zijn
in zijnen hoofde. Hij blijft trouwens ook op dezelfde basis en zonder de
verschuldighdeid ervan te betwisten, de onroerende voorheffing van deze
gebouwen betalen.
Zelfs indien de heer X een overeenkomst had kunnen inroepen tussen hem en de
vastgoedvennootschappen, die de blote eigendom hebben verkregen, volgens
dewelke de heer X zijn handelshuurovereenkomsten zou hebben overgedragen
aan deze vennootschappen, was deze overeenkomst niet tegenstelbaar aan de
lopende invorderingsmaatregelen.
Naast het feit dat de wet op het vlak van de handelshuurovereenkomsten slechts
een overdracht aanvaardt tussen overnemers (tussen de vroegere en de nieuwe
huurder van een handelspand), wijzigt deze overeenkomst niets aan de verdeling
van de onroerende en de zakelijke rechten.
De heer X bleef derhalve in rechte de conventionele vruchtgebruiker van de in
handelshuur gegeven goederen. De ingeroepen overeenkomst is bijgevolg slechts
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een vorm van overdracht van schuldvorderingen tussen hem en de vastgoedvennootschappen.
Tenslotte is de betwisting van de heer X betreffende de verkoop van zijn aandelen
beslecht door de eerder vermelde gerechtelijke beschikking, waartegen geen
beroep werd ingesteld en die aldus definitief is geworden.
Rekening houdend met wat voorafgaat, was de verkoop van de aandelen van de
heer X voor aanzuivering van zijn eigen definitieve belastingen terecht.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kon in huidig dossier de toepasselijke bepalingen
op objectieve wijze verduidelijken en ook voor de toekomst klaarheid brengen.
Het gaat bij dossiers die gekwalificeerd worden als “Contactcel Invordering” vaak
om invorderingsproblemen of vragen om een tussenkomst teneinde de
terugbetaling van geblokkeerde belastinggelden te versnellen. Formeel gezien zijn
dit geen eigenlijke fiscale bemiddelingsaanvragen, doch ze kaderen volledig in de
dienstverlening aan de burgers, een opdracht van de 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 Adviseur invordering - Ontvanger inzake het verlenen van
betalingsfaciliteiten of uitstel van betaling.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kreeg in 2015 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
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.

47





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 2 - Afdeling 2

In dit verband kan verwezen worden naar een dossier waarin de heer X,
schoonzoon van mevrouw Y, de Fiscale Bemiddelingsdienst contacteert omdat
mevrouw Y (echtgenote van de overleden heer Z), het deel in een teruggave niet
heeft ontvangen dat toekwam aan haar overleden echtgenoot. De heer X treedt op
als lasthebber voor mevrouw Y, die bejaard is en in een rusthuis verblijft.
De Fiscale Bemiddelingsdienst merkt op dat de erfopvolging van de overleden
heer Z niet zo eenvoudig is. Hij was twee keer gehuwd. Hij heeft een dochter uit
een eerste huwelijk, die wettelijke erfgenaam is. Die dochter heeft het bedrag
ontvangen van het deel van de teruggave dat aan haar overleden vader toekwam.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt evenwel ook kennis van een geldig
verrichte schenking tussen de echtgenoten (aan de langstlevende echtgenoot) en
toont aan dat het bedrag van de teruggave dat toekomt aan de overleden heer Z,
moest worden betaald aan mevrouw Y, langstlevende echtgenote, begunstigde
van deze schenking.
De Fiscale Bemiddelingsdienst contacteert bijgevolg het Nationaal Inningscentrum
van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Deze laatste
neemt contact op met de dochter van de overledene teneinde de ontheffing die
haar onverschuldigd werd betaald, terug te vorderen. Met het oog op het
vermijden van een gerechtelijke terugvordering wegens onverschuldigde betaling
gaat het Nationaal Inningscentrum akkoord met een terugstorting in twee
afbetalingen.
Ondertussen ging de dienst wel over tot een correcte vereffening ten gunste van
mevrouw Y.
In een ander dossier wordt de Fiscale Bemiddelingsdienst gecontacteerd door een
belastingplichtige wiens teruggave in de personenbelasting ingevolge een
overdracht van schuldvordering van een derde-schuldeiser volledig wordt
overgemaakt aan een incassobureau. Aangezien de openstaande schuld van
betrokkene bij het incassobureau maar een gedeelte van de teruggave omvat,
beweert belastingplichtige dat het incassobureau hem bevestigde het saldo
teruggestort te hebben aan de Federale Overheidsdienst Financiën.
Belastingplichtige ontving de teruggestorte som evenwel nog niet. 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 het teruggestorte saldo van de betreffende teruggave is gebeurd. Na
onderzoek werd vastgesteld dat het saldo inderdaad werd teruggestort door het
incassobureau en werd het bedrag snel overgemaakt op de financiële rekening
van betrokkene.
De Fiscale Bemiddelingsdienst streeft hier met zijn tussenkomst steeds naar een
correcte dienstverlening en informatieverstrekking aan de burger. De dienst poogt
tezelfdertijd de taken van de invorderings- en uitbetalingsdiensten te verlichten.
In een bepaald dossier wordt de Fiscale Bemiddelingsdienst gecontacteerd door
een belastingschuldige die een bezwaarschrift indiende tegen zijn aanslag in de
personenbelasting. Betrokkene ging niet akkoord met de verwerping van de door
hem aangegeven energiebesparende maatregelen. Zijn bezwaar werd door de
bevoegde dienst evenwel afgewezen zodat betrokkene de integrale aanslag
diende te betalen. Betrokkene betwist dat hij nalatigheidsinteresten op deze som
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moet betalen. Hij is van mening dat in geval van bezwaar de termijn voor de
berekening van nalatigheidsinteresten wordt geschorst. Hij verzoekt de Fiscale
Bemiddelingsdienst om een kwijtschelding van deze interesten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft betrokkene erop gewezen dat enkel de
Adviseur-generaal
–
Gewestelijke
directeur
van
het
Regionaal
Invorderingscentrum een vrijstelling van nalatigheidsinteresten kan verlenen en dit
bovendien enkel in bijzondere omstandigheden.
Er wordt hem tevens medegedeeld dat in casu de aangerekende
nalatigheidsinteresten wel degelijk verschuldigd zijn. Nalatigheidsinteresten
worden aangerekend in geval van niet-betaling van de verschuldigde belasting
binnen de daarvoor voorziene wettelijke termijnen.
De artikelen 414 tot 417 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
bepalen hoe deze interesten worden berekend. Voor onbetaald gebleven
belastingen worden in principe nalatigheidsinteresten aangerekend vanaf de
eerste dag van de maand waarin de betaaltermijn verstrijkt. Indien men in bezwaar
gaat tegen een aanslag dan heeft dit geen invloed op de berekening van de
nalatigheidsinteresten. Enkel indien er geen uitspraak over het bezwaarschrift
wordt gedaan binnen de 6 maanden, dan worden de nalatigheidsinteresten in een
bepaalde mate opgeschort. De briefwisseling die betrokkene werd toegestuurd in
het kader van de bepaling van het onmiddellijk verschuldigde gedeelte van de
aanslag (in zijn geval 0 EUR) vermeldde eveneens dat indien over het
bezwaarschrift beslist wordt, het saldo, eventueel verhoogd met
nalatigheidsinteresten en de kosten, moet worden bijbetaald.

Van de 3.742 nieuwe aanvragen ontvangen in 2015, werden er 555 beschouwd
als dossiers “Contactcel Invordering”.
Na toevoeging van de eind 2014 nog openstaande dossiers (121), dienden in
2015 dan ook 676 dossiers “Contactcel Invordering” te worden behandeld.
Van deze 676 dossiers werden er 580 afgesloten tijdens het jaar 2015, zodat er op
31 december 2015 nog 96 openstaande dossiers “Contactcel Invordering” blijven.
De Fiscale Bemiddelingsdienst probeert dan ook de belastingplichtigen zo snel
mogelijk 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 1.510.
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Contactcel Invordering : dossiers in behandeling >< afgesloten

96
(14%)

Dossiers in behandeling
Dossiers afgesloten

580
(86%)

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.
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 mogelijke oplossingen.
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 Financiën
vooropgestelde waarden (inzonderheid “dienstbaarheid”), een belangrijke rol op
zich betreffende de verduidelijking van de wetgeving en het doorverwijzen van de
burger, belastingplichtige of belastingschuldige naar de meest efficiënte wijze om
zijn “fiscaal” dossier opgelost te zien. 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.
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Voorbeeld “diversen” nr 1/2015

De heer X stelt, na ontvangst van zijn aanslagbiljet in de personenbelasting
verbonden aan het aanslagjaar 2015, vast dat hij een aanzienlijk bedrag moet
betalen (3.225 EUR) terwijl hij de voorgaande aanslagjaren steeds recht had op
een teruggave.De heer X richt zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst met de
vraag om voormelde aanslag te herzien.
Na controle van de aangifte in de personenbelasting van de heer X stelde de
Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat de echtgenote van de heer X in 2014 is
overleden. Belastingplichtige had dit vermeld in zijn aangifte (code 1011) en hij
had ook te kennen gegeven dat er twee afzonderlijke aanslagen moesten worden
gevestigd (code 1013).
Dit bleek zeer nadelig te zijn voor belastingplichtige.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam in het kader van de algemene dienstverlening
aan de burger, contact op met de bevoegde taxatiedienst en legde het probleem
voor. Deze dienst is bereid gevonden om de situatie van de heer X recht te zetten.
De twee afzonderlijk gevestigde aanslagen op naam van belastingplichtige,
enerzijds, en zijn echtgenote, anderzijds, werden ontheven waarna een
gezamenlijke aanslag op naam van beide echtgenoten kon worden gevestigd.


Voorbeeld “diversen” nr 2/2015

Belastingplichtigen dienden via Tax-on-web hun aangifte in de personenbelasting
voor aanslagjaar 2014 in. Zij vermeldden in de codes 1100/2100 respectievelijk de
helft van het kadastraal inkomen voor hun eigen woning (887 EUR x 50% =
443,50 EUR voor iedere echtgenoot).
Op basis van de kadastrale gegevens gekend voor inkomstenjaar 2013 wijzigde
de taxatiedienst de aangifte van belastingplichtige als volgt :
Code 1100/2100 : 443,50 EUR
Code 1106/2106 : 307,25 EUR.
Belastingplichtigen hadden nagelaten het kadastraal inkomen te vermelden van
577 EUR met betrekking tot een andere woning, evenals het kadastraal inkomen
van een garage (37,50 EUR) gelegen in de buurt van die woning.
Na ontvangst van hun aanslagbiljet wendden belastingplichtigen zich tot de
taxatiedienst met de vraag om de bedragen, vermeld in de codes 1106/2106, op te
nemen onder de codes 1100/2100. Het tweede pand vormde namelijk één geheel
met hun eigen ernaast gelegen woonhuis en werd enkel als garage/berging
gebruikt.
De taxatiedienst kon niet ingaan op hun verzoek omdat “het pand een aparte
voordeur had en was gelegen op een apart kadastraal perceel”.
Belastingplichtigen richtten zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst met de vraag
om te bemiddelen in hun dossier. Zij verschaften daarbij volgende informatie. Hun
eigendom was inderdaad verdeeld over twee kadastrale percelen A en B met een
respectievelijk kadastraal inkomen van 887 EUR en 577 EUR. Het perceel was
reeds gesplitst op het moment van de aankoop in 1983 en werd nooit apart belast.
De code 1106/2106 op de aangifte personenbelasting geldt enkel voor inkomsten
van onroerende goederen van gebouwen die niet worden verhuurd, worden
verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet voor hun beroep gebruiken, of die
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worden verhuurd aan andere rechtspersonen dan vennootschappen om ze te
laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die ze uitsluitend als woning
gebruiken. Het aanpalende pand werd enkel als garage/berging gebruikt en vormt
één geheel met het woonhuis.
Uit opzoekingen bij de dienst Opmetingen en Waarderingen van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bleek dat het zogenaamde tweede
pand een voormalig handelspand is, maar dat dit niet kan worden bewoond (er
was geen verwarming, geen badkamer, enz. aanwezig).
Na overleg tussen de Fiscale Bemiddelingsdienst en de bevoegde taxatiedienst
werd overeengekomen dat de taxatieambtenaar ter plaatse zou gaan kijken om
zich te vergewissen van de correcte toestand. Daarbij werd inderdaad vastgesteld
dat het woonhuis en het aangelegen pand één geheel vormden (er was toegang
via een interne deur) en het voormalige handelspand enkel dienst deed als
berging/garage.
De belastingplichtigen ontvingen een verbeterend aanslagbiljet met een teruggave
van 783,79 EUR.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst werd een bezwaarprocedure vermeden.


Voorbeeld “diversen” nr 3/2015

Belastingplichtige X verricht een betaling van een btw-voorschot maar vergeet bij
de overschrijving de gestructureerde mededeling te vermelden.
Overeenkomstig artikel 19, §1 van het koninklijk besluit nr 1 van 29 december
1992, moet de betaling van dergelijke voorschotten uiterlijk de 20ste van de tweede
en de derde maand van ieder kalenderkwartaal gebeuren.
Omdat het betreffende bedrag slechts enkele dagen voor deze wettelijk bepaalde
datum werd overgeschreven, vreest de belastingplichtige dat de betaling door zijn
vergetelheid niet tijdig de juiste bestemming zal krijgen en hij bijgevolg interesten
zal verschuldigd zijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam hierover contact op met de bevoegde
controledienst. Deze dienst bevestigde dat het betaalde voorschot op dat moment
in het wachtregister van Btw-Ontvangsten Brussel (CIV) stond. Het bedrag zou
worden toegerekend op de rekening-courant van de betrokkene en dit rekening
houdend met de correcte uitwerkingsdatum zodat geen interesten verschuldigd
zijn.
Voorbeeld “diversen” nr 4/2015
Vennootschap Y zet haar economische activiteiten stop en meldt dit aan de
administratie die vervolgens de rekening-courant op nul stelt. In voorgelegd geval
ontstaat een saldo in het voordeel van de betrokkene.
Meer dan een jaar na de stopzetting van de activiteiten heeft de vennootschap het
btw-tegoed nog steeds niet ontvangen en verzoekt de Fiscale Bemiddelingsdienst
om in dit kader tussen te komen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst contacteert daarop de bevoegde controledienst.
Deze dienst licht toe dat bij een stopzetting die resulteert in een btw-tegoed een
procedure moet worden gevolgd die al dan niet gepaard gaat met een
stopzettingscontrole. In onderhavig geval betrof het een vereffening en werd het
tegoed via de Algemene Administratie van de Thesaurie effectief uitbetaald.
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Van de 3.742 nieuwe aanvragen ontvangen in 2015, werden er 1.250 beschouwd
als dossiers “Diversen” (dit is 33%) . Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van
2014 waar 951 dossiers van de 3.546 ontvangen dossiers (27%) als “Diversen”
werden gecatalogeerd. Dit toont aan dat de belastingplichtigen nood hebben aan
een dienst die probeert snel en adequaat op bepaalde fiscale vragen te
antwoorden, hun door te verwijzen naar de bevoegde dienst of nog de fiscale
wetgeving te verduidelijken.
Na toevoeging van de eind 2014 nog openstaande dossiers (95), dienden er in
2015 dan ook 1.345 dossiers “Diversen” te worden behandeld.
Van de 1.345 dossiers werden er 1.187 afgesloten tijdens het jaar 2015, zodat er
op 31 december 2015 nog 95 openstaande dossiers ”Diversen” blijven. Er werden
in 2015 door de Fiscale Bemiddelingsdienst in vergelijking met 2014 iets minder
dossiers “Diversen” afgesloten. De dienst blijft er evenwel op toezien dat zij in dit
genre dossiers de verzoekende burgers ook hier heel snel de passende weg wijst.
Diversen : dossiers in behandeling >< afgesloten
158
(12%)

Dossiers in behandeling
Dossiers afgesloten

1.187
(88%)
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Afdeling 1
Resultaten
§ 1. Algemeen overzicht van de dossiers “Fiscale Bemiddeling”
Tijdens het jaar 2015 waren er 2.498 dossiers “Fiscale Bemiddeling” te
behandelen. Van deze dossiers werden er 1.671 afgesloten, zodat er op 31
december 2015 nog 827 te behandelen blijven.
Zonder te willen vooruitlopen op de resultaten van de afzonderlijke algemene
administraties volgt hierna reeds een globaal overzicht van de door de Fiscale
Bemiddelingsdienst behaalde resultaten in 2015.
Resultaat van de bemiddeling

8,5%
19%
Akkoord
Blijvend niet-akkoord
Ontheven van
bevoegdheid
72,5%

72,5% van de dossiers waarin wordt bemiddeld worden door de Fiscale
Bemiddelingsdienst afgesloten met een wederzijds akkoord. In 19% van deze
dossiers kon geen akkoord worden bereikt, ze worden afgesloten met een blijvend
niet-akkoord tussen de partijen. In 8,5% van de dossiers die de Fiscale
Bemiddelingsdienst ontvankelijk verklaarde, werd de dienst tijdens de
bemiddelingsprocedure ontheven van bevoegdheid.

57





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

In behandeling
eind 2015

Afgesloten

Te behandelen

De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van de in 2015 te behandelen en
behandelde dossiers en de nog te behandelen dossiers eind 2015 per taalgroep
alsook per algemene administratie.

FISCALITEIT
NL

796

535

261

FR

630

437

193

1.426

TOTAAL

972

454

INNING EN
INVORDERING
NL

533

376

157

FR

301

211

90

834

TOTAAL

587

247

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
NL

103

47

56

FR

115

50

65

218

TOTAAL

97

121

BIJZONDERE
BELASTINGINSPECTIE
NL

11

10

1

FR

1

-

1

12

TOTAAL

10

2

DOUANE EN ACCIJZEN
NL

6

4

2

FR

2

1

1

8

TOTAAL

3

NL

1.449

972

477

FR

1.049

699

350

ALGEMEEN
TOTAAL

58

5

2.498

1.671

827
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A. Verdeling van de te behandelen dossiers per algemene administratie

Te behandelen dossiers per administratie (2.498 dossiers)
218
(9%)

12
(1%)
8

FISCALITEIT
INNING EN
INVORDERING
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
DOUANE EN ACCIJNZEN

834
(33%)

1.426
(57%)

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de te behandelen dossiers
per algemene administratie. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit
vertegenwoordigt 57% van deze dossiers. De Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering vertegenwoordigt 33% van deze dossiers. Er wordt
bijgevolg vastgesteld dat 90% van alle te behandelen bemiddelingsdossiers onder
deze twee administraties ressorteren. Het aantal dossiers inzake de Algemene
Administratie van de strijd tegen de fiscale fraude en de Algemene Administratie
van Douane en Accijnzen blijft opnieuw heel beperkt.
Wanneer we de procentuele verdeling van de te behandelen dossiers onder de
verschillende algemene administraties vergelijken met 2014, 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. Dit kan, zoals eerder toegelicht, worden verklaard door de overdracht
van de bevoegdheid van de heffing en de invordering van de successierechten en
de meeste registratierechten in Vlaanderen naar de Vlaamse Belastingdienst
(VLABEL) per 1 januari 2015.
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B. Verdeling van de afgesloten dossiers per algemene administratie

Afgesloten dossiers per administratie (1.671 dossiers)
97
(6%)

10
(1%)
5
FISCALITEIT

587
(35%)

INNING EN
INVORDERING
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
DOUANE EN ACCIJNZEN
972
(58%)

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de afgesloten dossiers per
algemene administratie. De Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering vertegenwoordigt in 2015 35% van deze dossiers. De Algemene
Administratie van de Fiscaliteit vertegenwoordigt 58% van deze dossiers. De
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vertegenwoordigt 6%.
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 2015

Dossiers in behandeling per administratie (827 dossiers)
121
(14,5%)

2 (0,5%)
3
FISCALITEIT

247
(30%)

INNING EN
INVORDERING
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
DOUANE EN ACCIJNZEN
454
(55%)

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de nog te behandelen
dossiers op 31 december 2015. De Algemene Administratie van de Fiscaliteit
vertegenwoordigt 55% van deze dossiers. De Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering vertegenwoordigt 30% en de Algemene Administratie
van de Patrimoniumdocumentatie 14,5% van deze dossiers.
.
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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 972 dossiers van de
Algemene Administratie van de Fiscaliteit afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 58% van alle afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling” in
2015.

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blijvend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

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

121

285

79

50

535

130

246

30

31

401

251

531

109

81

972

Er werden 251 op 972 dossiers onontvankelijk verklaard.
Van de 721 ontvankelijke dossiers, werden er 531 opgelost met een wederzijds
akkoord. Dit betekent dat in 74% 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.

AAFisc - Type van afsluiting (972 dossiers)

81
(8%)
109
(11%)

251
(26%)

Onontvankelijk
Akkoord
Blijvend niet-akkoord
Ontheven van
bevoegdheid

531
(55%)

Ten opzichte van 2014 stellen we procentueel een lichte daling vast van het aantal
onontvankelijke dossiers.
De onontvankelijkheid blijkt het gevolg van het feit dat er een aanvraag tot
bemiddeling werd ingediend terwijl, enerzijds, er geen bezwaar of aanvraag tot
ambtshalve ontheffing werd ingediend en, anderzijds, het bezwaarschrift reeds
aanleiding heeft gegeven tot een definiteive beslissing over de grond.
Veel verzoekers blijken niet goed op de hoogte te zijn van de periode tijdens
dewelke de Fiscale Bemiddelingsdienst kan tussenkomen.

63





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

De redenen van onontvankelijkheid worden gedetailleerd in het volgende diagram.

AAFisc - uitsplitsing onontvankelijke dossiers
126

82

22
6

7

8

Het feit dat “geen bezwaarschrift of verzoek tot ambtshalve ontheffing werd
ingediend” blijft de belangrijkste categorie van de onontvankelijke dossiers
vertegenwoordigen. Belastingplichtigen verwachten dat ze reeds vóór het instellen
van een dergelijk administratief beroep, hun geschil met de fiscus kunnen bemiddeld
zien. Procentueel gezien gaat het nog steeds om 50% van de onontvankelijk
verklaarde dossiers.
De tweede belangrijkste categorie “bezwaar/ambtshalve ontheffing werd reeds
beslist” vertegenwoordigt 33% van de onontvankelijke dossiers, dit is nog steeds een
stijging ten opzichte van 2014.
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 over het
bezwaarschrift beslist nog vóór de bemiddeling kan worden opgestart.
Zoals eerder uiteengezet ijvert de Fiscale Bemiddelingsdienst al langer om aan de
indiening van de bemiddelingsaanvraag een schorsende werking te verlenen en om
de termijnen vermeld in artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek te
verlengen met minstens drie maanden (zie ter zake Deel 1, Algemeen, punt 2 “Een
blik op de toekomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst” 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 Financiën of de
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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 momenteel uitsluitend de daartoe gedelegeerde ambtenaar (doorgaans de
Gewestelijke directeur btw) toe om 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.
Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen de
afgesloten dossiers die ontvankelijk werden verklaard als volgt onderverdeeld
worden:

Resultaat van de bemiddeling der ontvankelijke dossiers
(721 dossiers)
81
(11%)
109
(15%)

Akkoord
Blijvend niet-akkoord

531
(74%)

Ontheven van
bevoegdheid

Procentueel gezien werden meer dossiers met een wederzijds akkoord afgesloten
dan in 2014, waar deze categorie 71% van de dossiers vertegenwoordigde.
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2) Voorbeelden
In de volgende voorbeelden
Bemiddelingsdienst aangetoond:


wordt

de

meerwaarde

van

de

Fiscale

Voorbeeld nr 1/2015 – Betwisting van de hoedanigheid van rijksinwoner –
Uitoefening van een beroepsactiviteit in het buitenland

De heer X is ingeschreven in het Rijksregister in België en wordt bijgevolg als
rijksinwoner beschouwd. In het kader van een Franse prospectie via
gespecialiseerde websites voor aanwervingen in de medische en sociale sector,
neemt de betrokkene twee banen aan in Saône et Loire waarvoor hij verplicht is om
in Frankrijk te wonen.
Hij vertrekt op 1 april 2011. Zijn echtgenote en zijn twee kinderen vervoegen hem in
september 2011.
Vóór hun vertrek naar Frankrijk had de voormalige Belgische gemeente van woonst
hem afgeraden zich te laten uitschrijven uit het bevolkingsregister, teneinde niet
geconfronteerd te worden met belemmeringen in het kader van het vrije verkeer van
personen binnen de Europese Unie. Gelijkaardige zaken werden medegedeeld op
het gemeentehuis van S. in Saône et Loire. Het begrip "domicilie" zou in Frankrijk
immers niet bepalend zijn, doch enkel de gebruikelijke verblijfplaats en het statuut
van fiscale inwoner van Frankrijk.
Bijgevolg heeft de familie X een gemengd statuut: ze is zowel in Frankrijk als in
België gedomicilieerd.
Voor de betrokken periodes ontving de heer X dus bezoldigingen van Franse
oorsprong voor prestaties die in Frankrijk werden uitgeoefend.
De betrokkene betwist de vestiging van de kwestieuze aanslagen in de
personenbelasting en verzoekt om de terugbetaling van de gemeentebelasting die op
de inkomsten werden aangerekend aangezien de fiscale woonplaats van het gezin
zich daadwerkelijk in Frankrijk bevindt, ondanks zijn inschrijving in het Belgische
Rijksregister. Hij dient een bezwaarschrift in en neemt contact op met de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Artikel 2, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bevat een
bepaling waarin staat wat onder "rijksinwoners" moet worden verstaan. Dit zijn onder
meer natuurlijke personen die hun woonplaats of, bij ontstentenis daarvan, de zetel
van hun fortuin in België hebben gevestigd. De beoordeling gebeurt rekening
houdend met de feitelijke omstandigheden
Omdat de heer X in het Rijksregister was ingeschreven, werd hij als "rijksinwoner"
aangemerkt. Krachtens artikel 5 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
zijn rijksinwoners aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun in dit
Wetboek als belastbaar vermelde inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in het
buitenland zijn behaald of verkregen.
Uit de omstandigheden blijkt echter dat het gezin werkelijk in Frankrijk verblijft. Het
feit dat het appartement in België behouden blijft, is eerder ingegeven door de
intentie om het contact met de andere familieleden (kinderen, kleinkinderen,…) te
behouden.
In het kader van deze bemiddeling werd een vraag om inlichtingen naar de
betrokkenen gestuurd om het bewijs te leveren dat de familie X als inwoner van
Frankrijk moet worden beschouwd.
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Het bewijs van hun fysieke aanwezigheid in Frankrijk op basis waarvan de
heffingsbevoegdheid voor de inkomsten aan de Franse Staat zou toekomen, werd
geleverd door het voorleggen van documenten en verantwoordingen. Bovendien
bleek dat de heer X zowel vanuit een verdragsstandpunt als op basis van het
Belgische intern recht (weerlegbaar vermoeden wat de inschrijving in het
Rijksregister betreft), als rijksinwoner van Frankrijk kon worden aangemerkt.
De Fiscale Bemiddelingsdienst sluit de bemiddeling af en neemt akte van het
bereikte akkoord.


Voorbeeld nr 2/2015 – Dubbelbelastingverdrag België-Frankrijk –
Aanrekening van de belastingvrije som voor kinderen ten laste – Netto
buitenlands inkomen

De heer X en zijn echtgenote, mevrouw Y, zijn inwoners van België. De heer X heeft
in de loop van de jaren 2011 en 2012 een beroepsactiviteit in Frankrijk uitgeoefend.
Het deel van de bezoldigingen verkregen voor de uitoefening van deze activiteit in
Frankrijk werd in België vrijgesteld onder voorbehoud van progressie en met
toepassing van de aanvullende belastingen. Bij het bepalen van het netto
buitenlands inkomen werd echter geen rekening gehouden met de Franse
belastingen.
De betrokkenen betwisten de rechtzetting van de taxatiedienst niet wat de
toepassing betreft van artikel 11 van de Overeenkomst tot voorkoming van dubbele
belasting tussen België en Frankrijk (Belgisch-Frans dubbel-belastingverdrag) in
combinatie met artikel 19 van diezelfde overeenkomst, hetgeen ertoe leidt dat de
heffingsbevoegdheid in verband met de bezoldigingen wordt toegekend aan
Frankrijk, de plaats waar de beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.
Het geschil heeft, enerzijds, betrekking op het aanrekeningsmechanisme dat werd
gebruikt voor de verhoogde belastingvrije som voor kinderen ten laste en, anderzijds,
op de bevrijdende inhouding aan de bron die niet is vermeld op de Franse
belastingaangiften die op naam van de echtgenoten werden ingediend. Zij dienen
een bezwaarschrift in en nemen met de Fiscale Bemiddelingsdienst contact op.
Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, bepaalt artikel 134, § 4,
2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de toeslagen op de
belastingvrije sommen, vermeld in artikel 132 van dat Wetboek, worden aangerekend
bij de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen.
In dit geval ontvangt de heer X Franse inkomsten die hoger zijn dan de Belgische
inkomsten die zijn echtgenote ontvangt. Bij de belastingberekening voor de
aanslagjaren 2012 en 2013 worden de toeslagen op de belastingvrije som dan ook
bij hem aangerekend.
Krachtens artikel 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 komen
inkomsten die krachtens internationale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele
belasting zijn vrijgesteld, in aanmerking voor het bepalen van de belasting, maar
deze wordt verminderd naar de verhouding tussen de inkomsten die zijn vrijgesteld
en het geheel van de inkomsten, d.i. onder progressievoorbehoud.
De betrokkenen zijn van mening dat artikel 155 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 indruist tegen artikel 19 van het dubbelbelastingverdrag
tussen België en Frankrijk waaruit volgt dat belastingvrije inkomsten in aanmerking
moeten worden genomen voor het bepalen van het tarief dat op de andere krachtens
het Belgisch recht belastbare inkomsten van toepassing is, en niet, zoals vermeld in
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artikel 155 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om de belasting op
zich te bepalen. Bovendien merken ze op dat de wijze van belastingheffing die door
de administratie wordt toegepast, niet in overeenstemming is met artikel 19 van het
dubbelbelastingverdrag omdat de belastingvrije Franse inkomsten niet enkel in
aanmerking worden genomen voor het bepalen van de belasting, maar ook voor de
toepassing van de verschillende fiscale maatregelen die in het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 zijn voorzien.
Bijgevolg beroepen de betrokkenen zich op de rechtspraak uit de arresten DE
GROOT, IMFELD en andere die in hun bezwaarschrift worden vermeld. Zij voeren
aan dat de aangevochten maatregelen in strijd zijn met het Europees recht.
Het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft geoordeeld dat artikel 134 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in strijd is met artikel 49 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), maar er wordt
geenszins geëist dat de belastingvrije sommen enkel op de belastbare inkomsten in
België aangerekend worden. In nummer 79 van het arrest stelt het Hof overigens:
“Het staat de betrokken lidstaten daarentegen vrij om rekening te houden met
belastingvoordelen die een andere heffingsstaat eventueel toekent, mits – zoals blijkt
uit punt 70 van het onderhavige arrest – de belastingplichtige wordt verzekerd, los
van de wijze waarop deze lidstaten deze verplichting onderling verdelen, dat hun
gehele persoonlijke en gezinssituatie uiteindelijk volledig en naar behoren in
aanmerking wordt genomen.”.
Het Grondwettelijk Hof volgt dezelfde redenering aangezien zij het volgende
bevestigt: “Het zou immers in strijd zijn met het beginsel van gelijkheid en nietdiscriminatie dat sommige belastingplichtigen de vermindering voor een kind ten
laste twee keer zouden kunnen genieten.” (arrest nr 68/2014 van 24 april 2014).
Door de voornoemde arresten heeft de Belgische Algemene Administratie van de
Fiscaliteit dan beslist om, wanneer de echtgenoot met het hoogste globaal
belastbaar inkomen, bij verdrag vrijgestelde inkomsten uit de Europese Economische
Ruimte heeft ontvangen, bovenop de vermindering vermeld in artikel 155 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, een bijkomende belastingvermindering
voor vrijgestelde inkomsten te verlenen, maar alleen wanneer de persoonlijke
toestand en de gezinstoestand niet in aanmerking zijn genomen in het buitenland.
Artikel 25 van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag bepaalt het volgende in de
tweede paragraaf: “Niettegenstaande de bepalingen van paragraaf 1 worden
natuurlijke personen die inwoner zijn van een overeenkomstsluitende Staat en die in
de andere overeenkomstsluitende Staat een dienstbetrekking uitoefenen, in die
andere Staat terzake van de inkomsten uit deze werkzaamheden niet onderworpen
aan enige belastingheffing of daarmede verband houdende verplichting, die
zwaarder is dan de belastingheffing en daarmede verband houdende verplichtingen
waaraan natuurlijke personen die inwoner zijn van die ander Staat en die aldaar een
dienstbetrekking uitoefenen, zijn of kunnen worden onderworpen. De persoonlijke
aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen uit hoofde van de gezinstoestand
of gezinslasten welke die andere Staat aan zijn eigen inwoners verleent, worden
verleend aan de in de vorige zin bedoelde personen, maar ze worden verminderd
naar rata van de bezoldigingen die uit die ander Staat afkomstig zijn in verhouding tot
het totale beroepsinkomen, ongeacht de herkomst ervan, waarvan die personen de
begunstigden zijn.”
In het arrest nr F.10.0115.N van 16 februari 2012 oordeelt het Hof van Cassatie het
volgende: “Ingeval een dubbelbelastingverdrag de woonstaat geheel of ten dele
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vrijstelt van zijn verplichting om de persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en
verminderingen te verlenen uit hoofde van burgerlijke staat of samenstelling van het
gezin waarin de nationale belastingwet voorziet, en het verdrag aan de werkstaat de
verplichting oplegt om de door zijn wetgeving bepaalde aftrek, tegemoetkomingen en
verminderingen te verlenen bij de vestiging van de belasting, geldt die vrijstelling ten
voordele van de woonstaat ongeacht of de werkstaat dezelfde of gelijkaardige
aftrekken, tegemoetkomingen of verminderingen verleent als de woonstaat.”
Aangezien in Frankrijk reeds fiscale voordelen worden toegekend in functie van de
gezinssituatie of de gezinslasten, is er, volgens de Belgische administratie, geen
probleem op het vlak van het aanrekeningsmechanisme voor de toekenning van de
toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste. Wat de Franse
bevrijdende inhoudingen betreft, werd het netto buitenlands inkomen van het jaar
2011 gecorrigeerd op basis van de belasting die daadwerkelijk in Frankrijk werd
betaald. Wat de inkomsten van het jaar 2012 betreft, zijn de bedragen die door de
taxatiedienst werden weerhouden deze die op het Franse aanslagbiljet zijn vermeld.
Aangezien er geen ontheffing plaatsvond, is de kennisgeving van beslissing tot
taxatie van 28 november 2014 correct opgesteld. De belaste inkomsten worden als
zodanig niet gewijzigd. De verzoekende partij werd gehoord en kon het
belastingdossier op 11 mei 2015 en 5 oktober 2015 raadplegen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst houdt eraan enkele opmerkingen te formuleren.
Op basis van de huidige wetgeving is de Belgische belastingadministratie van
mening dat de belastingplichtigen geen keuzemogelijkheid moet geboden worden
voor wat betreft de aanrekening van de belastingvrije sommen of de toekenning van
een fiscaal voordeel aan de ene of de andere echtgenoot.
Bovendien preciseren de arresten van het Europees Hof van Justitie dat
belastingplichtigen er van moeten verzekerd zijn dat de gehele persoonlijke en
gezinssituatie uiteindelijk in aanmerking wordt genomen bij het nemen van
maatregelen om te voorkomen dat onder meer de voordelen voor de kinderen ten
laste twee keer zouden worden toegekend.
Bijgevolg is de Belgische belastingadministratie van mening dat er geen tweede
voordeel in België moet worden toegekend omdat de gezinssituatie geheel in
aanmerking werd genomen in het buitenland en dit teneinde geen discriminatie te
creëren ten aanzien van Belgische echtparen die enkel Belgische inkomsten
ontvangen.
Een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen (Antwerpen, 22 september
2015) legt de circulaires van de administratie betreffende de bijkomende
belastingvermindering zonder meer naast zich en weert inzonderheid het
automatische verlies van de vrijstelling zodra de belastingplichtige inkomsten van
buitenlandse oorsprong heeft verkregen.
In dat opzicht bevestigt het Hof dat het automatisch toekennen van de toeslagen
voor kinderen ten laste aan de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen (ook
als dat vrijgestelde inkomsten zijn) een probleem vormt, zowel op het vlak van het
grondwettelijk, als van het Europees gelijkheidsbeginsel en betekent dat de
verhoging integraal moet worden toegekend zonder met de problematiek inzake
toerekeningsregels rekening te houden.
Dit standpunt komt op alle vlakken overeen met het standpunt dat het Grondwettelijk
Hof heeft ingenomen toen het hetzelfde probleem moest behandelen ten name van
een echtpaar met kinderen ten laste waarvan de echtgenoot bezoldigingen ontving

69





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

uit Luxemburg die in België vrijgesteld waren onder voorbehoud van progressie,
terwijl de echtgenote inkomsten van Belgische oorsprong had verkregen.
In zijn arrest van 24 april 2014 ging het Grondwettelijk Hof ervan uit dat artikel 134
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 indruiste tegen het
grondwettelijke gelijkheidsbeginsel in combinatie met het beginsel van het vrije
verkeer van werknemers.
Er werd geen akkoord bereikt na de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst:
“Gezien de teneur van de circulaire nr 27/2014 van 1 juli 2014, die de gevolgen
toelicht van de arresten van het EHvJ nr C-303/12 van 12 december 2013 in de zaak
van IMFELD-GARCET en het Grondwettelijk Hof nr 68/2014 van 24 april 2014, is de
onderzoekende dienst van mening dat de klachten van de belastingplichtige niet
kunnen worden gehonoreerd.”


Voorbeeld nr 3/2015 – Inwoner van België – Activiteit als bedrijfsleider in
Luxemburg

De heer X en mevrouw Y, beiden van Belgische nationaliteit, zijn inwoners van
België tot 13 augustus 2014, datum waarop zij België hebben verlaten en zich in het
Groothertogdom Luxemburg hebben gevestigd.
De heer X is verantwoordelijk voor de controle, productie en techniek inherent aan de
activiteiten van de vennootschap Z naar Luxemburgs recht waarvan de
maatschappelijke zetel in het Groothertogdom Luxemburg is gevestigd.
Mevrouw Y oefent een functie als administratief medewerkster uit in de
vennootschap Z in het Groothertogdom Luxemburg.
De betrokkenen vinden dat de bepalingen van artikel 15, §2 van de Overeenkomst
tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting gesloten op 17
september 1970 en het avenant van 11 januari 2002 (hierna het BelgischLuxemburgs verdrag) niet werden nageleefd omdat hun inkomsten van Luxemburgse
oorsprong in de werkstaat belastbaar zijn. Zij dienen een bezwaarschrift in en vragen
om fiscale bemiddeling.
Artikel 15 van het Belgisch-Luxemburgse verdrag bepaalt dat de bezoldigingen die in
Luxemburg worden ontvangen slechts in Luxemburg belastbaar zijn indien de
dienstbetrekking aldaar wordt uitgeoefend. Om het bijzonder stelsel (taxatie door
Luxemburg en niet door België) dat is voorzien in de Overeenkomst tot voorkoming
van dubbele belasting te verkrijgen, moet de belastingplichtige het bewijs leveren dat
de dienstbetrekking effectief in Luxemburg werd uitgeoefend.
Dat het standpunt betreffende de bewijslast berust bij de persoon die om een
vrijstelling verzoekt, wordt unaniem aanvaard in de Belgische rechtspraak en door
het Europees Hof van Justitie (arrest van 3 oktober 2006, C290).
Dat betekent dus dat de betrokkenen het bewijs moeten leveren dat de
dienstbetrekking wel degelijk in Luxemburg werd uitgeoefend.
Uit de tekst van de overeenkomst, het protocol en de aanwijzingen van de
Luxemburgse regering omtrent de heffingsbevoegdheid voor niet-zelfstandige
beroepen, blijkt dat de heffingsbevoegdheid verdeeld wordt over de twee landen naar
rato van de activiteit die op Luxemburgs grondgebied en elders wordt uitgeoefend.
Om de vrijstelling te verkrijgen, moet de belastingplichtige dus met alle
rechtsmiddelen zijn aanwezigheid in Luxemburg tijdens de betwiste periode
aantonen; zo niet blijven de ontvangen bezoldigingen belastbaar in België.
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Hierbij moet worden opgemerkt dat, in de mate de betwiste bezoldigingen in § 1 van
artikel 15 van het Belgisch-Luxemburgs verdrag en niet in § 3 worden beoogd, de
vestiging van de maatschappelijke zetel van de werkgever in Luxemburg geenszins
betekent dat aan de voorwaarde van fysieke aanwezigheid is voldaan.
De belastingheffing op de inkomsten in Luxemburg (via het voorleggen van een
afschrift van het certificaat van bezoldigingen en belastinginhouding) vormt op zich
bovendien geen bewijs. Het is immers mogelijk dat het dubbelbelastingverdrag op
incorrecte wijze werd toegepast.
Volgens de bepalingen van artikel 5 van het Wetboek van de inkomsten-belastingen
1992 zijn rijksinwoners aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun
in dit Wetboek als belastbaar vermelde inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in
het buitenland zijn behaald of verkregen.
De vrijstelling die is voorzien in een overeenkomst tot het vermijden van dubbele
belasting vormt in feite een uitzondering op het algemene belastingstelsel dat is
voorzien in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de toepassing ervan
moet door de rijksinwoner worden aangevraagd en hij moet het bewijs leveren dat de
voorwaarden van de toepassing van die vrijstelling vervuld zijn (artikel 1315 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek).
Tijdens de bezwaarprocedure hebben de eisers verschillende documenten en
bewijsstukken voorgelegd die ontegensprekelijk hun fysieke aanwezigheid in
Luxemburg aantonen, wat betekent dat de ontvangen beroepsinkomsten voor de
betrokken periode moeten worden vrijgesteld (met progressievoorbehoud) in
verhouding tot het aantal dagen van werkelijke aanwezigheid in Luxemburg, en dit
overeenkomstig de bepalingen van het dubbelbelastingverdrag.
Op basis van de elementen uit het fiscaal dossier en het bezwaardossier en
ingevolge het advies van de fiscaal bemiddelaar tijdens het overleg op het kantoor
van de administratieve geschillendienst, is de onderzoekende ambtenaar van mening
dat de beroepsinkomsten van de heer X moeten herbekeken worden op basis van
een correcte verhouding.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft dus geleid tot een gunstige
afloop van het geschil.


Voorbeeld nr 4/2015 – Blokkering tijdens het onderzoek van het bezwaar

De belastingaangiften van vennootschap X werden voor de aanslagjaren 2005 en
2006 rechtgezet. De rechtzettingen hadden betrekking op onderwaarderingen van
activa, abnormale of goedgunstige voordelen (kosten van intragroeps-financieringen
betaald door de vennootschap) en meerwaarden op aandelen.
In het kader van het onderzoek van het bezwaarschrift ontving de vennootschap in
2011 een vraag om inlichtingen waarop zij een antwoord had verstrekt. In de loop
van het jaar 2014 vonden verscheidene ontmoetingen plaats en werd herhaaldelijk
schriftelijk gecorrespondeerd tussen de ambtenaar die het bezwaarschrift onderzocht
en de gemandateerden van de vennootschap X. Na afloop van die contacten werd
door de onderzoekende ambtenaar een voorstel tot akkoord geformuleerd. Ingevolge
de opmerkingen van de gemandateerden van de vennootschap met betrekking tot
dat voorstel, liet de onderzoekende ambtenaar per e-mail weten dat de
vennootschap X nog een week kreeg om een antwoord op zijn voorstel te geven; wat
hierbij vooral opviel was dat de onderzoekende ambtenaar het volgende schreef: “De
administratie behoudt zich het recht voor om het parket op de hoogte te brengen van
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eventuele strafbare elementen gerelateerd aan het dossier en/of de behandeling
ervan.”
Ingevolge die e-mail deden de gemandateerden van de vennootschap X in januari
2015 beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst met het verzoek een minnelijke
schikking te vinden in het kader van het lopende geschil. De vrees bestond duidelijk
dat administratieve beslissingen over de bezwaarschriften zouden genomen worden
en dat het probleem voor de rechtbank zou worden beslecht.
Dankzij een ontmoeting tussen de Fiscale Bemiddelingsdienst en de onderzoekende
ambtenaar kon worden vastgesteld dat, ondanks de spanningen en de blokkering
van het dossier, er nog steeds een mogelijkheid was om tot een akkoord te komen
en dat overleg nog mogelijk was.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam telefonisch contact op met de gemandateerden
om hen op de hoogte te brengen van de resultaten van het overleg met de
administratie. Na enkele nieuwe ontmoetingen en gegevens-uitwisselingen tussen de
partijen, kon in april 2015 uiteindelijk alsnog een akkoord worden bereikt.
Uit dit dossier blijkt dat de Fiscale Bemiddelingsdienst voornamelijk door de
gemandateerden van de vennootschap X werd gecontacteerd om het contact tussen
de partijen te herstellen en niet zozeer om het geschil ten gronde te behandelen.


Voorbeeld nr 5/2015 – Management fees

De bezwaarindienende nv X is een industriële vennootschap. De gedelegeerd
bestuurder van de nv X is bvba Y. De zaakvoerder van de bvba Y is een natuurlijke
persoon.
Voor de aanslagjaren 2011 tot 2013 werden de “management fees” die de nv X aan
de bvba Y betaald had, verworpen. De nv X kon niet bewijzen dat de gefactureerde
prestaties werkelijk geleverd waren en de beschrijving op de facturen was beknopt
en onduidelijk. Daarom was de taxatiedienst van mening dat de bepalingen van
artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 onvoldoende waren
nageleefd en werd de aftrek van de “management fees” voor een bedrag van 84.000
EUR per boekjaar verworpen. Er werd door de nv X een bezwaarschrift ingediend
tegen de aanslagen gevestigd voor deze aanslagjaren.
De rechtzetting van die drie aanslagjaren sloot aan bij de rechtzettingen die voor de
aanslagjaren 2008 en 2009 hadden plaatsgevonden. Voor deze twee aanslagjaren,
werden de aanslagen na de administratieve procedure betwist bij de Rechtbank van
Eerste Aanleg. De rechtbank stelde in haar vonnis dat de overeenkomst tussen de
twee vennootschappen voor het verrichten van de prestaties gesimuleerd was en dat
de werkelijke uitvoering van de prestaties niet werd aangetoond.
Het Hof van Beroep heeft nadien het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg
bevestigd aangezien de aard en de werkelijkheid van de prestaties uitgeoefend door
bvba Y, niet werden aangetoond. Sinds de bvba Y, de dienstverlenende
vennootschap, optrad als gedelegeerd bestuurder van de nv X, toonde deze laatste
niet aan dat er andere prestaties dan deze van gedelegeerd bestuurder werden
verricht, dit terwijl het mandaat van gedelegeerd bestuurder, volgens de statuten,
kosteloos werd uitgeoefend.
Ingevolge dit arrest van het Hof van Beroep dat betrekking had op de aanslagjaren
2008 en 2009, vroeg de nv X om een tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst voor de aanslagjaren 2011 tot 2013 die zich nog in de administratieve fase
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van het bezwaar bevonden. De onderliggende vraag voor de nv X was of zij alsnog
in cassatie zou gaan tegen het arrest van het Hof van Beroep.
De gemandateerde van de nv X vroeg de Fiscale Bemiddelingsdienst om een
overleg met alle betrokken partijen te organiseren. Dit overleg vond plaats op de
maatschappelijke zetel van de nv X in aanwezigheid van de zaakvoerder van de
bvba Y.
Daarbij sprak de gemandateerde van de bezwaarindienende vennootschap zijn
onbegrip uit over de houding van de administratie die, naar aanleiding van een
gemeenschappelijke controle op het vlak van inkomstenbelastingen en btw voor de
aanslagjaren 2008 en 2009, van mening was dat de facturen voor de toepassing van
de vennootschapsbelasting niet aftrekbaar waren, terwijl voor diezelfde facturen de
aftrek van de btw wel werd toegestaan. Ook betreurde de gemandateerde, enerzijds,
dat de wijzigingsprocedure voor de aanslagjaren 2011 tot 2013 enkel schriftelijk
plaatsvond, zonder enig bezoek aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap
en, anderzijds, dat er voor de aanslagjaren 2008 en 2009 geen dialoog mogelijk was.
Uit de feitelijke elementen die tijdens dit overleg naar voren kwamen en de verstrekte
uitleg is gebleken dat de prestaties van de bvba Y voor rekening van de nv X
voldoende bewezen waren en dat de betrokken prestaties enkel door de zaakvoerder
van de bvba Y konden worden verricht.
De vertegenwoordigers van de cel administratieve geschillen van de administratie
hebben laten weten dat zij tot de ontheffing van de aanslagen van de drie
aanslagjaren zouden overgaan. Van haar kant liet de nv X weten niet in cassatie te
zullen gaan tegen het voormeld arrest van het Hof van Beroep.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst maakt overleg opnieuw mogelijk.
Het is duidelijk dat dankzij de ontmoeting van de betrokken partijen en vooral dankzij
de wil van de vertegenwoordigers van de belastingadministratie om aandachtig te
luisteren, de bezwaarindienende vennootschap de mogelijkheid heeft gekregen om
haar argumenten naar voor te brengen, en inzonderheid de feitelijke elementen uit
het dossier die de oplossing mogelijk maakten.


Voorbeeld nr 6/2015 – Beroepskosten

In Vak IV, rubriek A, 18, van zijn aangiften in de personenbelasting van de
aanslagjaren 2012 en 2013 vermeldde de belastingplichtige in code 1258
(beroepskosten van een bezoldigde activiteit) respectievelijk 8.706 EUR en 2.902
EUR. Als antwoord op een vraag om inlichtingen van de taxatiedienst in februari
2013 verklaarde de belastingplichtige dat hij zich voor de rechtbank moest
verantwoorden omdat hij van oplichting werd beschuldigd. Hij werd veroordeeld tot
een verbod om een mandaat van zaakvoerder in een vennootschap uit te oefenen en
ging tegen het vonnis in beroep. Op het ogenblik dat het vonnis werd uitgesproken,
was hij zaakvoerder van een bvba. Het bedrag dat als beroepskosten werd
ingebracht, kwam overeen met de kosten van de advocaat die in het kader van deze
zaak werden gemaakt.
Via een bericht van wijziging van september 2014 liet de taxatiedienst aan de
belastingplichtige weten dat de kosten van de advocaat voor de aanslagjaren 2012
en 2013 niet aftrekbaar waren. Er werden voor de betrokken jaren geen
bezoldigingen van bedrijfsleider toegekend en de statuten van de vennootschap en
andere akten uit het Belgisch Staatsblad wezen erop dat zijn mandaat onbezoldigd
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was. De taxatiedienst oordeelde dus dat de kosten niet beantwoordden aan de
bepalingen van artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
De belastingplichtige betwistte de aanslagen bij de Gewestelijke directeur en heeft
de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst gevraagd.
De bezwaarindiener had in aanwezigheid van de Fiscale Bemiddelingsdienst een
ontmoeting met de geschillenambtenaar. In eerste instantie had de belastingplichtige
de historiek geschetst van de feiten waardoor hij in 2011 en 2012 verplicht werd om
de honoraria van een advocaat te betalen. Het was namelijk zo dat hij sinds 2003 via
een vennootschap een hoofdactiviteit als vastgoedmakelaar uitoefende (statutair
ging het om een onbezoldigd mandaat). Hij was in het handelsregister als
commercieel tussenpersoon opgenomen voor een nevenactiviteit die als natuurlijke
persoon wordt uitgeoefend. Om die activiteit uit te oefenen had hij enkele contacten
om in China gefabriceerd materiaal in te voeren in België. Vervolgens gaf hij die
contacten door aan een derde die als vergoeding een commissie op het verkochte
materiaal moest betalen en, bij ontstentenis daarvan, een bedrag van minimum
15.000 EUR. In werkelijkheid betaalde die derde ongeveer 2.000 EUR. Nadien
verbrak hij de overeenkomst en diende tegen de belastingplichtige een klacht in.
Ingevolge die klacht en het onderzoek van de onderzoeksrechter werd de
belastingplichtige door de Correctionele Rechtbank veroordeeld tot de betaling van
een boete, een voorwaardelijke gevangenisstraf en een verbod om gedurende vijf
jaar als zaakvoerder van een vennootschap op te treden. De belastingplichtige
diende een beroep in tegen dat vonnis en werd grotendeels vrijgepleit, voornamelijk
dankzij een procedurefout in de onderzoekhandelingen.
De belastingplichtige vroeg dus de aftrek van de gemaakte advocaatkosten met als
verantwoording het feit hij door de gerechtelijke procedure gedurende vijf jaar zijn
recht om een activiteit als zaakvoerder van een vennootschap uit te oefenen was
kwijtgeraakt. Hij wou in 2011 en 2012 die advocaatkosten van zijn bezoldigingen
aftrekken - dit waren de enige beroepsinkomsten die voor die twee jaar werden
aangegeven. Bovendien wees hij erop dat hij zijn in de personenbelasting belastbare
inkomsten wenste te beperken, teneinde het recht op de toekenning van de
vergoeding van de mutualiteit niet te verliezen.
De onderzoekende ambtenaar wees de belastingplichtige op de bepalingen van
artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, dat bepaalt dat
kosten aftrekbaar zijn indien de belastingplichtige ze heeft gedaan of gedragen om
beroepsinkomsten te verkrijgen of te behouden. Hij voegde eraan toe dat hij
gedurende de betrokken aanslagjaren geen inkomsten als bedrijfsleider had
ontvangen. Het bleek ook dat indien de belastingplichtige ervoor had geopteerd om
in de aangifte in de personenbelasting belastbare inkomsten te beperken door de
inkomsten als bedrijfsleider niet aan te geven, hij daarvan de gevolgen op het niveau
van de beroepskosten moest dragen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verklaarde dat de klacht die tegen de
belastingplichtige werd ingediend, een nevenactiviteit betrof die in de
personenbelasting belastbaar was en geen activiteit die via een vennootschap werd
uitgeoefend. De Fiscale Bemiddelingsdienst ondervroeg de belastingplichtige ook op
het vlak van de beschikkingen van het arrest van het Hof van Beroep van 27 oktober
2010, dat zijn uitspraak over de eventuele maatschappelijke belangen waarop hij
aanspraak zou kunnen maken had opgeschort. De belastingplichtige gaf aan dat hij
daadwerkelijk met de gerechtelijke procedure was doorgegaan en dat hij een
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vergoeding van 15.000 EUR had ontvangen. Die vergoeding had hij niet op de
aangifte in de personenbelasting vermeld.
Bijgevolg verduidelijkte de Fiscale Bemiddelingsdienst, enerzijds, dat de ontvangen
vergoeding hoe dan ook de kosten moest dekken van de advocaat die hij had
aangesteld om zich te verdedigen tegen de klacht die tegen hem was ingediend en
dat, anderzijds, indien de ontvangen inkomsten niet belastbaar waren, ook de kosten
om ze te verkrijgen niet aftrekbaar waren.
Het overleg eindigde met het akkoord van de belastingplichtige omtrent de
verwerping van zijn beroepskosten.


Voorbeeld nr 7/2015 – Participatiefonds

Wanneer een starterslening wordt toegekend aan een natuurlijke persoon die een
zelfstandige activiteit uitoefent (belast als winst of baten), is het duidelijk dat de
taxatie van de terugbetaling van de schuld door het Participatiefonds geen probleem
vormt. Dat is echter niet het geval indien de activiteit via een vennootschap werd
uitgeoefend en de persoon die de lening verkreeg, het fiscaal statuut van
bedrijfsleider heeft.
In het voorliggende dossier kende het Participatiefonds in 2010 aan een werkloze
een krediet van 30.000 EUR toe in het kader van “een starterslening met
begeleiding”. Uit een akte die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad was
gepubliceerd, blijkt dat die belastingplichtige samen met een vennoot in april 2010
een vennootschap heeft opgericht. De starterslening van het Participatiefonds werd
in de boekhouding van die bvba opgenomen. Zoals blijkt uit de documenten van het
Participatiefonds vonden in 2010 en 2011 kredietopnemingen plaats, gedaan voor
een bedrag van 30.000 EUR. Die opnemingen waren vooral bedoeld om facturen
van leveranciers van de vennootschap te betalen. Het Participatiefonds had de
factuurbedragen rechtstreeks overgeschreven op de bankrekening van de
leverancier of had de sommen op de bankrekening van de bvba gestort indien deze
zelf de factuur al voldaan had.
Bij vonnis van oktober 2013 ging de bvba failliet op bekentenis. Het Participatiefonds
liet per brief van november 2013 aan de belastingplichtige weten dat het saldo op zijn
rekening jegens het Participatiefonds 19.619,22 EUR bedroeg en dat, aangezien de
activiteiten wegens het faillissement van de vennootschap waren stopgezet en de
stopzetting minder dan vijf jaar na aanvang van de activiteiten plaatsvond, dat saldo
niet zou worden opgevraagd. Het Participatiefonds reikte evenwel, op naam van de
belastingplichtige, een fiscale fiche 281.50 uit voor het bedrag van 19.619,22 EUR
met de vermelding dat het ging om “commissies, makelaarslonen, handelsrestorno‟s,
enz.”
De taxatiedienst verstuurde een bericht van wijziging van de aangifte van het jaar
2013 om erop te wijzen dat het bedrag van 19.619,22 EUR in vak XVII, rubriek 1,
code 1650 zou worden opgenomen en als baat zou worden belast. Ingevolge de
artikelen 23 en 28 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 moest dit
bedrag als een belastbaar inkomen worden beschouwd voor het jaar waarin de
definitieve beslissing tot gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de lening door het
Beheerscomité van het Participatiefonds was getroffen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst werd door de belastingplichtige gecontacteerd
ingevolge het administratieve bezwaarschrift. Er vond in juni 2015 in het kader van
het onderzoek van het bezwaarschrift een overleg plaats.
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Uiteraard werd niet betwist dat de activiteit van de belastingplichtige, waarvoor dat
krediet van 30.000 EUR werd ontvangen, via een vennootschap werd uitgevoerd
waarin de belastingplichtige 50% van de aandelen bezat en waarin hij samen met
een vennoot voor de bedrijfsvoering verantwoordelijk was. De vraag die rees of de
kwijtschelding belastbaar was in de personenbelasting ten name van de bedrijfsleider
van de vennootschap die het recht op het krediet van het Participatiefonds had
verworven in zijn hoedanigheid van werkloze of in de vennootschapsbelasting ten
name van de vennootschap die het krediet ter beschikking had gekregen en had
gebruikt.
De taxatie in de personenbelasting was gebaseerd op artikel 23 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 en inzonderheid op § 1, 3° van dat artikel waarin
winst of baten van een vorige beroepswerkzaamheid worden beoogd. De taxatie
steunde bovendien op artikel 27, 2e lid, 2°, en 28, 1ste lid, 2° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992. Artikel 27 handelt specifiek over baten en artikel 28
betreft de winst of baten van een vorige beroeps-werkzaamheid.
Wat dit specifieke taxatiepunt betreft, heeft de belastingadministratie het in haar
circulaire van 8 april 1988 (nr Ci.RH.332.393.031) over “onvrijwillige stopzetting van
de zelfstandige beroepswerkzaamheid”.
De taxatie van de kwijtschelding van de som door het Participatiefonds wordt
behandeld in nummer 28/48 en 171/322 van de Commentaar van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992. De toepasselijke aanslagvoet is de gemiddelde
aanslagvoet met betrekking tot het geheel van de belastbare inkomsten van het
laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid
heeft gehad. Deze aanslagvoet moet worden toegepast op de winst en de baten van
een vorige beroepswerkzaamheid.
Een taxatie kan echter niet uitsluitend gebaseerd zijn op de Commentaar op het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en nog minder wanneer de feitelijke
elementen waarop de taxatie zou steunen (namelijk het einde van een niet lang
bestaande zelfstandige werkzaamheid) niet worden gecontroleerd.
Wanneer de draagwijdte van een wettekst onduidelijk is, is het belangrijk om de
interpretatie van de hoven en de rechtbanken te bestuderen. In het voorliggende
geval betekent dit dat het standpunt van de rechtbanken moet worden nagegaan
wanneer de activiteit werd uitgeoefend via een vennootschap en het
Participatiefonds, ingevolge het faillissement, het nog niet terugbetaalde saldo van
de lening niet heeft teruggevraagd.
Het Hof van Beroep van Gent oordeelde in zijn arrest van 4 april 2001 dat de nietterugbetaling van de lening als een voordeel moet worden aangemerkt dat werd
verkregen ingevolge de stopzetting van de activiteit en dus een belastbaar inkomen
uitmaakte. Die mening werd helemaal niet gedeeld door het Hof van Beroep van
Bergen. In zijn arrest van 3 november 2000 oordeelde dit Hof dat de kwijtschelding
van de schuld geenszins een vergoeding was die werd verkregen ter gelegenheid
van de stopzetting van de activiteit op het moment dat het krediet werd toegekend
aan een persoon om aandelen te kopen in een vennootschap waarvan hij de
zaakvoerder was. De rechtspraak houdt er dus verschillende meningen op na.
Tijdens het overleg eind juni 2015 stelde de Fiscale Bemiddelingsdienst dat, indien
de belastingplichtige aanvoerde dat hij geen enkel voordeel had verkregen door de
kwijtschelding van de schuld omdat de activiteiten via een vennootschap werden
uitgeoefend, hij geenszins aantoonde dat de boeking van die kwijtschelding in de
opbrengsten van de bvba was opgenomen.
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Bijgevolg stelde de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de belastingplichtige en zijn
gemandateerde voor om de werkelijke situatie in de boekhouding en de fiscale
documenten van de vennootschap op te nemen. Wetende dat de vennootschap de
schuld bij het Participatiefonds op de passiefzijde van haar balans had geboekt en
dat een deel van die schuld niet moest worden terugbetaald, verkreeg de
vennootschap een afstand van schuldvordering. Deze afstand van schuldvordering
stond vast in 2013 en moest dus op 31 december 2013 in de bedrijfsresultaten van
de resultatenrekening worden geboekt, hetgeen de belastbare basis
dienovereenkomstig zou verhogen. De curator van de bvba moest dus de
jaarrekening en de belastingaangifte aanpassen.
Een andere pragmatische oplossing die door de Fiscale Bemiddelingsdienst werd
gesuggereerd, bestond er in een overwaardering van het passief te belasten
aangezien de schuld op de passiefzijde van de balans niet meer verantwoord was.
De taxatie als een overwaardering van passiva krachtens artikel 361 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bood het enorme voordeel dat het
onnodig was om een nieuwe jaarrekening op te stellen.
De taxatiedienst die voor het belastingdossier van de bvba verantwoordelijk was,
stuurde in september 2015 een kennisgeving van aanslag van ambtswege wegens
niet-indiening van de aangifte voor aanslagjaar 2014. Het bedrag van 19.619,22 EUR
werd als overwaardering van het passief vermeld; dit leidde tot een belastbare basis
van 1.117,40EUR na het in aanmerking nemen van vorige verliezen voor een bedrag
van 18.501,82 EUR.
De curator van de bvba ging op 8 oktober 2015 akkoord met de belastbare
grondslag.
Aangezien de som van 19.619,22 EUR werd belast ten name van de vennootschap
die de kwijtschelding van de schuld verkreeg, moest het bedrag niet meer ten name
van de bedrijfsleider van de vennootschap worden belast en ging de onderzoekende
dienst akkoord met de ontheffing van de desbetreffende belasting.



Voorbeeld nr 8/2015 – Aftrek van een hypothecaire lening – Vergissing in
rechte of in feite

Bij het invullen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015
heeft de belastingplichtige vastgesteld dat hij in zijn aangifte voor aanslagjaar 2014
de aftrek van de bedragen betaald voor het aflossen van zijn hypothecaire lening niet
had gevraagd, terwijl het attest van de lening bij zijn aangifte was gevoegd. De
belastingplichtige nam contact op met de bevoegde taxatiedienst. Er werd hem
aangeraden om een verzoek tot ambtshalve ontheffing in te dienen. Dit deed hij per
e-mail aan zijn taxatiekantoor. Hij stuurde een kopie naar de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Bij het raadplegen van het belastingdossier van de belastingplichtige merkte de
Fiscale Bemiddelingsdienst dat de belastingplichtige niet alleen in de aangifte voor
het aanslagjaar 2014 was vergeten om zijn hypothecaire lening te vermelden, maar
ook in de aangifte van het jaar voordien. Voor dat jaar was de belastingplichtige
vergeten om de betaalde interesten te vermelden.
In de analyse die werd gestuurd naar de ambtenaar die het verzoek om ambtshalve
ontheffing onderzocht, benadrukte de Fiscale Bemiddelingsdienst dat de interesten
betaald voor een hypothecaire lening aangegeven voor het verwerven van de enige
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woning in aanslagjaar 2014 van het inkomen konden worden afgetrokken krachtens
artikel 104, 9° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Pas sinds het
aanslagjaar 2015 wordt er voor de kapitaalaflossingen en bijbehorende interest een
belastingvermindering verleend krachtens artikel 14537 van hetzelfde Wetboek.
De Fiscale Bemiddelingsdienst benadrukte ook, dat vanaf het aanslagjaar 2014 de
termijn van vijf jaar voor de ambtshalve ontheffing, bedoeld in artikel 376, § 3, 2° van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevolge de wet van 22 december
2013, ook van toepassing kan zijn op het voornoemde artikel 145 37 heeft uitgebreid.
De wetgever wenste een ambtshalve toekenning van de belastingverminderingen
waarop de belastingplichtige vanaf het begin recht had, maar die om één of andere
reden niet werden toegekend bij het vestigen van de aanslag en die, misschien uit
onwetendheid, ook niet in een regelmatig bezwaarschrift werden gevraagd (zie
daaromtrent de circulaire nr 38/2014 van 22 september 2014).
Het besluit van de Fiscale Bemiddelingsdienst was dan ook dat de belastingplichtige
geen geluk had. Daar waar hij voor zijn hypothecaire lening aanspraak kon maken op
een aftrek van de globaal belastbare inkomsten voor het aanslagjaar 2014, zou hij
pas een belastingvermindering kunnen genieten voor aanslagjaar 2015. Welnu, de
ambtshalve ontheffing was op vijf jaar gebracht voor de belastingverminderingen met
ingang van het aanslagjaar 2014.
Op basis van die overwegingen richtte de Fiscale Bemiddelingsdienst zich tot de
ambtenaar die de aanvraag tot ambtshalve ontheffing voor het aanslagjaar 2014
onderzocht, met de vraag of, mits de lening aan de voorwaarden voor de aftrek voor
enige woning zou voldoen, de administratie geen begrip zou kunnen tonen en de
aftrek van de interest betaald in 2013 (aanslagjaar 2014) toestaan, door de
vergetelheid van de belastingplichtige als een materiële fout te beschouwen. De
Fiscale Bemiddelingsdienst vroeg ook of de interest op de lening die in 2012 werd
betaald en die door de belastingplichtige bij de aanvraag werd vergeten, in
aanmerking kon worden genomen.
De belastingplichtige schreef naar de Fiscale Bemiddelingsdienst met de mededeling
dat zijn aanvraag tot ontheffing voor aanslagjaar 2014 werd ingewilligd en dat hij ook
een ontheffing voor aanslagjaar 2013 had verkregen. De belastingplichtige bedankte
de Fiscale Bemiddelingsdienst voor de tussenkomst.


Voorbeeld nr 9/2015 – Kinderen ten laste – Feitelijke elementen versus
inschrijving in het bevolkingsregister

In zijn bezwaarschrift vraagt een gescheiden belastingplichtige het voordeel van de
toeslag op de belastingvrije som voor de fiscale tenlasteneming van zijn dochter. Dit
ondanks het feit dat zij sinds de scheiding officieel bij haar moeder is gedomicilieerd
en deze domiciliëring in overeenstemming is met het vonnis dat destijds, vóór het
jaar bedoeld in het bezwaarschrift, werd uitgesproken. Dit vonnis legt een vorm van
ongelijke beurtwisseling op wat het verblijf van de dochter bij de ouders betreft en dit
naar aanleiding van haar grote besluiteloosheid om te beslissen bij wie zij het liefste
zou wonen. Volgens de rechter moest het hoofdverblijf administratief bij de moeder
worden vastgelegd tot de feitelijke situatie op het moment van het vonnis werd
bekrachtigd. Op basis van dat vonnis heeft de moeder sindsdien haar dochter ten
laste genomen zonder dat zij een gedeelte van dat fiscale voordeel aan de
belastingplichtige afstaat, ook al verblijft zij verhoudingsgewijs meer bij haar vader
(financiële compensatie die niet in het vonnis is vastgelegd).
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Om zijn grief te staven en om de werkelijkheid van de inschrijving in het Rijksregister
aan te vechten, legt de belastingplichtige de volgende documenten voor:
 schriftelijke getuigenissen van een buur en twee arbeiders van zijn eigen
onderneming die op hetzelfde adres als de privé-woonplaats is gevestigd. Uit die
getuigenissen blijkt dat de dochter voornamelijk op dat adres woont, echter
zonder dat duidelijk wordt gedurende welke periodes zij bij haar vader aanwezig
is;
 zijn bankuittreksels van het in het bezwaarschrift beoogde jaar (en van de jaren
die relevant zijn voor het jaar in kwestie) waaruit blijkt dat maandelijkse
betalingen van zijn voormalige echtgenote werden ontvangen voor de periodes
waarin hij hun dochter bij zich heeft. Dat zijn belangrijke bedragen (± 2/3) die
worden betaald als doorstorting van de kinderbijslag, waarvan de moeder de
officiële begunstigde is gebleven (het berekeningscriterium van die afstand werd
in het scheidingsvonnis bepaald volgens het aantal dagen van effectieve
aanwezigheid bij de ene of de andere ouder). Bij één van die stortingen tijdens
het jaar voorafgaand aan het jaar van het bezwaarschrift is als mededeling het
volgende vermeld: “Terugbetaling bijdrage want bij jou sinds de maand maart”.
 een e-mail van de moeder (daterend van na het in het bezwaar bedoelde
inkomstenjaar) waarin staat dat zij aan de dochter een maandelijkse bijdrage zal
betalen en dat zij haar dochter telkens slechts een derde van de maand bij zich
zal hebben.
Hoewel deze elementen lijken te bevestigen dat de werkelijkheid anders is dan de
veronderstelling gebaseerd op de inschrijving in het Rijksregister, blijken ze bij het
onderzoek van het bezwaar onvoldoende te zijn om afstand te kunnen nemen van
het echtscheidingsvonnis en de administratieve domiciliëring van de dochter op het
adres van de moeder. De Fiscale Bemiddelingsdienst wil, samen met de
onderzoekende ambtenaar, de gemandateerde daarvan bewust maken en probeert
de verwachtingen van de belastingplichtige bij te stellen waar hij verzoekt om een
fiscale regeling van gelijkmatig verdeeld verblijf en/of hoofdverblijf van zijn dochter bij
hem.
In het kader van de bemiddeling komt de Fiscale Bemiddelingsdienst met de partijen
samen, beginnend met een overleg met de advocaat van de belastingplichtige. De
advocaat vraagt de administratie om uiterst omzichtig te zijn bij het lezen van het
echtscheidingsvonnis. Dit vonnis beperkt zich tot de vaststelling van het bestaan van
een heen-en-weer-traject van de adolescente dochter tussen haar twee ouders, van
de vergeefse poging om een gelijkmatig verdeeld verblijf te organiseren en van de
feitelijke toestand van verblijf bij de moeder op het ogenblik van de uitspraak van het
vonnis.
In tegenstelling tot het doorslaggevende belang dat de administratie aan het vonnis
wenst te verlenen, is het geenszins verplichtend en staat het de partijen vrij om een
volledig ander systeem toe te passen waarmee ze beiden kunnen instemmen.
Mochten we stellen dat het vonnis verplicht toe te passen is, dan zou het bovendien
in het voordeel van de belastingplichtige zijn, want bij een onoplosbaar conflict
tussen de ouders zegt de rechter dat het hoofdverblijf bij hem wordt gevestigd.
Op basis van de elementen uit het dossier van de onderzoekende ambtenaar wordt
niet betwist dat de dochter voornamelijk bij haar vader verblijft, maar artikel 136 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is niet vatbaar voor interpretatie:
“Als ten laste van de belastingplichtigen worden aangemerkt, mits zij deel uitmaken
van hun gezin op 1 januari van het aanslagjaar ...” en hoewel de inschrijving in het
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bevolkingsregister een onweerlegbaar feit is, vraagt de Fiscale Bemiddelingsdienst
zich af of het eventuele bestaan van andere feitelijke elementen de fysieke
aanwezigheid van de dochter onder het dak van de belastingplichtige (dossier
betreffende de inschrijving op school, abonnement voor het openbaar vervoer ...) op
de gewenste datum kunnen bevestigen. Ten aanzien van het verzoek van de
belastingplichtige om in zijn rechten te worden hersteld wat betreft het financiële
nadeel dat hij ingevolge die domiciliëring ondergaat, verduidelijkt de Fiscale
Bemiddelingsdienst overigens dat de uitspraak betreffende het gezagsrecht en de
werkelijke opvolging ervan op het vlak van verblijf in feite privé-aangelegenheden zijn
waarvoor de administratie niet bevoegd is.
Dankzij de ontmoetingen van de gemandateerde met de Fiscale Bemiddelingsdienst
en de onderzoekende ambtenaar kon het dossier snel worden gedeblokkeerd. De
advocaat legt een nieuwe reeks elementen aan de onderzoekende ambtenaar voor
die een voldoende gedetailleerd bewijs vormen en die overeenstemmen met de
voorwaarde betreffende het tijdstip dat in artikel 136 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 wordt opgelegd. Nieuwe verklaringen worden aangereikt
van derden die “minder verwant zijn met de belastingplichtige”, maar die wel
bevestigen dat de hoofdverblijfplaats van de dochter bij de belastingplichtige is. Alle
“getuigen” aanvaarden bovendien dat hun verklaringen aan de rechtbank worden
voorgelegd en willen zelfs voor de rechtbank getuigen indien dat nodig zou zijn.
Aangezien de dochter ondertussen officieel bij haar vader is gedomicilieerd, het
dossier van de moeder aan een rechtzettingsprocedure onderworpen is, zonder dat
de moeder zich daartegen verzet, wordt het bezwaarschrift ingewilligd en eindigt de
bemiddeling met een wederzijds afgesloten akkoord.


Voorbeeld nr 10/2015 – Betwisting over een fiche 281.50 – Overeenkomst
Assuralia “studiereis naar het buitenland”

De belastingplichtige werkt als loontrekkende in een verzekeringsbedrijf en oefent
daar een functie als directieassistente uit.
In het kader van haar functie was één van haar opdrachten de deelname aan
bepaalde “incentives en seminaries” in het buitenland, waarbij haar opdracht volgens
haar werkgever “bestond uit de organisatie van het seminarie ter plaatse, de
voorbereiding van de zalen, de overhandiging van syllabi, aanwezigheidslijsten, het
contact met de hotelverantwoordelijken, toezicht op de goede installatie van de
deelnemers”.
Haar werkgever besteedde de algemene, praktische organisatie van de genoemde
seminaries uit aan een andere vennootschap X die alle kosten van de organisatie
voor rekening van het verzekeringsbedrijf maakte. Die uitgaven bevatten dus onder
meer sommige verplaatsingskosten en verblijven in het buitenland. De vennootschap
X achtte het niet verplicht om individuele fiches 281 op te maken voor de personen
die tijdens de “incentives en seminaries” aanwezig waren. Deze beslissing wordt
echter
in
twijfel
getrokken
tijdens
een
belastingcontrole
door
de
belastingadministratie die van mening is dat een deel van die kosten in feite een
voordeel van alle aard voor de deelnemers vormt en in dat opzicht het voorwerp van
individuele fiches 281 en een samenvattende opgave 325 had moeten uitmaken. Om
een taxatie als geheime commissielonen te vermijden, gaat de vennootschap X
akkoord met het opstellen van fiches 281.50 (de deelnemers staan niet rechtstreeks
in verband met die vennootschap) voor het bedrag van het voordeel van alle aard dat
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door de administratie werd vastgelegd en dat de vennootschap proportioneel zal
spreiden over alle aanwezige personen, ongeacht hun hoedanigheden.
De belastingplichtige die niet op de hoogte is van die belastingcontrole en de
regeling die daaruit is gevolgd, vecht de juistheid van de op haar naam opgestelde
fiche aan. Zij voert aan:
 dat zij niet wordt bezoldigd door de onderaannemer en bij hem niet onder
contract staat;
 dat zij betwist tijdens haar verplaatsingen een voordeel van alle aard te hebben
genoten, aangezien haar aanwezigheid door haar werkgever werd verplicht en zij
geen keuze had om al dan niet deel te nemen (in tegenstelling tot de
verzekeringsagenten en begeleiders);
 dat de eventuele kosten die door haar werden gemaakt (logies, maaltijden, ...)
eigen kosten van de werkgever waren die haar had gemandateerd om de
vennootschap ter plaatse te vertegenwoordigen in het kader van een louter
beroepsmatige opdracht;
 dat zij bovendien benadrukt dat haar gehele verblijf beroepsmatig was en erin
bestond haar opdracht als coördinatrice uit te voeren (hetgeen door haar
werkgever wordt bevestigd).
Omdat de belastingplichtige de werkelijkheid van de fiche 281.50 betwist, heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst met de onderzoekende ambtenaar een onderhoud over
de vrij nauwkeurige manier waarop het voordeel van alle aard werd vastgelegd. Er
wordt hem gevraagd om een onderzoek te verrichten zowel bij de werkgever als bij
de vennootschap die de fiche heeft opgesteld.
De Fiscale Bemiddelingsdienst zal contact opnemen met de belastingplichtige en zal
proberen om alle correspondentie, e-mails, faxberichten, oproepingen, ... te
verkrijgen waaruit kan blijken dat haar aanwezigheid, enerzijds, door haar werkgever
werd verplicht en, anderzijds, 100% beroepsmatig was in het kader van het
uitoefenen van haar functie als directieassistente.
Uit nieuwe informatie van de onderaannemer blijkt dat er een rooster werd opgesteld
met een onderverdeling in drie verschillende groepen van categorieën van
deelnemers waarin per categorie percentages en een eigen fiscale regeling werden
vastgelegd.
In het geval van de belastingplichtige, die in de eerste categorie “organiserend
personeel” (zonder betwisting door de administratie of door de vennootschap die de
fiche heeft opgesteld) werd ondergebracht, zou de forfaitaire raming van het voordeel
van alle aard voor elke incentive of elk seminarie in het buitenland 15% van de totale
kostprijs bedragen. Op het eerste zicht lijkt dit percentage redelijk.
Maar na analyse van het genoemde rooster wordt de Fiscale Bemiddelingsdienst
zich ervan bewust dat het in feite gaat om een modelakkoord tussen de
belastingadministratie en ASSURALIA (de beroepsvereniging van de Belgische en
buitenlandse verzekeringsondernemingen in België) waarmee een eenvormig en
gemeenschappelijk belastingstelsel wordt ingevoerd dat van toepassing is op de
sector “studiereizen” in België of het buitenland. Om zekerheid te verkrijgen neemt
de Fiscale Bemiddelingsdienst contact op met de boekhouder van de
onderaannemer en die mondeling en schriftelijk bevestigt dat het wel degelijk om de
genoemde “ASSURALIA”-overeenkomst gaat.
Die overeenkomst (die dus ook van toepassing is op het verzekeringsbedrijf, zijnde
de werkgever van de belastingplichtige) is heel duidelijk wat betreft het “organiserend
personeel”: er kan geen sprake zijn van een VAA maar wel van verworpen uitgaven
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in hoofde van de vennootschap die de kosten voor rekening van die categorie van
medewerkers maakt.
Het is ook veelzeggend dat er een onderscheid wordt gemaakt wanneer men in de
twee andere categorieën van deelnemers wordt ondergebracht (categorie 2
“verzekeringsmakelaar, -agent, medewerker van de verzekeringsmakelaar, -agent”
en categorie 3 “begeleiders”); enkel daar is er sprake van het begrip “voordelen van
alle aard”.
Op grond van deze laatste analyses geeft de Fiscale Bemiddelingsdienst aan
bedenkingen te hebben bij de logica van het behoud van een taxatie op basis van de
fiche 281.50 waarvan de opmaak op geen enkele economische realiteit steunt. Na
een nieuw onderzoek van het dossier en het bestuderen van de laatste
ontwikkelingen, zegt de onderzoekende ambtenaar dat hij de klacht van de
betrokkene volledig begrijpt. De bemiddeling resulteert in een wederzijds akkoord.


Voorbeeld nr 11/2015 – Roerende voorheffing op de “fictieve” meerwaarde
van een kapitalisatie-BEVEK zonder Europees paspoort

De belastingplichtige tekent in september 2007 in op 17 deelbewijzen van een
kapitalisatie-BEVEK zonder Europees paspoort voor een totale waarde van 17.000
EUR. Hij verkoopt die in september 2013 voor een bedrag van 17.066,64 EUR. Hij
meent dus dat hij een meerwaarde van 66,64 EUR heeft verwezenlijkt; een slechte
zaak, omwille van de bankencrisis in deze periode.
Op grond van een forfaitaire berekening, uiteengezet in de circulaire
Ci.RH.231/629.328 van 25 oktober 2013, bepaalt de uitgevende bank deze
meerwaarde op 2.158,29 EUR en houdt op dat bedrag 25% roerende voorheffing in.
Na briefwisseling tussen de belastingplichtige en zijn financiële instelling, geeft hij het
op om de bank op andere gedachten te brengen. De bank is van mening dat ze de
bepalingen van de hierboven vermelde circulaire heeft nageleefd en wijst hem in een
laatste brief op een nieuwe circulaire Ci.RH.231/633.892 van 20 augustus 2014. Ze
spoort de belastingplichtige aan om zelf als schuldenaar een bezwaarschrift in te
dienen bij de fiscale administratie. Hij beslist dus om tegen de onterecht ingehouden
roerende voorheffing een bezwaarschrift in te dienen en richt zich gelijktijdig tot de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
Het is onbetwistbaar dat de wijziging van artikel 19bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 door de wet van 1 juli 2013 tot doel had om de
verwezenlijkte meerwaarden op de wederverkoop van aandelen of rechten van
deelnemingen van collectieve beleggingsinstellingen in roerende waarden zonder
Europees paspoort (waarvan meer dan 25% van het vermogen in
schuldenvorderingen is belegd) op dezelfde wijze te belasten als deze die wel over
een Europees paspoort beschikten. Derhalve aanvaardt de belastingplichtige dat er
op de vastgestelde meerwaarde roerende voorheffing verschuldigd is door de
schuldenaar van de inkomsten. De belastingplichtige kan echter niet akkoord gaan
met de manier waarop de meerwaarde werd vastgesteld, met name via een
(“standaard”) forfaitaire berekening.
De circulaire nr Ci.RH.231/629.328 van 25 oktober 2013 bepaalt immers dat
wanneer de instelling voor collectieve beleggingen in effecten niet in de mogelijkheid
is om het belastbaar bedrag te bepalen van opbrengsten uit activa die werden belegd
in schuldvorderingen (intresten, meerwaarden), worden de interesten die begrepen
zijn in het verkregen bedrag berekend op basis van een jaarlijks fictief rendement
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van 3% en toegepast op de investeringswaarde van de schuldvorderingen vóór de
periode die aan de wetswijziging voorafgaat. Deze forfaitaire berekeningswijze heeft
de bank toegepast met betrekking tot de verkoop van de rechten van deelneming in
september 2013.
De belastingplichtige begrijpt echter niet waarom de bank niet in de mogelijkheid zou
zijn om die inlichtingen te achterhalen, aangezien het om een “huisproduct” gaat en
de datum van aankoop en verkoop evenals de waarden derhalve gekend zijn. Er
moet toch ook worden verwezen naar het punt 32 van die circulaire waarin wordt
bepaald: “Als algemene regel (ongeacht de wijze van berekening van het inkomen,
"werkelijk" of forfaitair) kan worden gesteld dat het belastbaar inkomen beperkt wordt
tot de door de verkrijger verwezenlijkte meerwaarde”.
Tijdens een overleg in aanwezigheid van de belastingplichtige, de onderzoekende
ambtenaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst worden de feitelijke gegevens van het
dossier onderzocht en de partijen herlezen samen de circulaires. Volgens de
onderzoekende ambtenaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst lijkt de
belastingplichtige gelijk te hebben in zijn overtuiging dat de bank zich heeft vergist in
haar “forfaitaire” berekening van de verwezenlijkte meerwaarde en bij uitbreiding in
de berekening van de aan de bron ingehouden roerende voorheffing.
Ondanks de uitgebreide motivering van de interpellaties door de belastingplichtige
heeft de financiële instelling blijkbaar nooit de gegrondheid van de inhouding van de
roerende voorheffing in twijfel getrokken. Aangezien de belastingplichtige echter vele
andere klanten kent die zich in hetzelfde geval bevinden en die dus belangstelling
hebben voor de beslissing nopens zijn bezwaarschrift, beslissen de onderzoekende
ambtenaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst om dit specifiek geval voor advies voor
te leggen aan de centrale diensten van de administratie.
Deze diensten stemmen in met de interpretatie van de onderzoekende ambtenaar,
de belastingplichtige en de Fiscale Bemiddelingsdienst van de circulaires ter zake.
De belastingplichtige kan derhalve een ontheffing krijgen, voortvloeiend uit de
belasting tot de werkelijk verwezenlijkte meerwaarde en de bemiddeling wordt met
een wederzijds akkoord beëindigd.


Voorbeeld nr 12/2015 – Disproportie van de administratieve sanctie “non
bis in idem” – Loontrekkende

Een belastingplichtige dient sedert aanslagjaar 1982 geen belastingaangiften in. De
administratie heeft gedurende die jaren administratieve sancties toegepast,
afwisselend bestaande uit de toepassing van belastingverhogingen en de inkohiering
van administratieve geldboeten. In de jaren 90 werden aan de belanghebbende
reeds de hoogste belastingverhogingen (200%) en de hoogste administratieve
geldboeten (1.250 EUR) opgelegd. Hij heeft deze boeten trouwens altijd betaald.
Vóór de vanaf aanslagjaar 2013 van toepassing zijnde wetswijziging van de
berekeningswijze van de belastingverhogingen, had de belastingplichtige een
maximum van 800 EUR als belastingverhoging opgelegd gekregen. Voor het
aanslagjaar 2013 wordt de belastingplichtige plots en voor het eerst geconfronteerd
met een hoge te betalen belastingverhoging van ongeveer 37.000 EUR.
Ook al betwist hij zijn ongelijk niet, is hij van oordeel dat de administratieve sanctie
onredelijk en onevenredig is omdat de administratie in het bezit is van alle gegevens
met betrekking tot zijn belastbaar inkomen, omdat hij geen aanspraak maakt op een
bijzondere aftrek en omdat er al bedrijfsvoorheffing werd ingehouden die afdoende is

83





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

om zijn volledige jaarlijkse belastingschuld te betalen (hij zou inderdaad normaal
gezien recht hebben op een terugbetaling). De belastingplichtige voelt zich des te
meer zwaar “gestraft” omdat er, voorafgaand aan de inkohiering van de
belastingverhogingen, ook al de zwaarste administratieve geldboete werd
ingekohierd om dezelfde overtreding te bestraffen. Tegen deze administratieve
geldboete heeft hij echter geen bezwaarschrift ingediend.
Alhoewel de belastingplichtige van de administratie een minimum aan evenredigheid
verwacht, zijn de bemiddelingsmogelijkheden in deze situatie geblokkeerd. Enerzijds,
worden de 32 herhalingen van dezelfde overtreding (waarvan de administratie een
volledige inventaris heeft bijgehouden) niet betwist door de belastingplichtige en,
anderzijds, werden de wettelijke fiscale bepalingen ter zake nageleefd.
Ten aanzien van de vraag van de belastingplichtige naar meer “voorbehoud en maat”
vanwege de administratie hebben, noch de onderzoekende ambtenaar noch de
Fiscale Bemiddelingsdienst, als vertegenwoordigers van de uitvoerende macht, het
voorrecht om inbreuken te plegen op de wettelijke bepalingen.
Het is de wil van de wetgever, wat steeds meer wordt bevestigd in de loop der jaren,
om de burger aan te zetten tot meer burgerzin, tot instemming met de belastingen en
tot naleving van zijn verplichtingen.
In die zin werd de gecumuleerde toepassing van een administratieve geldboete en
van een belastingverhoging op 8 mei 2001 aanvaard door het Hof van Beroep van
Antwerpen, en dit met de bedoeling dat de boete het niet-naleven van de
verplichtingen van de belastingplichtige bestraft, terwijl de belastingverhogingen er
zijn om het door de Staat geleden financieel nadeel ingevolge het niet-aangeven van
belastbare inkomsten te compenseren.
Alhoewel een strekking van steeds meer en bovendien eensgezinde rechtspraak er
toe neigt om de administratieve sancties, zoals ze nu worden berekend en
gecumuleerd worden toegepast, als onevenredig te beschouwen en die sancties een
strafrechtelijk karakter zouden kunnen aannemen, kan alleen de “rechterlijke “ macht
via de hoven en rechtbanken zich met volle rechtsmacht over die sancties
uitspreken.
In het kader van zijn opdracht laat de Fiscale Bemiddelingsdienst het niet na om de
belastingplichtige te sensibiliseren over het belang van het naleven van zijn fiscale
verplichtingen en over de noodzaak om zijn gedrag in de toekomst te veranderen. De
Fiscale Bemiddelingsdienst kan echter alleen maar vaststellen en door de
onderzoekende ambtenaar laten vaststellen dat er een dubbele administratieve
sanctie voor eenzelfde inbreuk is en dat er geen sprake kan zijn van een financieel
nadeel geleden door de Staat, aangezien de aan de bron ingehouden
bedrijfsvoorheffing zelfs de verschuldigde belasting overtreft.
Zelfs tegenover een belastingplichtige “die zo slecht omgaat met zijn fiscale
verplichtingen”, rijst bij de Fiscale Bemiddelingsdienst de vraag naar de
onevenredigheid van de sanctie ten aanzien van de (zelfs herhaaldelijk) begane
overtreding, aangezien de rechten van de Schatkist nooit in gevaar zijn geweest.
Men zou zelfs kunnen betreuren dat deze belastingplichtige niet in aanmerking komt
voor een “voorstel van vereenvoudigde aangifte”, aangezien de administratie over
alle inlichtingen voor de inkohiering beschikt.
Ook al wordt het geheel van die vaststellingen niet door de onderzoekende
ambtenaar betwist, is deze toch van mening dat het niet aan hem toekomt om een
beslissing “contra legem” te nemen en zich zorgen te maken over de overbelasting
van de fiscale kamers van de rechtbanken van eerste aanleg. Het komt hem
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evenmin toe om vooruit te lopen op het standpunt dat de rechter ter zake zal
innemen en die, gelet op het financiële belang ervan, zeker door deze zaak zal
worden gevat. De bemiddeling is er dus niet in geslaagd om een akkoord te
bereiken. In het kader van het bemiddelingsverslag wordt de belastingplichtige, tot al
wat dienen kan, op de hoogte gebracht van de procedure vermeld in het
Regentsbesluit van 18 maart 1831.
Er wordt gemeld dat sedertdien de administratie haar personeel op de hoogte heeft
gebracht van een vonnis waarbij de houding van de administratie wordt veroordeeld
in geval van de gecumuleerde toepassing van een geldboete en een
belastingverhoging. De administratie voegt er evenwel aan toe dat die rechtspraak
“niet noodzakelijk door de administratie wordt gevolgd”. Het betreft een vonnis van
de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel (Rb. Brussel, 26 februari 2015, rolnr
2011/12019/A en 2011/12020/A, kan worden geraadpleegd via fisconetplus.be).
Meer specifiek is de rechtbank van oordeel dat een belastingverhoging van 50% een
strafrechtelijke sanctie is in de zin van artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en van artikel 14 van het Internationaal
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van New York van 19 december
1966.
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verduidelijkt dat de rechter beschikt
over een controle met volle rechtsmacht over de belastingverhogingen van
strafrechtelijke aard en dat een dergelijke controle minstens moet kunnen slaan op
de evenredigheid tussen de inbreuk en de sanctie (EHRM, 23 oktober 1995,
Schnautzer t. Oostenrijk, § 36; EHRM, 13 februari 2003, Chevrol t/ Frankrijk, § 77 en
EHRM, 4 maart 2004, Silverster Horeca Service t. België, § 28).
Ter zake oordeelt de rechter dat de belastingverhoging niet evenredig is met de
begane overtreding (niet-indiening van aangifte) en verlaagt hij het tarief van de
verhoging van 50% naar 20%.
Overwegende dat de boete van 625 EUR opgelegd wegens niet-indiening van de
aangifte een strafrechtelijk karakter heeft en dat diezelfde overtreding reeds door een
andere strafrechtelijke sanctie werd bestraft (belastingverhoging), sluit de Brusselse
rechter de toepassing van deze tweede straf uit.
Een dergelijk vonnis roept minstens een vraag op over de gegrondheid van het
administratieve standpunt ter zake.
De administratieve instructie AAFisc, nr 16/2014 van 26 juni 2014 en de
daaropvolgende instructies (o.a. instructie AAFisc 11/2015 van 11 maart 2015)
bevestigen de mogelijkheid om de boeten te cumuleren met de verhogingen omdat
het voorwerp en het doel van de twee sancties totaal verschillend zijn (de verhoging
zou een schadeloosstellend karakter hebben terwijl de boete een repressief karakter
heeft). Er moet echter worden vastgesteld dat de recente rechtspraak deze
benadering, die gebaseerd is op een verouderde rechtspraak, fundamenteel in vraag
stelt.
Het Hof van beroep van Gent heeft eveneens geoordeeld dat de administratie geen
belastingverhoging mocht toepassen voor de belastingplichtige aan wie reeds een
administratieve geldboete werd opgelegd. Aangezien een administratieve geldboete
een strafrechtelijk karakter heeft, heeft het Hof beslist dat het opleggen van die boete
de facto overeenstemt met een strafrechtelijke vervolging (Gent, 30 september 2014,
Cour. Fisc. 2014/17 pp. 694-697; in dezelfde zin Gent, 31 januari 2012, Cour. Fisc.
2012/8, pp. 415-418).
Het gaat hier om de (eenvoudige) toepassing van het principe “non bis in idem”.
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Nog recenter veroordeelt het voormelde vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg
van Brussel de administratieve handeling, waarbij, deze rechtbank zich de volledige
jurisdictionele bevoegdheid eigen maakt en, enerzijds het bedrag van de
verhogingen vermindert en vooral anderzijds, bij de vaststelling dat een
administratieve geldboete werd opgelegd voor dezelfde feiten, deze laatste vernietigt
op basis van het principe “non bis in idem”.
Dit vonnis is eveneens definitief geworden en is, enerzijds, volledig tegenstrijdig met
de vermelde administratieve instructie omdat het aan de verhogingen geen
vergoedend karakter toekent en verbiedt anderzijds, de cumulatie van een boete en
een verhoging voor dezelfde feiten.
Men kan zich daarom vragen stellen over het nut van het behoud van het
administratieve standpunt ten aanzien van de ingeroepen rechtspraak, zeker nu het
Hof van Cassatie, in een arrest van 12 december 2014 “een deur heeft geopend”
(tot dan werd geen rekening gehouden met enig opportuniteits- of subjectief principe)
door te bevestigen dat “De rechter beschikt over de mogelijkheid een door de
administratie op grond van artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 opgelegde belastingverhoging die een repressief karakter heeft in de zin van
artikel 6 EVRM, te toetsen; de rechter die een opgelegde belastingverhoging van
10% wettelijk acht op grond dat er geen sprake is van een principiële betwisting, de
belastingverhoging werd opgelegd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en in
redelijke verhouding is met de aard en de ernst van de gepleegde inbreuken,
verantwoordt zijn beslissing naar recht” (Cass., 12 december 2014, F.J.F., nr
2015/141, door de belastingplichtige gericht tegen Antwerpen, 16 april 2013,
onuitgegeven).
Hieruit zou men, a contrario, kunnen afleiden dat de belastingverhoging die “niet in
redelijke verhouding is met de aard en de ernst van de gepleegde inbreuken”
onwettig is.
Ook het Grondwettelijk Hof heeft onlangs het repressieve karakter van de
belastingverhogingen bevestigd, beslissend dat “artikel 444 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (vóór de laatste wijziging ervan!) niet verenigbaar is met
de artikelen 10 en 11 van de Grondwet omdat het de rechtbank niet toestaat de
gunst van de voorlopige opschorting te verlenen die in principe slechts kan worden
verordend door een strafrechtelijke jurisdictie”.
“Aangezien het niet meer wordt betwist dat de administratieve geldboeten en
verhogingen een strafrechtelijk karakter kunnen hebben, kunnen de hoven en
rechtbanken zich met volle rechtsmacht over die sancties uitspreken”. (Grondw. Hof,
arrest nr 55/2014 van 27 maart 2014, rolnr 5807).
Gelet op deze overwegingen en op het aanzienlijk, om niet te zeggen buitensporig,
bedrag van de geldelijke sanctie waartoe in bepaalde gevallen de toepassing van het
nieuwe artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 kan leiden, is
het risico voor de administratie reëel dat de hoven en rechtbanken, in geval van
cumulatie, één van de twee sancties vernietigen.
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Voorbeeld nr 13/2015 – Belgisch-Luxemburgse overeenkomst tot het
vermijden van dubbele belasting – Heffingsbevoegdheid over de
bezoldigingen van een Belgische rijksinwoner in dienst van een
Luxemburgse werkgever voor de prestaties buiten Luxemburg

De belastingplichtige is een Belgische rijksinwoner en werkt als loontrekkende voor
een Luxemburgse vennootschap. In het kader van die betrekking moet hij bepaalde
dagen opdrachten uitvoeren buiten Luxemburg (en zelfs in België). Op basis van zijn
kennis van artikel 15 van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst tot het vermijden
van dubbele belasting van 17 september 1970 (hierna DBV), vordert de
belastingplichtige de vrijstelling van zijn volledige Luxemburgse bezoldiging in België.
Hij verklaart - ondanks enkele werkdagen buiten Luxemburg - hoofdzakelijk in
Luxemburg te werken. Wat hem betreft, is de totale bezoldiging betaald door de
Luxemburgse werkgever, in Luxemburg belastbaar.
Met betrekking tot de dagen die hij buiten Luxemburg actief is, deelt de Belgische
administratie die opvatting niet. De administratie weigert bijgevolg om die inkomsten
van de Belgische belasting vrij te stellen.
De belastingplichtige meent dat de belastingheffing haar oorsprong vindt in de
nieuwe regeling in onderling overleg dat tussen de beide landen op 16 maart 2015 is
ondertekend en dat, indien dat het geval is, de administratie dit in zijn dossier
retroactief toepast, wat wettelijk niet toegestaan is.
Ter herinnering: de regeling in onderling overleg voert officieel een tolerantie in om
de heffingsbevoegdheid volledig aan Luxemburg (land waar de prestaties worden
verricht) toe te kennen, in plaats van aan het land waar de betrokkene woont (België)
wanneer betrokkene in de loop van een belastbaar tijdperk, voor een beperkt aantal
activiteitsdagen (minder dan 25), fysiek aanwezig is in de woonstaat of de derde
staat.
Gelet op de vorige afwijzende beslissing van de administratie van dezelfde klacht in
het kader van een ander bezwaardossier betreffende vorige aanslagjaren, doet de
belastingplichtige, bovenop het bezwaar voor het nieuwe aanslagjaar, een beroep op
de Fiscale Bemiddelingsdienst om een nieuwe kijk op zijn dossier te verkrijgen.
Op basis van het taxatiedossier en de lezing van artikel 15 van het DBV afgesloten
tussen België en Luxemburg, stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat de
belastingplichtige de wettekst verkeerd interpreteert.
De eerste paragraaf van dat artikel voert een eenvoudige en algemene regel in,
onder voorbehoud van specifieke bezoldigingsregelingen, (vermeld in de artikelen
16, 18,19 en 20): een Belgische rijksinwoner die bezoldigingen ontvangt van een
Belgische of een buitenlandse werkgever, wordt daarop in België belast.
Indien die bezoldigingen samenhangen met prestaties in Luxemburg, beschikt dat
land over de heffingsbevoegdheid.
In tegenstelling tot wat de belastingplichtige beweert, houdt deze bepaling niet in dat,
van zodra de prestaties in Luxemburg worden verricht voor rekening van een
Luxemburgse werkgever, het totaal bedrag van de Luxemburgse bezoldiging
automatisch aldaar belastbaar is.
Deze paragraaf stelt dat: lonen, enz. voor de in Luxemburg verrichte prestaties (de
Fiscale Bemiddelingsdienst voegt er voor de duidelijkheid aan toe “„en alleen voor de
in Luxemburg uitgeoefende prestaties” in Luxemburg belastbaar zijn. Hierbij moet in
gedachten worden gehouden dat voor de rest van de prestaties die buiten
Luxemburg worden verricht, de heffingsbevoegdheid normaal blijft toegekend aan de
woonstaat België.
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Er moet uiteraard worden nagegaan of voor de prestaties die in andere landen
worden uitgeoefend dan in België of in Luxemburg er eventueel ook geen DBV
bestaat dat België met deze landen heeft afgesloten en of die andere DBV de
heffingsbevoegdheid van België niet betwisten (quod non in het dossier van de
belastingplichtige).
De Fiscale Bemiddelingsdienst merkt op dat het derhalve niet juist is om te beweren
dat de administratie gebruik had kunnen maken van de regeling in onderling overleg
van 16 maart 2015 om retroactief vast te stellen dat de dagen die buiten Luxemburg
werden gepresteerd, in België belastbaar of vrijgesteld zijn voor de aanslagjaren die
het voorwerp zijn van de bezwaarschriften. Daar tegenover staat dat, indien de
regeling in onderling overleg van toepassing was geweest, de Belgische
administratie er voor de vorige aanslagjaren juist geen gebruik zou hebben kunnen
van maken om zich de heffingsbevoegdheid toe te kennen.
Ter zake blijkt daarentegen dat het de belastingplichtige zelf is die de retroactieve
toepassing van de regeling in onderling overleg vraagt, dat duidelijk slechts van
toepassing is voor ieder belastbaar tijdperk beginnend vanaf 1 januari 2015. Indien
de regeling in onderling overleg van toepassing zou zijn geweest op het aanslagjaar
waarop het bezwaarschrift betrekking heeft, had het voor de 18,5 dagen van de
prestaties buiten Luxemburg de heffingsbevoegdheid aan Luxemburg toegekend, in
uitzondering op § 1 van artikel 15 van het DBV.
Het standpunt van de administratie respecteert het verdragsrecht, wat door de
Fiscale Bemiddelingsdienst wordt bevestigd. Aangezien de belastingplichtige
potentieel een dubbele belastingheffing zou kunnen hebben ondergaan op zijn
bezoldiging indien diezelfde werkdagen eveneens in Luxemburg werden aangegeven
en belast, vraagt de Fiscale Bemiddelingsdienst hem of hij op de hoogte is van het
bestaan van een procedure in onderling overleg bij de centrale diensten van de
internationale betrekkingen van de Belgische administratie.
De belastingplichtige antwoordt in negatieve zin en stelt bijkomende vragen over die
procedure (nut, verloop, slaagkans, termijn, ...). De Fiscale Bemiddelingsdienst
verstrekt hem die inlichtingen en moedigt hem aan, om met de bevoegde dienst
rechtstreeks contact op te nemen, teneinde meer zekerheid te bekomen.
Bovendien probeert de Fiscale Bemiddelingsdienst de laatste misverstanden van de
belastingplichtige betreffende de gegrondheid van de Belgische belastingheffing weg
te nemen. Belastingplichtige dankt de Fiscale Bemiddelingsdienst voor de verstrekte
uitleg en geeft aan dat hij wil afzien van zijn bezwaarschrift, tot tevredenheid van de
onderzoekende ambtenaar. De bemiddeling wordt op die manier gunstig afgesloten
en de belastingplichtige gaat met de belastingheffing akkoord.


Voorbeeld nr 14/2015 – Gemeenschappelijke aanslag van de echtgenoten
en het in aanmerking nemen van kinderen ten laste terwijl de echtgenote en
de kinderen tijdelijk in Marokko verblijven

De heer X was vroeger afhankelijk van een andere taxatiedienst.
De taxatieambtenaar van die dienst was overtuigd van de werkelijke toestand van de
heer X die sedert lang administratieve stappen onderneemt om de familiehereniging
te bekomen.
De ambtenaar was dus van mening dat de echtgenoten werkelijk gehuwd waren, dat
de scheiding slechts tijdelijk was en dat ze werkelijk de wil hadden om in België
samen te wonen.
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De taxatieambtenaar had aldus twee opties in overweging genomen: ofwel rekening
houden met een aan het buitenland betaalde onderhoudsuitkering, ofwel aanvaarden
dat de echtgenoten samen zouden worden belast, rekening houdend met een kind
ten laste.
Uiteindelijk werd voor het aanslagjaar 2013 de tweede optie in aanmerking genomen.
Vervolgens werd voor het aanslagjaar 2014 ten name van de heer X, die
ondertussen van woonplaats was veranderd, door de nieuwe taxatiedienst een
aanslag gevestigd als alleenstaande en zonder rekening te houden met zijn familiale
toestand.
De heer X diende een bezwaarschrift in en deed beroep op de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Hij kwam verscheidene keren naar de Fiscale Bemiddelingsdienst om documenten te overhandigen die de ambtenaar belast met het onderzoek
van het ingediende bezwaarschrift, er zouden kunnen van overtuigen om over te
gaan tot het vestigen van een gemeenschappelijke aanslag met kinderen ten laste.
Overtuigd van de goede trouw van de heer X heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst de
onderzoekende ambtenaar ontmoet om een analyse te maken van de mogelijke
oplossingen.
Er werden documenten overhandigd, er werden vaststellingen gedaan en inlichtingen
ingewonnen, met name:
 In juni 2008 komt de heer X in België aan en trekt in bij zijn moeder die er reeds
verblijft;
 Op 11 februari 2009 trouwt de heer X in Marokko;
 Op 24 juli 2009 verkrijgt hij de Belgische nationaliteit;
 Op 6 augustus 2010 wordt er in Marokko een kind geboren;
 Op 8 augustus 2011 vraagt de heer X aan Buitenlandse Zaken een visum aan
voor familiehereniging “artikel 40” voor zijn echtgenote;
 Op 2 september 2011 vraagt hij voor hun dochter de Belgische nationaliteit aan;
 Op 3 februari 2012 weigert de Dienst Vreemdelingenzaken het visum voor de
echtgenote (er moest een bewijs worden geleverd dat de te vervoegen persoon
in 2010-2011 inkomsten had, er moest een kopie van het geregistreerde
huurcontract worden voorgelegd, een attest van het ziekenfonds met de
bevestiging dat de familieleden vanaf hun aankomst op het Belgische
grondgebied zouden kunnen aansluiten, moest worden verstrekt);
 Van 5 maart 2012 tot 4 september 2013 heeft de heer X voor een OCMW
gewerkt (volgens hem op basis van artikel 60, wat door de Dienst
Vreemdelingenzaken niet als “echt werk” werd aangemerkt);
 Het paspoort dat op 24 juli 2012 voor de dochter werd uitgereikt geeft aan dat ze
Belgische is;
 Op 21 september 2012 informeert de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid de heer X dat, bij afwijking, het kindergeld wordt toegekend voor de
periode van 5 maart 2012 (tewerkstelling) tot 30 september 2013;
 Op 5 februari 2013 verklaart de “fédération libre des mutualités neutres” dat de
toestand van mevrouw X en hun dochter zal worden onderzocht bij hun
aankomst in België, met het oog op een inschrijving als personen ten laste;
 Op 4 september 2013 verliest de heer X zijn tewerkstelling bij het OCMW;
 Op 4 oktober 2013 vraagt de vroegere controle aan de heer X verscheidene
attesten (uittreksel huwelijksakte, certificaat van niet-tewerkstelling van de
echtgenote, Marokkaanse documenten over de staat van behoeftigheid van de
echtgenote, ...) en brengt hem op de hoogte van het feit dat een
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gemeenschappelijke aanslag met kind ten laste de optie is die werd gekozen en
waarvoor zijn akkoord wordt gevraagd;
 Op 4 oktober 2013 informeert de “Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de
Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)” de heer X dat de
ministeriële afwijking waarover die dienst beschikt op 30 september verstrijkt en
dat dus de kinderbijslag, voor hun kind dat is opgevoed in Marokko, vanaf 1
januari 2013 niet meer aan de echtgenote kan worden betaald;
 Op 9 januari 2014 informeert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid de
heer X dat de kinderbijslag niet verschuldigd is aangezien noch het kind, noch de
echtgenote ingeschreven zijn in het bevolkingsregister in België, maar dat er
steeds een nieuwe aanvraag tot afwijking kan worden ingediend indien de
feitelijke omstandigheden die tot de negatieve beslissing hebben geleid,
gewijzigd zouden zijn;
 Op 26 februari 2015 stuurt de nieuwe controle naar de heer X een bericht van
wijziging voor het schrappen van de gemeenschappelijke aanslag en het kind ten
laste voor het aanslagjaar 2014;
 Op 9 maart 2015 wordt in Marokko een tweede kind geboren;
 Op 5 juni 2015 antwoordt de Federale Ombudsman aan de heer X dat hij de
gevraagde tussenkomst moet opschorten aangezien er een administratief beroep
werd ingediend. Hij nodigt hem uit om zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst te
richten;
 Het paspoort dat op 3 juli 2015 voor het tweede kind wordt uitgereikt geeft aan
dat ze Belgische is;
 Op 5 november 2015 wordt een schoolattest uitgereikt waarin wordt gesteld dat
de oudste dochter haar studie in het Frans voortzet;
 Op 9 november 2015 stelt de echtgenote een verklaring op erewoord op waarin
ze bevestigt dat “de heer X in de behoeften van zijn familie voorziet en hij alle
maatregelen neemt en alle toelatingsprocedures voorbereidt om met haar naar
België te reizen en er te wonen”; er worden bewijzen geleverd van betalingen
voor een bedrag van 8.090,19 EUR aan mevrouw X die in Marokko verblijft;
 Op 4 december 2015 stuurt de vzw “Le Service d‟Action Sociale Bruxellois” een
brief naar het Consulaat generaal van België in Casablanca voor mevrouw X
“Aanvraag visum D - familiehereniging - artikel 40ter van de wet van 15
december 1980” en schrijft dat hun twee dochters de Belgische nationaliteit
hebben verworven, overeenkomstig artikel 8 van het Wetboek van de Belgische
nationaliteit, dat aan mevrouw X een visum moet worden verleend op
voorlegging van: haar nationale paspoort, het paspoort van hun dochters,
geboorteaktes van de dochters, de gezinssamenstelling op 12 november 2015
en een kopie van de identiteitskaart van de echtgenoot.
De onderzoekende ambtenaar heeft met de vzw “Le Service d‟Action Sociale
Bruxellois” telefonisch contact genomen. Die heeft hem overtuigd van de
geloofwaardigheid van de nakende familiehereniging.
Het zijn dus omstandigheden buiten zijn wil om die de heer X ervan weerhouden om
momenteel zijn familie in België te herenigen.
Het geheel van die omstandigheden hebben er de onderzoekende ambtenaar van
overtuigd dat de kinderen uit de verbintenis in Marokko zijn geboren, dat deze de
Belgische nationaliteit hebben, dat de verwijdering slechts tijdelijk is en dat de
betrokkenen spoedig zullen samenwonen.
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De heer X heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst op de hoogte gebracht van het feit
dat hij alles in het werk heeft gesteld om de procedure voor de gezinshereniging te
bespoedigen. De heer X zegt dat hij door de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst opgelucht is.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft het geduld, de doortastendheid en de openheid
van geest van de onderzoekende ambtenaar op prijs gesteld.


Voorbeeld nr 15/2015 – Kinderen ten laste

Bij het invullen van zijn aangifte voor het aanslagjaar 2013 via Tax- on- web heeft de
heer X zijn twee kinderen ten laste genomen om de volgende redenen:
 ze wonen bij hem in op 1 januari;
 de toeslagen voor kinderen ten laste worden sinds jaren verdeeld op grond van
een regeling van “alternerend verblijf”;
 zijn tweede zoon is op 5 september 2012 van domicilie veranderd en blijft dus
ten laste van de twee ouders.
De heer X vraagt aan de Fiscale Bemiddelingsdienst om zijn aangifte na te kijken om
meer inzicht te krijgen in zijn fiscale situatie.
De onderzoekende ambtenaar en de Fiscale Bemiddelingsdienst hebben actief
samengewerkt om het dossier welwillend te benaderen.
De heer X heeft verscheidene keren met de Fiscale Bemiddelingsdienst en de
onderzoekende ambtenaar getelefoneerd om zijn overwegingen en zijn standpunt
kenbaar te maken.
Inziend dat omwille van de feiten en van de bestaande wettelijke bepalingen de
onderzoekende ambtenaar een ongunstige beslissing moest nemen, heeft de heer X
zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst gericht om zijn ongenoegen te uiten over de
wet en over de onrechtvaardige situatie die in zijn ogen daaruit voortvloeit.
Hij gaat ervan uit dat hij tijdens het jaar 2012 alleen de last van zijn tweede zoon
heeft gedragen en ergert zich omdat rekening werd gehouden met diens nieuw
domicilie op 1 januari 2013 om te besluiten dat hij vanaf het aanslagjaar 2013 ten
laste is van zijn ex-echtgenote.
Vanuit zijn standpunt moest men rekening houden met de werkelijke toestand tijdens
het jaar 2012 (ook al is het maar gedeeltelijk).
De heer X erkent echter dat zijn zoon vanaf 5 september 2012 bij zijn ex-echtgenote
was ingeschreven, maar buiten zijn weten om.
De onderzoekende ambtenaar heeft dus het bezwaarschrift terecht verworpen en wel
om de volgende redenen:
 het bezwaarschrift dat op 19 mei 2015 tegen de wederinkohiering onder artikel X
van het aanslagjaar 2013 (op basis van artikel 355 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992) werd ingediend, is laattijdig (overeenkomstig artikel
371 van dat Wetboek) omdat het meer dan zes maanden na het versturen van
het aanslagbiljet (5 augustus 2014) werd ingediend;
 de tweede zoon woont sedert 5 september 2012 bij zijn moeder;
 artikel 136 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt dat de
kinderen ten laste zijn van de belastingplichtige op voorwaarde dat ze deel
uitmaken van zijn gezin op 1 januari van het aanslagjaar;
 de tweede zoon wordt wel geacht volledig ten laste te zijn van de ex-echtgenote
en aannemen dat hij ook volledig ten laste zou zijn van de heer X, zou erop
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neerkomen dat er fiscaal een dubbele vrijstelling wordt aanvaard voor hetzelfde
kind, wat wettelijk gezien niet kan;
 indien de bepalingen van het vonnis niet worden nageleefd, moet dit bij Justitie
worden aangekaart en niet bij de Federale Overheidsdienst Financiën.
De heer X heeft zich daarbij neergelegd en heeft niettemin de actie van de Fiscale
Bemiddelingsdienst naar waarde beoordeeld.
De interventie van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft ertoe geleid om, dankzij zijn
aanpak en verstrekte uitleg (van de vertegenwoordigers van de Inspectie Geschillen
en van de Fiscale Bemiddelingsdienst), een escalatie te vermijden waardoor het
geschil voor de rechtbank zou zijn geëindigd.


Voorbeeld nr 16/2015 – Vermindering voor energiebesparende uitgaven –
Materiele vergissing

Mevrouw X vraagt aan de Fiscale Bemiddelingsdienst om haar mee te delen waarom
er geen rekening werd gehouden met haar “energiebesparende uitgave” voor een
bedrag van 5.305,20 EUR voor het aanslagjaar 2014. Mevrouw X heeft via Tax-calc
een simulatie uitgevoerd waaruit bleek dat ze een terugbetaling zou krijgen van
4.753,91 EUR (in plaats van een te betalen aanslag van 531,11 EUR).
Mevrouw X verbaast zich erover dat ze voorafgaandelijk niet per aangetekend
schrijven op de hoogte werd gebracht van de wijziging van haar aangifte. Alhoewel
haar bezwaarschrift van 20 maart 2015 enkel betrekking had op het artikel van het
aanslagjaar 2014 (inkomsten 2013), stelt de Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat de
fout reeds in het aanslagjaar 2012 werd begaan.
Immers, oorspronkelijk (voor het aanslagjaar 2012) moesten de totale bedragen van
de uitgaven worden vermeld en niet de totale bedragen van de
belastingvermindering of de jaarlijkse bedragen van de terugbetalingen betreffende
de financiering.
Tijdens een overleg heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst mevrouw X dus uitgenodigd
ook een bezwaarschrift in te dienen voor de aanslagjaren 2012 en 2013 omdat die
drie aanslagjaren onderling samenhangen voor wat de energiebesparende uitgaven
betreft.
Door haar aangifte van de energiebesparende uitgaven (zonnepanelen) voor de
aanslagjaren 2012 tot 2014 heeft mevrouw X de volgende verminderingen gekregen:
Aanslagjaren
Aangegeven in code 1320

2012

2014

5.305,20 EUR

5.305,20 EUR

2.122,08 EUR

0,00 EUR

826,29 EUR

Aangegeven in code 1315
Toegekende verminderingen:

2013

330,52 EUR

Er wordt opgemerkt dat mevrouw X voor het aanslagjaar 2014 door de taxatiedienst
niet op de hoogte werd gebracht van de verwerping van de gevraagde vermindering.
Mevrouw X had het totale bedrag van de uitgaven als volgt moeten aangeven:
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Aanslagjaren
Aangegeven in code 1320
(Uitgave)

2012

2014

6.851,31 EUR

3.041,31 EUR

3.810,00 EUR

3.041,31 EUR

26.328,28 EUR

Aangegeven in code 1320
(overdracht)
Verminderingen die hadden
moeten worden toegekend

2013

3.680,00 EUR

Wegens de voor de belastingplichtige frustrerende situatie heeft de Fiscale
Bemiddelingsdienst aan mevrouw X aangeraden om een aanvullend bezwaarschrift
in te dienen voor de aanslagjaren 2012 en 2013.
Immers, sedert 22 september 2014 verduidelijkt de circulaire AAFisc nr 38/2014
(Ci.RH.861/633.382), over de uitbreiding van de toepassingssfeer van de ambtshalve
ontheffingsprocedure, de praktische toepassing van het begrip “materiële vergissing”
(artikel 376, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
Er is sprake van: “De belastingschuldige vermeldt wel een bedrag maar niet het
juiste. Het bedrag is afkomstig van een foutieve berekening die haar oorsprong vindt
in een slechte interpretatie van een complexe regelgeving”.
Bij de voorbeelden opgenomen in de circulaire bevindt zich een geval dat
gelijklopend is met dat van de belastingschuldige: “Gelet op de complexiteit die
heerste bij de aangifte van dergelijke uitgaven mag de twijfel in het voordeel van de
belastingplichtige spelen en tot een ambtshalve ontheffing leiden wegens materiële
vergissing”.
Aan de hand van dit voorbeeld stelt men vast dat men tot het aanslagjaar 2009 het
bedrag van de belastingvermindering in de aangifte moest aangeven en dat vanaf
het aanslagjaar 2010 het bedrag van de uitgaven moest worden aangegeven, wat
ongetwijfeld tot heel wat verwarring heeft geleid.
Hierdoor kunnen de aanslagen, op basis van de uitzonderingsmaatregel van artikel
376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden herzien binnen
een termijn van vijf jaar, ook al is de wettelijke termijn van zes maanden vermeld in
artikel 371 van hetzelfde Wetboek verstreken.
Bij e-mail van 5 mei 2014 heeft de onderzoekende ambtenaar de Fiscale
Bemiddelingsdienst op de hoogte gebracht van het feit dat er een gunstige oplossing
voor het geschil werd uitgewerkt (ontheffingen via het kohier op grond van het
voormelde artikel 376 - materiële vergissing).
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft tot een wederzijds akkoord
geleid.
Door nieuw ingekohierde aanslagen werden ontheffingen verleend van
respectievelijk 3.617,44 EUR voor het aanslagjaar 2012, 1.822,96 EUR voor het
aanslagjaar 2013 en 3.284,62 EUR voor het aanslagjaar 2014.
Mevrouw X was tevreden over het feit dat haar aanvraag in overweging werd
genomen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de welwillendheid van de onderzoekende
ambtenaar gewaardeerd.

93






Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

Voorbeeld nr 17/2015 – Correctie door een notaris van een notariële akte
van eigendomsoverdracht

In 2014 ontvangt mevrouw X een aanslagbiljet voor een te betalen onroerende
voorheffing van 126,13 EUR voor een gedeelte van een goed dat volledig werd
verkocht.
Voor de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie zijn mevrouw X
en haar ex-echtgenoot nog altijd eigenaar van een gedeelte van het goed en indien
er een vergissing werd begaan, is het de notaris die de correctie moet laten
doorvoeren.
De notaris is echter van oordeel dat hij geen fouten heeft gemaakt.
Eind december moest mevrouw X een terugbetaling van personenbelasting
ontvangen, die deels werd aangewend op de te betalen onroerende voorheffing.
Bij e-mail van 13 mei 2015 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst zich tot de dienst
“Opmetingen en Waarderingen” van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie gericht om de situatie te onderzoeken.
Op 18 mei 2015 heeft voormelde dienst de Fiscale Bemiddelingsdienst een kopie
bezorgd van een brief van 24 april 2015 gericht aan de Directeur van de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit door de geschillendienst van de dienst “Opmetingen
en Waarderingen” en van het verslag van die dienst van 26 november 2014 naar
aanleiding van een bezwaarschrift dat door mevrouw X werd ingediend.
De onderzoekende ambtenaar van die dienst vermeldde in zijn verslag de volgende
gegevens:
 het gaat om het perceel 3 B (vroeger slakkenkwekerij) in twee verdeeld (3 D en 3
C) naar aanleiding van een erfpacht op een gedeelte van 8 aren en 38 centiaren
(3 D);
 naar aanleiding van het faillissement, einde van de erfpacht en verkoop van de
goederen (voorwerp van de erfpacht) in 2012;
 de verkoopakte maakt geen melding van 3 C;
 het perceel 3 C bleef eigendom van de bezwaarindieners;
 bij ontstentenis van verbeterende akte, bijvoegsels bij vorige akten of
overeenstemmend attest van de notaris, wordt de kadastrale toestand behouden.
De geschillendienst schreef in zijn brief: “De notariële akte had betrekking op de
percelen die op 01.01.2012 werden opgenomen in de kadastrale legger XX (erfpacht
betreffende het perceel 3 D, opslagplaats, 08 are 38 centiare, kadastraal inkomen
503,00 EUR) en niet in de kadastrale legger YY (onverdeeldheid betreffende het
perceel 3 C, opslagplaats, 26 centiare, kadastraal inkomen 131,00 EUR). Het goed
van de nieuwe koper betreft het perceel 3 D, opslagplaats, 08 are 38 centiare,
kadastraal inkomen 503,00 EUR in de kadastrale legger ZZ”.
De op het kadastraal inkomen verschuldigde onroerende voorheffing voor het
aanslagjaar 2014 van 131 EUR uit de kadastrale legger YY blijft in onverdeeldheid
ten laste van mevrouw X.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kon bijgevolg niet anders dan mevrouw X aan te
raden om zich tot haar notaris te richten om de akte te wijzigen.
Met betrekking tot het bezwaarschrift tegen de onroerende voorheffing was
de dienst van de onroerende voorheffing van plan om een afwijzende beslissing te
nemen.
Mevrouw X heeft haar bezwaren niet behouden en was tevreden over de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
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Voorbeeld nr 18/2015 – Kind ten laste – Onthaal van een buitenlandse
studente

De heer en mevrouw X hadden in hun aangifte in de code 1030 twee personen ten
laste aangegeven waarvan er maar één in aanmerking werd genomen.
De belastingplichtigen hebben immers één kind en hebben van 23 augustus 2013 tot
22 juli 2014 een Japanse studente onthaald (geboren op 3 augustus 1996 en dus 17
jaar bij haar inschrijving bij de burgerlijke stand). Op 1 januari van het aanslagjaar
meenden ze dus twee kinderen ten laste te hebben.
Ze dienen een bezwaarschrift in.
Op grond van de artikelen 2, 136 en 144, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 kunnen als fiscaal ten laste worden beschouwd, de
kinderen die de belastingplichtige volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft en die ten
laste worden genomen vóór de leeftijd van 18 jaar.
De voorwaarden daartoe zijn dat ze moeten deel uitmaken van het gezin op 1 januari
van het aanslagjaar, geen eigen middelen hebben die een bepaald plafond
overtreffen en geen bezoldigingen hebben ontvangen die voor de belastingplichtige
beroepskosten zijn.
Er is aan alle voorwaarden voldaan maar de geschillendienst meent de verwerping te
moeten handhaven.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft aan deze dienst vervolgens de rechtspraak
inzake buitenlandse studenten voorgelegd.
Bij de rechtsbeslissingen vinden we onder andere het arrest van het Hof van Beroep
van Antwerpen van 27 juni 2000 dat als volgt heeft beslist: “Een buitenlandse
studente die gedurende één jaar (vanaf augustus t.e.m. juli van het volgende jaar)
samenwoonde met de belastingplichtige en deelnam aan het huiselijk leven, moet
worden beschouwd als een persoon ten laste, wanneer de initiatiefnemende
organisatie slechts in zeer beperkte mate tussenkomt in bepaalde kosten van het
verblijf in het gastgezin. In die omstandigheden diende het gastgezin immers de
gebruikelijke kosten die gepaard gaan met het opvoeden van kinderen ten laste te
nemen evenals de aankoop van het nodige schoolgerief. Een kleine deelname in
deze kosten door de organisatie doet hieraan geen afbreuk, aangezien de studente
alleszins hoofdzakelijk werd onderhouden door het gastgezin. Bovendien kan van dit
gezin niet verlangd worden dat het afzonderlijke bewijsstukken van de kosten
bijbrengt die het besteed heeft aan de opname van dit kind, nu dergelijke opvang
gedurende een jaar deze kosten impliceert”.
Deze gegevens werden aan de onderzoekende dienst meegedeeld. De betrokken
dienst aanvaardt om een bijkomend onderzoek in te stellen en stuurde een vraag om
inlichtingen naar de belastingplichtige (controle van de ten laste genomen kosten).
Er werd ook een andere vraag om inlichtingen gestuurd naar het WEP, de
organisatie die instaat voor het onthaal van de studenten (controle van het feit of de
belastingplichtigen al dan niet vergoedingen hebben gekregen).
Naar aanleiding van de ontvangen antwoorden heeft de onderzoekende dienst de
bezwaarschriften van de belastingplichtigen ingewilligd.

95






Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

Voorbeeld nr 19/2015 – Toepassing van een forfaitaire minimumwinst

De heer X betwist de ambtshalve aanslag op basis van een forfaitaire minimumwinst
krachtens artikel 342, § 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Op 4 juni 2014 werd aan de belastingplichtige een aanslag van ambtswege betekend
ingevolge de uitoefening van zijn zelfstandige activiteit. Op 14 augustus 2014 volgde
het aanslagbiljet. De belastingplichtige beweert geen van beide documenten
ontvangen te hebben.
Na een tijdelijk moeilijke periode heeft belastingplichtige beslist om, met de hulp van
zijn boekhouder, de zaken ter hand te nemen en zijn fiscale toestand te
regulariseren. In april 2015 hebben ze de dossierbeheerder van de taxatiedienst
ontmoet en werd de toestand van de belastingplichtige voor de volgende
aanslagjaren in orde gebracht. Voor het aanslagjaar 2013 werd bij de Gewestelijke
Directie een bezwaarschrift ingediend.
De aanslag van ambtswege werd gevestigd op basis van het feit dat de
belastingplichtige intracommunautaire aankopen heeft gedaan. In het bezwaarschrift
werd vermeld dat “deze aankopen per vergissing werden gedaan via de
klantenrekening van de vennootschap in de plaats van via een tweede
klantenrekening onder zijn naam als zelfstandige. Teneinde deze fout recht te zetten
hebben de tussen 2012 tot 2014 gedane aankopen het voorwerp uitgemaakt van een
btw-regularisatie in het eerste trimester van 2015 met de betaling van de btw aan de
administratie.”
Bovendien heeft de belastingplichtige op 31 maart 2015 zijn zelfstandige activiteit als
natuurlijke persoon stopgezet.
In eerste instantie wou de onderzoekende dienst het bezwaarschrift wegens
laattijdigheid onontvankelijk verklaren. Er waren immers meer dan 6 maanden
verstreken tussen de datum van verzending van het aanslagbiljet en de indiening van
het bezwaarschrift.
Rekening houdende met het argument van de belastingplichtige dat hij het
aanslagbiljet niet had ontvangen (hij zou door een deurwaarder van de toestand op
de hoogte zijn gebracht), heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst opgemerkt dat de wet
er niet in voorziet dat het aanslagbiljet aangetekend naar de belastingplichtige moet
worden verstuurd. Wanneer een belastingplichtige volhoudt dat hij het document niet
heeft ontvangen en het bezwaarschrift werd ingediend buiten de gewone
bezwaartermijn, is het bewijs van de verzending en de ontvangst van het
aanslagbiljet van wezenlijk belang.
Volgens een constante rechtspraak behoort het toe aan de administratie om aan te
tonen wanneer een bezwaartermijn aanvangt. Ze moet dus de datum van verzending
van het aanslagbiljet bewijzen om te kunnen onderbouwen dat het bezwaarschrift
laattijdig werd ingediend.
Dat bewijs kan in de praktijk slechts geleverd worden:
 door een aangetekende zending of
 op basis van de erkenning van de belastingplichtige dat hij het aanslagbiljet heeft
ontvangen.
Het bevoegde ontvangkantoor heeft het betwiste aanslagbiljet op 27 november 2014
bij aangetekende brief verstuurd. Op die basis zou het bezwaarschrift kunnen
worden aanvaard.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft ook opgemerkt dat de btw-aangiften voor het
betwiste jaar werden ingediend, ook al was dat met de vermelding “nihil”. De taxatie
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op basis van het forfait van 19.000 EUR lijkt overdreven te zijn voor een “nihilactiviteit”.
Op 8 december 2015 werd op het kantoor van de onderzoekende ambtenaar een
overleg georganiseerd in aanwezigheid van de onderzoekende ambtenaar, de
boekhouder en de Fiscale Bemiddelingsdienst. De boekhouder heeft alle gevraagde
gegevens voorgelegd. Alhoewel de onderzoekende ambtenaar van plan was om het
bezwaarschrift af te wijzen, kon het dossier dankzij de constructieve inzet van de
Fiscale Bemiddelingsdienst opnieuw worden geopend. Wat de ontvankelijkheid
betreft heeft de boekhouder geen uitleg kunnen geven over het feit dat zijn klant de
hem toegestuurde aangetekende zendingen niet heeft ontvangen. Het bericht van
wijziging met betrekking tot het bewuste aanslagjaar is geen alleenstaand geval.
Volgens de inlichtingen in het bezit van de onderzoekende ambtenaar (die door de
boekhouder niet worden betwist), woont de heer X al verscheidene jaren op
hetzelfde adres en wordt alle briefwisseling naar dat adres gestuurd.
De administratie kan het bewijs niet leveren dat de belastingplichtige het betwiste
aanslagbiljet heeft ontvangen en de belastingplichtige kan niet verantwoorden dat hij
de hem toegestuurde briefwisseling niet in ontvangst neemt.
Er bestaat overvloedige rechtspraak betreffende de bezwaartermijnen beoogd in
artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, maar deze is zowel
in het voordeel als in het nadeel van de belastingplichtige. De onderzoekende dienst
heeft beslist om de datum van verzending van het aanslagbiljet door de ontvanger
(27 november 2014) als startpunt van de bezwaartermijn in acht te nemen en het
bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren op grond van de bepalingen van artikel 371
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Er is vastgesteld dat de privé-aankopen voor een bedrag van 1.701,62 EUR werden
verricht met het btw-nummer van de vennootschap waarin de bezwaar-indiener
bedrijfsleider is.
Tijdens zijn bezoek heeft de boekhouder het bewijs geleverd dat de btw werd
geregulariseerd tijdens het eerste kwartaal van 2015. Deze regularisatie slaat op het
betrokken jaar (2012) maar ook op de jaren 2013 en 2014. Deze bijkomstige
handelsactiviteit werd in 2014 beëindigd. Het door de boekhouder voorgestelde
akkoord om de winst vast te stellen op 1.701,62 EUR, werd te aanvaard.
Het bezwaar wordt dus afgesloten met een gedeeltelijk akkoord.
De boekhouder betwist noch de belastingverhogingen, noch de toepassing van een
administratieve geldboete omdat hij de gegrondheid van de ambtshalve
aanslagprocedure erkent.


Voorbeeld nr 20/2015 – Aftrek voor energiebesparende uitgaven

De heer X betwist de verwerping van energiebesparende uitgaven. Hij had eerst
convectoren op stookolie en heeft vervolgens centrale verwarming laten installeren.
Volgens de taxatieambtenaar was dit geen vervanging van een oude stookketel.
Voor het aanslagjaar 2013 kon, overeenkomstig artikel 145 24, § 1, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992, slechts een belastingvermindering voor
energiebesparende uitgaven worden verleend wanneer deze uitgaven betrekking
hebben op de vervanging van een stookketel of het onderhoud ervan.
Uit de eerste contacten tussen de Fiscale Bemiddelingsdienst en de onderzoekende
dienst volgt dat deze laatste het voornemen heeft om het bezwaarschrift te
verwerpen. Een convector op stookolie kan immers niet worden gelijkgesteld met
een stookketel in de zin van artikel 14524 van het Wetboek van de
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inkomstenbelastingen 1992. Bijgevolg kan er in dit geval geen sprake zijn van
vervanging van een oude stookketel, maar enkel van de installatie van een nieuwe
verwarmingsinstallatie. Er bestaat een administratieve circulaire in deze zin.
In een eerste gesprek met de heer X, heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst hem
herinnerd aan de wettelijke bepalingen ter zake. Zo kan hij begrip opbrengen voor de
weigering van de administratie op basis van de weinige informatie in haar bezit en
het niet antwoorden op het bericht van wijziging door de heer X zelf.
De heer X begrijpt dat overeenkomstig de wettekst deze uitgave slechts betrekking
kan hebben op de vervanging van een stookketel en de werken in verband met de
vervanging en de aanpassing ervan.
Volgens de heer X was dit wel degelijk het geval. De vervangen convector op
stookolie moest volgens hem met de voormelde werken gelijkgesteld worden in de
mate waarin deze, enerzijds, voorzag in de productie van warm water voor drie
gietijzeren radiatoren die om esthetische redenen werden vervangen en omdat,
anderzijds, de werken specifiek aansloten bij de bedoeling van de wetgever om een
meer rationeel gebruik van energie te bevorderen en ervoor te zorgen dat de uitstoot
van schadelijke gassen in de atmosfeer tot een minimum zou worden beperkt.
Uiteindelijk restte de vraag of de wetgever door vermelding van de term „‟stookketel‟‟
in artikel 14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, automatisch
wou uitsluiten wat men in het algemeen “convector” of nog “een oliekachel” zou
noemen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst herinnert aan de wijze van interpretatie van de fiscale
wet en inzonderheid aan één van deze regels die voorschrijft dat de woorden van de
omgangstaal worden uitgelegd door beroep te doen op de omschrijving van het
woordenboek.
Verschillende omschrijvingen uit “Le Petit Robert” en namens het Franse “Centre
National de Ressources Textuelles et Lexicales worden ter beschikking gesteld.
De heer X verklaart dat hij een convector op stookolie heeft vervangen die
aanvankelijk werd gevoed vanuit een olietank in de tuin en hij verklaart dat het
gebruik van dit apparaat kan worden gecombineerd met een circulatiepomp voor het
voeden van de radiatoren door middel van warm water.
Ongeacht de gebruikte terminologie, blijft het een feit dat de aanvrager door te
spreken over een convector op stookolie tot voeding van de radiatoren, niets anders
beoogde dan de vervanging van een oud vervuilend en energie-verslindend toestel
zoals een stookketel die een circuit van radiatoren voorziet van warm water door
stoom.
Bijgevolg viel het vervangen systeem wel degelijk binnen het kader van de
omschrijving van het woord „‟stookketel‟‟ vermeld in de woordenboeken in de mate
waarin het in niets verwant was met een verwarmingssysteem opgewekt door middel
van een apart toestel dat functioneert volgens het principe van de convectie (zoals
een oliekachel of een Zibro kamin).
Rekening houdend met de feitelijke omstandigheden die naar aanvoelen van de
Fiscale Bemiddelingsdienst kaderen binnen de doelstellingen van de wetgever, leek
de grief gegrond in zoverre deze zich enkel zou beperken tot de uitgave voor de
vervanging van de convector-kachel-stookketel en de (te beoordelen) kosten
verbonden aan de installatie en de aansluiting ervan.
Er mag bovendien niet uit het oog worden verloren dat, indien er twijfel blijft bestaan
na toepassing van de interpretatieregels, de twijfel in het voordeel van de
belastingplichtige moet worden beslecht.
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We merken op dat het adagium verder strekt dan de gewone interpretatie van de
belastingwet; de administratie aanvaardt dat, in geval van gebrek aan afdoende
aanwijzingen om bijvoorbeeld vast te stellen dat het gaat om een materiële
vergissing in de zin van artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, volgens het adagium „‟in dubio contra fiscum” de vergissing als een materiële
vergissing in aanmerking wordt genomen (cf. AAFisc nr 38/2014 (nr
Ci.RH.861/633.382) van 22 september 2014).
Afgezien daarvan stellen we vast dat de aanbevolen oplossing de interne instructies
naleeft die de vervanging van de convectors op gas, elektrische radiatoren, kachels
uitsluiten,…zolang het gaat om individuele elementen die werkend via convectie
“water niet omvormen tot stoom door verschillende middelen voor verschillende
aanwendingen (centrale verwarming, enz.….)”. Indien dit het geval moest zijn (quod
non in casu), zou de vervanging ervan, omdat het kwestieuze toestel niet kan worden
gelijkgesteld met een stookketel in de zin van de omschrijving gegeven door het
vermelde Frans Centrum en de geraadpleegde woordenboeken, geen aanleiding
kunnen geven tot een belastingvermindering.
Naar aanleiding van de inlichtingen die door de Fiscale Bemiddelingsdienst werden
verstrekt, heeft de onderzoekende dienst een becijferd voorstel geformuleerd waarbij
enkel de fiscaal aanvaarde uitgaven ofwel de aankoop van de stookketel en de
arbeidskost van de installatie ervan in aanmerking worden genomen.
De heer X heeft zich uitdrukkelijk akkoord verklaard over het aldus begrote bedrag
en ziet voor het overige onvoorwaardelijk af van iedere verdere aanspraak.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft ertoe geleid om de van
toepassing zijnde regels te verduidelijken met het oog op het vinden van een
oplossing die tot een akkoord van de partijen heeft geleid.


Voorbeeld nr 21/2015 – Energiebesparende uitgaven – Persoonlijke betaling

In haar bezwaarschrift vraagt mevrouw X om de energiebesparende uitgaven
gedaan in de woning waarvan zij samen met haar echtgenoot mede-eigenares is in
aanmerking te nemen.
De belastingvermindering werd haar door de taxatiedienst geweigerd omdat de
uitgave werd betaald door haar vader, de heer Z, en niet overeenkomstig artikel
14524 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 door haar persoonlijk.
Mevrouw X betwist deze interpretatie omdat dit artikel geen enkele vermelding bevat
aangaande de persoon die betaalt of moet betalen (lening bank, familie,
belastingplichtige, echtgenoten, enz.).
Het probleem situeert zich in artikel 14524 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, dat voor het aanslagjaar 2012 bepaalt:
“§ 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 (…)„‟.
In dit geval heeft de taxatieambtenaar klaarblijkelijk van de „‟persoonlijke betaling„‟
van deze uitgave door de betrokken aanvraagster, een dwingende voorwaarde
gemaakt waaraan de toekenning van het voordeel van een belastingvermindering
onderworpen is.
Er moet evenwel worden aangenomen dat de voorwaarde van “persoonlijke betaling”
niet formeel of uitdrukkelijk volgt uit de wettekst. Deze wettekst stelt geen andere
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voorwaarde dan dat de bedoelde uitgaven, enerzijds, werkelijk moeten betaald zijn
tijdens het belastbaar tijdperk en, anderzijds, dat het moet gaan om een woning
waarvan de belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder,
vruchtgebruiker of huurder is.
In dergelijk geval, kan de belastingvermindering slechts ten goede komen aan de
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder.
Wanneer de belastingplichtige persoonlijk de uitgave voor zijn rekening heeft
genomen, is er geen discussie mogelijk. Bij betaling door een derde wijst ook niets
erop dat de toepassing van voormeld artikel 14524 niet mogelijk zou zijn.
Rekening houdende met de bijzonderheden van dit geval, spelen meerdere redenen,
die zowel steunen op het gezond verstand als op motieven naar recht, een
belangrijke rol.
Met het woord “betalen” of “betaling” wordt in de gebruikelijke betekenis het geven
van een som geld (over het algemeen door de schuldenaar) bedoeld. In juridische
zin heeft het begrip een veel ruimere betekenis en wordt elke prestatie die een
schuld tenietdoet 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 zich in de
plaats stelt van de rechten van de schuldeiser, tussenkomt in het kader van
zaakwaarneming 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, zelfs uitgevoerd door een derde, 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 38/31) van 20 juli 2011 betreffende artikel 145 31
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in dezelfde bewoordingen,
preciseert in nr 45 dat "aan het begrip "betaald" de betekenis moet worden gegeven
die bepaald is in de artikelen 1235 tot 1248 van het Burgerlijk Wetboek".
Welnu, artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt 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 kan dus in aanmerking komen om onder toepassing te vallen van
artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek, die door de administratie zelf wordt
voorgesteld zonder dat artikel 14524 van het Wetboek van de inkomsten-belastingen
1992 een expliciete afwijking vaststelt die van aard is om elke betaling door een
derde uit te sluiten.
In fiscale zaken staat overigens vast dat het gemeen recht wordt toegepast behalve
wanneer de fiscale wet voorziet in een bijzondere afwijking 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.
Gecontacteerd door de Fiscale Bemiddelingsdienst , verklaart de vader, de heer Z,
dat er nooit geen sprake was van een schenking in het voordeel van de
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begunstigden maar enkel van een lening die bij een verbetering van de financiële
toestand van zijn dochter en zijn schoonzoon, zal terugbetaald worden.
In het bezwaarschrift bevestigt mevrouw X het bestaan van een “voorschot”
ontvangen vanwege de heer Z.
Uiteindelijk lijkt deze situatie op de situatie waarin de belastingplichtige een lening
aangaat bij een bank waarbij het geld pas wordt vrijgegeven na het voorleggen van
de facturen volgens de staat van uitvoering van de werkzaamheden en door middel
van opeenvolgende stortingen.
In dergelijk geval volgt het bestaan van de betaling enkel uit het afsluiten van een
leningscontract of van een kredietopening die gepaard gaat met overdracht van
kapitaal en waarbij uiteindelijk de terugbetaling in de tijd wordt gespreid.
Het is in casu niet fundamenteel anders en het lijkt in overstemming met het gezond
verstand en de billijkheid om een identieke oplossing te voorzien voor een op zijn
minst soortgelijke verrichting.
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) van 22
februari 20112011 duidelijk blijkt dat wanneer een derde (bank, vennootschap, ...)
een betaling doet "in naam en tot kwijting" van de belastingplichtige, deze betaling in
aanmerking dient te worden genomen voor de toepassing van de betwiste
vermindering.
In dergelijk geval wordt, alhoewel de betaling tijdens het jaar waarop de vermindering
betrekking heeft uitsluitend door een derde werd gedaan en 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, deze
betaling toch in aanmerking genomen. Nochtans werd de uitgave niet persoonlijk
door de belastingplichtige uitgevoerd.
Het inroepen van de niet-naleving van deze voorwaarde in dit geval zou dus
indruisen tegen het gezond verstand en de logica.
Het is tenslotte bijzonder verwarrend om vast te stellen dat mevrouw X aan de
opgelegde voorwaarde zou hebben voldaan wanneer haar vader vooraf het geld op
haar persoonlijke rekening had overgeschreven.
Dergelijke handeling zou geen bijzondere last of moeilijkheid opgeleverd hebben,
indien ze op de hoogte van het belang ervan was geweest.
De miskenning van de fiscale spitsvondigheden en de interpretatie ervan is uitermate
nadelig voor mevrouw X. Ook hier kan men zich afvragen of de weerhouden
oplossing niet te veel de nadruk legt op een overdreven formalisme – des te meer
daar de afwijzing niet uitdrukkelijk uit de wettekst volgt – tegenover de beoogde
situatie en die uiteindelijk de zwakste belastingplichtigen bemoeilijkt om de
toekenning van belastingverminderingen te bekomen.
Men mag daarbij niet uit het oog verliezen dat de wetgever eerder de bedoeling had
om de effectieve isolatie van woningen te bevoordelen dan om een fiscaal voordeel
toe te kennen in een persoonlijke situatie (vrijstelling van belastingen, enz.) zodanig
dat de betwiste uitgaven volledig aan de beoogde doelstelling voldoen.
De voorgaande bedenkingen hebben het voorwerp uitgemaakt van een lang debat
tussen de onderzoekende ambtenaar, zijn dienstchef en de Fiscale
Bemiddelingsdienst ter gelegenheid van een vergadering.
Hierna was de onderzoekende dienst van mening zich bij voormelde principes te
kunnen aansluiten. Hierdoor wordt vermeden dat mevrouw X een gerechtelijke
vordering instelt.

101





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat de administratie, die eerst van de
persoonlijke betaling door belastingplichtige om een belastingvermindering te
bekomen een voorwaarde maakte, uiteindelijk haar standpunt officieel heeft herzien
(cf. circulaire AAFisc nr 4/2016 (nr Ci.RH.331/635.466) van 29 januari 2016).


Voorbeeld nr 22/2015 – Het niet betrekken van zijn woning om
beroepsredenen of redenen van sociale aard

Mevrouw X heeft in het kader van een bezwaarschrift om de herziening van haar
belastingheffing verzocht:
 enerzijds, door te laten gelden dat zij wegens een lopende echtscheiding, de
gezinswoning niet heeft kunnen betrekken van 1 januari 2013 tot 29 augustus
2013 en dat deze omstandigheid wel degelijk een reden van sociale aard
uitmaakt in de zin van artikel 12, § 3, 3e lid van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 dat vrijstelling van haar onroerend inkomen toekent;
 anderzijds, door het betwisten van de belastingheffing tegen een verhoogd tarief
(verhuurd goed) van de onroerende inkomsten van twee appartementen waarvan
zij mede-eigenaar was met haar ex-echtgenoot. Ingevolge een vonnis werd in
het kader van dringende en voorlopige maatregelen geoordeeld dat enkel haar
ex-echtgenoot de huurgelden van de twee appartementen zou ontvangen en het
geheel van de lasten voor zijn rekening zou nemen tot aan de vereffening van
het huwelijksstelsel. In werkelijkheid werden dus de huurgelden van deze
verhuurde appartementen uitsluitend toegekend aan haar ex-echtgenoot.
Op grond van de artikelen 6, 7 en 11 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, is mevrouw X van mening “dat er geen belasting kan zijn bij gebrek aan
inkomsten en dat deze belasting moet worden geheven daar waar het inkomen zich
werkelijk bevindt. De belastingheffing op haar naam is onbillijk en vormt een flagrante
onrechtvaardigheid”.
Mevrouw X heeft een onderhoud gehad met een medewerker van de Fiscale
Bemiddelingsdienst, die in eerste instantie het wettelijk kader betreffende de
behandelde materie in herinnering brengt.
Betreffende de vrijstelling van het kadastraal inkomen van de woning van mevrouw
X.
Uit de ingeroepen omstandigheden, en meer in het bijzonder uit de echtscheiding
van de echtgenoten, bleek dat het niet betrekken van de gezinswoning wel degelijk
te wijten was aan redenen van sociale aard zoals bedoeld in artikel 12 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen van 27 maart 2002
(F.J.F., nr 2002/96) heeft trouwens een uitspraak gedaan in deze zin.
De onderzoekende dienst deelt deze zienswijze en aanvaardt de gegrondheid van de
grief onder voorbehoud van een aanpassing van de periode van het niet-betrekken
van de woning, hetgeen door mevrouw X wordt aanvaard.
Betreffende het fiscaal stelsel van de gehuurde appartementen.
Mevrouw X betwist niet dat zij wel degelijk onverdeeld eigenaar was van de
onroerende goederen die de betwiste inkomsten opbrengen. Het geschil heeft
voornamelijk betrekking op de vraag of het gebrek aan inning van de huurgelden die
evenwel werden betaald, een belastingheffing in de weg staat.
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Uit het verrichtte onderzoek bleek dat de betwiste belastingheffing niet verbonden is
aan de effectieve inning van de huurgelden. Dit standpunt werd eveneens gedeeld
door de onderzoekende dienst in het kader van de verwerping van de grief.
Er volgt immers uit de combinatie van de artikelen 7, § 1, 1°, en 2°, en 11 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat:
 enerzijds, “de inkomsten van onroerende goederen zijn (…) het kadastraal
inkomen verhoogd met 40% voor in België gelegen goederen verhuurd aan
een natuurlijke persoon die ze noch geheel, noch gedeeltelijk gebruikt voor
het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid (…)”
 en anderzijds, “de inkomsten zijn, naar het geval, belastbaar ten name van de
eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker van het goed.”.
Er moet worden vastgesteld dat de bovengenoemde wetsbepalingen als grondslag
dienen voor de belastingheffing op verhuurde onroerende goederen en de taxatie
geenszins doen afhangen van de effectieve inning van de huurgelden (of niet) door
de eigenaar.
Zelfs indien met andere woorden de huurder zijn huur niet had betaald, zou het
belastbaar inkomen eveneens gelijk zijn aan het geïndexeerd kadastraal inkomen
verhoogd met 40%.
Dergelijk inkomen is ten gevolge hiervan belastbaar op grond van het enkele feit van
het bezit van de hoedanigheid van eigenaar.
In dit geval wordt niet betwist dat mevrouw X nog altijd eigenaar was van de
kwestieuze appartementen die opbrengsten opleveren ten belope van een
onverdeeld deel. Bijgevolg zijn voornoemde inkomsten bij haar belastbaar,
onafhankelijk van de effectieve inning van de betaalde huur die haar gewezen
echtgenoot zich heeft toegeëigend krachtens voormeld vonnis.
Het heeft immers weinig belang ten aanzien van de wet dat de verhuurder-eigenaar
vrijwillig of onvrijwillig verzaakt aan de persoonlijke inning van de huurprijs ten
voordele van een derde, omdat de voorwaarde tot belastingheffing is voldaan door
het enkele feit van de inhuurgeving .
Een andere oplossing aannemen zou ontegenzeggelijk geleid hebben tot situaties
die misbruik opleveren en dit heeft de wetgever trachten te vermijden want indien
men de redenering voortzet, zou het volstaan voor de eigenaar om een derde aan te
stellen, belast met de inning van de huurgelden om te ontsnappen aan iedere taxatie
terwijl deze derde tezelfdertijd niet zou kunnen belast worden omdat hij geen
eigenaar noch bezitter is van het goed in kwestie.
De inning van de huur wordt door het vonnis effectief aan mevrouw X ontnomen,
doch niet zonder tegenprestatie. Haar ex-echtgenoot was gehouden tot het dragen
van het geheel van de lasten van de hypothecaire leningen en van de medeeigendom, met name de onroerende voorheffingen, het nog verschuldigde bedrag
van de schuldsaldoverzekeringen en de brandverzekeringen, alsook de kosten van
de syndicus en dit alles onder voorbehoud van de vereffening van de rekeningen.
Het feit dat de ex-echtgenoot de eigen lasten van mevrouw X moet dragen, maakte
derhalve - al was het gedeeltelijk - een vergoeding uit van het gebrek aan inning van
de huurgelden. Zelfs indien deze vergoeding niet het geheel van het verlies aan huur
dekte, wees ze tenminste op de ontvangst van een voordeel betreffende het genot
van het onroerend goed.
Tenslotte hebben de vereffeningsverrichtingen precies tot doel het bedrag van de
voordelen terug te geven aan één van de echtgenoten, dat deze echtgenoot mogelijk
heeft verloren tijdens een echtscheidingsprocedure en in voorkomend geval geven
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ze aan mevrouw X het recht om het deel van de ontvangen huurgelden terug te
vorderen onder voorbehoud van aftrek van de lasten die haar ex-echtgenoot in haar
plaats zou hebben betaald.
Voormelde beginselen werden bevestigd in verschillende gerechtelijke beslissingen
die werden voorgelegd en uiteengezet aan mevrouw X .
Mevrouw X, beter geïnformeerd, heeft bijgevolg erkend dat de wettelijke bepalingen
zich verzetten tegen de inwilliging van haar aanvraag. Dit heeft ertoe geleid dat zij
afstand heeft gedaan van haar grieven betreffende de twee appartementen maar niet
zonder het behoud van een onrechtvaardigheidsgevoel.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kan dit gevoel van onrechtvaardigheid begrijpen,
maar is er toe gehouden belastingplichtige erop te wijzen dat de administratie niet
mag afwijken van de wet om redenen van billijkheid.


Voorbeeld nr 23/2015 – Kinderen ten laste – Kosten voor kinderoppas

Mevrouw X en de heer Y wonen samen op hetzelfde adres en hebben twee
gemeenschappelijke kinderen die, voor de vorige aanslagjaren, enkel ten laste waren
van mijnheer.
Voor het aanslagjaar 2014 en in tegenstelling met de vorige jaren, heeft iedere
ouder, die afzonderlijk wordt belast, de twee kinderen als ten laste aangegeven
alsmede een belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderoppas vermeld.
Er werd een bericht van wijziging verstuurd aan mevrouw X waarbij de
tenlasteneming van de twee kinderen in haar naam op grond van artikel 140 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd verworpen, evenals de
belastingvermindering voor uitgaven voor kinderoppas krachtens artikel 145 35 van
hetzelfde Wetboek om de enige reden dat de beide kinderen “ten laste waren
genomen door de andere ouder“.
In antwoord op dat bericht heeft mevrouw X uiteengezet dat er ernstige conflicten
bestonden tussen het koppel en heeft ze melding gemaakt van een politieattest
waarin wordt vastgesteld dat ze aan de deur was gezet door de heer Y, op 30
november 2013.
Ze wenste desondanks te kunnen genieten van de fiscale voordelen voor
gezinslasten en uitgaven voor kinderoppas wegens haar bijdrage van 50% in de
kosten van het huishouden en in die van de kinderen.
In haar kennisgeving van de beslissing van taxatie, blijft de administratie bij haar
standpunt, overwegende dat er “geen wijziging van woonplaats is van de kinderen op
1 januari 2014 en dat op het politieattest wordt vermeld dat de kinderen bij hun vader
zijn gebleven. Bijgevolg kunnen deze niet worden opgenomen in de aanslag”.
In het bezwaarschrift dd. 9 februari 2015, betwist mevrouw X deze beslissing en
merkt op:
 dat er geen woonstwijziging was geweest en dat ze op 1 januari 2014, nog altijd
met haar kinderen op hetzelfde adres woonde;
 dat, niettegenstaande haar geschil met de heer Y, ze nog altijd de zorg droeg
voor haar kinderen in de woonplaats;
 dat ze voor 50% tussenkwam in de huishoudelijke kosten;
 dat het gemeentebestuur haar als gezinshoofd beschouwde.
Deze verschillende elementen hebben ertoe geleid dat mevrouw X zich ten minste
op voet van gelijkheid beschouwde met de heer Y, hierbij de hoop koesterend dat de
administratie het geschil in haar voordeel zou beslechten op grond van artikel 140
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van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat bepaalt dat de zorg moet
worden toevertrouwd aan degene van de ouders die in feite aan het hoofd van het
gezin staat.
Uit de eerste contacten met de onderzoekende dienst bleek dat deze dadelijk van
plan was om het ingediende bezwaarschrift te verwerpen.
Artikel 140 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt: „‟Wanneer
verscheidene afzonderlijk belastbare belastingplichtigen deel uitmaken van hetzelfde
gezin, worden de in artikel 136 vermelde personen die eveneens van dat gezin deel
uitmaken, beschouwd als ten laste van de belastingplichtige die in feite aan het hoofd
van dat gezin staat.‟‟.
Het staat vast dat hetzelfde kind niet gelijktijdig kan worden ten laste genomen door
twee personen die samenwonen zonder gehuwd te zijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verzoekt daarom aan mevrouw X om
de
bewijselementen te verzamelen die haar aandeel als hoofd van het gezin bevestigen.
Deze elementen hebben de onderzoekende dienst ertoe gebracht om het
administratief standpunt te herzien en terecht een verzoek om inlichtingen te
verzenden aan de heer Y waarbij hij eveneens wordt verzocht om alle nuttige
elementen voor te leggen tot bewijs van zijn aandeel als hoofd van het gezin.
Er is gebleken dat uiteindelijk ieder van de ouders, heeft bijgedragen aan het
onderhoud van de kinderen, maar er was geen enkel objectief element op grond
waarvan kon worden bepaald welke ouder in feite hoofdzakelijk aan het hoofd van
het gezin had gestaan.
In dergelijk geval werd beslist dat „‟de administratie van oordeel kan zijn, bij gebreke
aan andere objectieve elementen, dat de samenwonende partner met de hoogste
inkomsten aan het hoofd van het gezin staat” (Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,
24 mei 2007, F.J.F., nr 2009/67)
Door toepassing van dit criterium in onderhavig geval, kan mevrouw X worden
aangewezen als hoofd van het gezin omdat haar globaal belastbaar inkomen voor
het betrokken jaar hoger was dan dat van de heer Y.
De onderzoekende dienst heeft uiteindelijk verklaard het bezwaar van mevrouw X te
kunnen inwilligen en ontheffing van de aanslag te verlenen.
De inwilliging van het bezwaar bekrachtigt het einde van het niet-akkoord met
naleving van de beginselen en de regels die van toepassing zijn op de behandelde
materie.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft mogelijk gemaakt om het
debat te heropenen dat voortijdig door de onderzoekende dienst was afgesloten door
het plan om het bezwaarschrift te verwerpen. Hierdoor kon een gerechtelijke
procedure worden vermeden die de aanvraagster wou instellen.


Voorbeeld nr 24/2015 – Vergissing erkend door de administratie – Belofte
om deze vergissing zelf te verbeteren

In het kader van een controle, werd een akkoord getekend op 24 oktober 2011
omtrent de belastbare grondslag en de kwalificatie gegeven aan de inkomsten
toegekend aan de aanvrager voor het aanslagjaar 2009. Op 23 december 2011,
ontvangt de heer X volgende e-mail van de taxatieambtenaar:
“U zal in de komende dagen een bijkomend aanslagbiljet ontvangen betreffende het
aanslagjaar 2009 (inkomsten 2008). Ik vestig uw aandacht op het feit dat het vermeld
te betalen bedrag op dit aanslagbiljet onjuist is en dat de administratie ambtshalve
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zal overgaan tot de wijziging zonder dat u een bezwaarschrift hoeft in te dienen. Ik
blijf te uwe beschikking voor alle bijkomende informatie dienaangaande maar ik deel
u mede dat ik slechts op kantoor terug zal zijn op 3 januari 2012.”
Nagenoeg gelijktijdig ontvangt de heer X een aanslagbiljet betreffende het
voornoemde aanslagjaar 2009 met vermelding van auteursrechten voor een bedrag
van 49.680 EUR in plaats van 37 763,83 EUR zoals aanvaard in voormeld akkoord.
Daarbovenop wordt een bedrag van 8.970 EUR vermeld als baten van vrije
beroepen waarvan in het „‟akkoord‟‟ nergens melding wordt gemaakt.
Dit gebrek aan overeenstemming doet redelijkerwijze vermoeden dat het gaat om de
vergissing waarvan de taxatieambtenaar melding heeft gemaakt. Er was immers
geen enkel ander aanslagbiljet door de administratie aan de heer X verzonden.
Op 15 december 2014, heeft de heer X, zich bewust van de laattijdigheid van zijn
verzoek, een bezwaar ingediend bij de Directeur tegen aanslagjaar 2009 of een
verzoek tot ambtshalve ontheffing, er te goeder trouw van uitgaand door de
administratie op een dwaalspoor te zijn gebracht betreffende de uitoefening van dit
recht.
Op 9 juni 2015, vraagt de heer X de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Tijdens haar voorafgaand onderzoek heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
vastgesteld dat de onderzoekende dienst eerst van plan was om het bezwaarschrift
te verwerpen wegens laattijdigheid, waarbij men op het punt stond een beslissing in
deze zin te ondertekenen zonder dat een eventuele toepassing van de procedure
van ambtshalve ontheffing werd overwogen .
De belastingplichtige, die hiervan op de hoogte was gebracht, heeft dadelijk
aangekondigd dat hij zich zou verzetten in rechte tegen een dergelijke oplossing,
gelet op het feit dat hij van oordeel was dat de administratie een foute
bestuurshandeling kon verweten worden wegens de fout van één enkele ambtenaar
die hem uitdrukkelijk had gelast om geen bezwaarschrift in te dienen.
Deze omstandigheden brengen de Fiscale Bemiddelingsdienst ertoe om op te
merken dat de dienst werd opgericht om de gerechtelijke achterstand te helpen
verminderen en gerechtelijke beroepen, die zowel onnodig als duur kunnen blijken
omdat de afloop ervan dikwijls onzeker blijft, te vermijden.
In dit geval is het duidelijk dat de heer X die geen afdoend antwoord zou verkrijgen in
de fase van het administratief beroep, zich “opgelicht” zou voelen en het daar zeker
niet zou bij laten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft dringend een dialoog gestart met de
onderzoekende ambtenaar, die uiteindelijk bereid bleek om te wachten met een
beslissing om een eventuele bemiddeling mogelijk te maken.
Een eerste probleem in dit geval was de vraag of ofwel het bezwaarschrift ofwel het
verzoek tot ambtshalve ontheffing als ontvankelijk kon worden aangemerkt.
Overeenkomstig artikel 371 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen1992
moeten de bezwaarschriften “op straffe van verval worden ingediend binnen een
termijn van zes maanden te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum
van verzending van het aanslagbiljet”. In onderhavig geval was deze termijn
ruimschoots overschreden aangezien de datum van verzending in dit geval 19
december 2011 was, en omdat het bezwaarschrift was ingediend op 22 december
2014.
In dergelijk geval bestaat er vaststaande rechtspraak, die bevestigt dat zelfs in geval
van een onwettelijke belastingheffing, het gebrek aan bezwaarschrift binnen de
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wettelijke termijn niet meer mogelijk maakt de eventuele vergissingen te verbeteren
behoudens indien de belastingplichtige kan bewijzen dat hij het slachtoffer was van
een geval van overmacht dat hem heeft verhinderd om te reageren binnen de
termijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft zich derhalve bezonnen over de vraag of de
bijzondere omstandigheden van huidige zaak - een ambtenaar die voorschrijft geen
bezwaarschrift in te dienen - een geval van overmacht zouden kunnen uitmaken.
Alhoewel de gebeurtenis die overmacht uitmaakt over het algemeen wordt
omschreven als onweerstaanbaar of onoverkomelijk (waarbij een loutere
moeilijkheid, zelfs aanzienlijk niet in aanmerking kan worden genomen), moet het
begrip “onoverkomelijkheid” op een redelijke manier worden beoordeeld,
overeenkomstig het criterium van de goede huisvader, een normaal voorzichtig en
bedachtzaam persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden.
Deze beoordeling kan op min of meer soepele wijze en in functie van de specifieke
omstandigheden van de zaak, verricht worden.
De vraag bestaat erin te weten of de aanvrager een fout heeft begaan door niet te
reageren binnen de 6 maanden? Moest hij met andere woorden noodzakelijkerwijze
voorzien dat de administratie zou overgaan tot regularisatie in de weken die volgen
en bij gebreke hieraan zich ongerust maken?
Op principieel vlak heeft het Hof van Cassatie reeds blijk gegeven van soepelheid
door te overwegen dat een bezwaarschrift geldig was ingediend omdat de vertraging,
te wijten aan een fout van de administratie, een onoverkomelijke dwaling had
veroorzaakt in hoofde van de belastingplichtige die overmacht uitmaakt (Cass., 24
mei 2002; eveneens in deze zin Brussel, 17 oktober 1961, J.P.D.F., 1961, blz.348).
De onderzoekende dienst had het voornemen om zich te baseren op een meer
restrictieve rechtspraak, “is er geen overmacht in dit geval, oordelend dat de
overmacht onverenigbaar is met nalatigheid of een gebrek aan voorzorg (Cass., 25
juni 1956, Buls, Pas., 1956, I, 1176).”
Omdat geen van deze twee benaderingen dadelijk kon geweerd, noch opgelegd
worden bij gebreke aan akkoord, zou enkel een gerechtelijke procedure (voor zover
dat ieder van de partijen bereid zou zijn om alle onzekerheden en kosten die deze
procedure inhoudt, te ondergaan) met onzekere afloop, het uiteindelijk mogelijk
maken om het geschil aangaande het al dan niet bestaan van overmacht, op
principieel vlak, te beslechten .
In dit stadium kon geen zekerheid geboden worden over de resultaten van een
gerechtelijke procedure en omdat het administratief beroep niet kon worden
onderzocht in het kader van de bezwaarprocedure, moest dus enkel worden
onderzocht of de feiten in deze zaak aanleiding konden geven tot de procedure van
ontheffing bedoeld in artikel 376 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992.
De heer X vraagt immers om, indien dit niet ontvankelijk zou zijn, zijn bezwaarschrift
te beschouwen als officieel verzoek tot ambtshalve ontheffing wegens
overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen en dubbele belasting
betreffende bepaalde sommen.
Onder materiële vergissing wordt verstaan, de grove vergissing vreemd aan elke
intellectuele of juridische beoordeling van de belastbare grondslag. Het gaat om
grove schrijf- of rekenfouten, verzuimen, enz.
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Het bestaan van een vergissing wordt in dit geval uitdrukkelijk aan het licht gebracht
door de taxatieambtenaar die zich daar klaarblijkelijk snel rekenschap van gaf en
daar al melding van gaf op het ogenblik van de verzending van het aanslagbiljet.
Niets belette om te denken dat deze vergissing het resultaat zou kunnen zijn van
loutere verstrooidheid of verwarring vreemd aan enige juridische beoordeling van de
belastbare grondslag en bijgevolg, gelijk te stellen met een materiële vergissing
specifiek bedoeld door de procedure van ontheffing.
Uiteindelijk blijkt dit inderdaad het geval te zijn geweest. Na een onderzoek, gevoerd
door de onderzoekende dienst, kwam aan het licht dat de taxatieambtenaar het door
de belastingplichtige gegeven akkoord had verward met een ander eraan
voorafgaand akkoord dat gegeven werd door een derde, de heer Z, zonder mandaat.
Hieruit volgt dat kan worden aangenomen dat de taxatieambtenaar een grove
vergissing heeft begaan door zonder meer de cijfers te hernemen die werden
gegeven door de heer Z. Deze vergissing kan niet worden beschouwd als een
vergissing in de beoordeling. Ze vindt haar oorzaak in een loutere onachtzaamheid,
een verstrooidheid of een onoplettendheid van de taxatieambtenaar die de twee
akkoorden door elkaar heeft gehaald bij de opstelling van zijn gegevensborderel.
De rechtzetting van deze vergissing heeft geleid tot het doen herleven en naleven
van het gegeven akkoord in al zijn onderdelen en de onderzoekende dienst heeft
zich bereid verklaard dit te aanvaarden, rekening houdend met de bijzonderheden
van onderhavig geval.
De heer X heeft “officieel bevestigd dat hij zich zou houden aan deze onderhandelde
oplossing” door af te zien van alle andere grieven opgeworpen in zijn bezwaarschrift.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verheugt zich over het akkoord dat werd bereikt
tussen de partijen en de positieve houding van de onderzoekende ambtenaar bij het
zoeken naar een oplossing in overeenstemming met de wet. Deze oplossing heeft
het in dit geval zeker mogelijk gemaakt om een gerechtelijke procedure te vermijden,
waarvan de Fiscale Bemiddelingsdienst overtuigd is dat deze uiteindelijk de
aangenomen oplossing zou bekrachtigd hebben, rekening houdende met de
bijzonderheden van de zaak in kwestie.


Voorbeeld nr 25/2015 – Materiële vergissing – Woonbonus

De heer X en mevrouw Y hebben voor de aanslagjaren 2010 tot 2014 een geldige en
tijdige aangifte in de personenbelasting ingediend.
Achteraf blijkt dat zij bij vergetelheid enkel de interesten van een aftrekbare
hypothecaire lening en niet de kapitaalaflossingen in de aangifte hebben
opgenomen. Bij vergissing werden evenmin de betalingen van de bijdragen voor het
Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) ten name van de heer X en de
vakbondsbijdragen ten name van mevrouw Y in de aangifte vermeld.
De mandataris van belastingplichtigen dient een verzoek in tot ambtshalve ontheffing
van de belastingen die voortvloeien uit de materiële vergissingen die de
belastingplichtigen bij het indienen van de aangiften in de personenbelasting van de
aanslagjaren 2010 tot 2014 zouden hebben begaan ingevolge het niet vermelden
van bepaalde aftrekbare of voor belastingvermindering in aanmerking komende
bedragen.
De vraag stelt zich of de belastingplichtigen daarbij een beoordelingsfout hebben
gemaakt, dan wel een materiële vergissing. Ter gelegenheid van de indiening van de
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aangiften werden de attesten en de betalingsbewijzen wel ter beschikking gehouden,
maar niet als bijlage toegevoegd.
Wat betreft de aftrek van de bedragen die betrekking hebben op het VAPZ en de
vakbondsbijdragen, blijkt er geen twijfel te bestaan over het feit dat zich werkelijk een
vergissing heeft voorgedaan bij het invullen van de aangifte.
Wat de kapitaalaflossingen betreft werd tijdens de bemiddelingsprocedure
vastgesteld dat voor de aanslagjaren 2011 tot 2014 enkel de betaalde interesten van
de hypothecaire lening werden vermeld en niet de kapitaalaflossingen. Voor het
aanslagjaar 2010 werden echter zowel de bedragen die betrekking hebben op
kapitaalaflossingen, als op interesten en op de premies voor schuldsaldoverzekering
in de aangifte opgenomen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst brengt het bestaan van een vonnis van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen van 27 juni 2005 onder de aandacht. In een
gelijkaardige situatie, namelijk het weglaten van het bedrag van de
kapitaalaflossingen terwijl de interesten wel werden opgenomen in de aangifte. Er
wordt gevonnist dat de weglating dient “te worden beoordeeld als een gevolg van
onachtzaamheid” en dat het dus gaat om “een materiële vergissing als vergetelheid
bij het overnemen van een gegeven uit een aan de aangifte voorafgaand attest.”.
Mede door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kan er snel een
gunstige oplossing worden gevonden voor het geschil tussen de heer X en mevrouw
Y, enerzijds, en de fiscus, anderzijds.


Voorbeeld nr 26/2015 – Belastbaarheid onroerende inkomsten in de
personenbelasting

Ten name van de heer X wordt een supplementaire aanslag gevestigd wegens het
niet vermelden van een onroerend goed in de aangifte in de personenbelasting.
De heer X dient een bezwaarschrift in tegen die aanslag. Hij gaat immers niet
akkoord met de opname 1/4de van het kadastraal inkomen van een onroerend goed
in de code 1106 (niet verhuurde gebouwen, verhuurd aan natuurlijke personen die ze
niet voor hun beroep gebruiken of verhuurd aan andere rechtspersonen dan
vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die
ze uitsluitend als woning gebruiken).
De heer X is ervan overtuigd op geen enkele wijze als belastingplichtige te kunnen
worden aangemerkt met betrekking tot bedoeld onroerend goed. De volle eigendom
van het onroerend goed werd, op een tijdstip dat de belastingplichtige nog
minderjarig was, voor 1/4de bij schenking aan hem toebedeeld. Ter gelegenheid van
die schenking werden zijn moeder, broer en zuster eveneens voor 1/4 de volle
eigenaar van het onroerend goed. Zijn moeder beschikt over een, in termen van
belastingplichtige, “recht van bewoning” en is aldus bereid om als “zogenaamde
vruchtgebruiker” het kadastraal inkomen volledig in haar aangifte op te nemen.
Na diverse contacten met de betrokkene heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst de
fiscale toestand verduidelijkt. De term “vruchtgebruik” heeft in fiscale zaken niet de
betekenis zoals die door de belastingplichtige en zijn moeder naar voor worden
geschoven. Wanneer een persoon de volle eigendom van een onroerend goed bezit,
dan houdt dit immers in dat die persoon eigenaar is van zowel het vruchtgebruik als
de naakte eigendom van dat onroerend goed. Het feit dat de moeder vrijblijvend in
die woning mag verblijven doet daaraan geen afbreuk. De Fiscale
Bemiddelingsdienst kan niet anders dan concluderen dat aanslagen in de
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personenbelasting door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit op een correcte
wijze werden gevestigd.
Daarbij werd door de Fiscale Bemiddelingsdienst verduidelijkt dat van de wettelijke
bepalingen ter zake niet kan worden afgeweken op basis van een onderlinge
overeenkomst tussen de verschillende eigenaars van het onroerend goed.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de belastingplichtige het
nodige inzicht verschaft in de fiscale toestand van hem zelf en van zijn familieleden.
Daarna heeft de heer X vrijwillig afstand gedaan van zijn bezwaarschrift.


Voorbeeld nr 27/2015 – Belastbaarheid onroerende inkomsten in de
personenbelasting

Op naam van mevrouw X worden supplementaire aanslagen gevestigd waarbij het
kadastraal inkomen van een bergplaats als een afzonderlijk te beschouwen
onroerend goed moet worden aangemerkt en bijgevolg moet worden opgenomen
onder de code 1106 (d.i. een onroerend goed dat door de belastingplichtige niet zelf
is betrokken, dat niet wordt verhuurd of wordt verhuurd aan natuurlijke personen die
ze niet voor hun beroep gebruiken of aan andere rechtspersonen dan
vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die
ze uitsluitend als woning gebruiken).
Mevrouw X dient een bezwaarschrift in en haalt aan dat het misverstand wellicht
voortkomt uit het verleden. Rond 1992 gebeurde er een opdeling van de onroerende
goederen omwille van de beroepsactiviteit van haar ex-echtgenoot. Inmiddels wordt
er sinds 15 jaar geen beroepsactiviteit meer uitgevoerd in die bergplaats.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt contact op met de diensten van de Algemene
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie teneinde meer inzicht te verwerven
in de kadastrale gegevens van de beide eigendommen.
Volgens deze administratie werden de gezinswoning en de bergplaats inmiddels
opnieuw verenigd tot één perceel. De Fiscale Bemiddelingsdienst geeft deze
informatie door aan de onderzoekende ambtenaar. Op basis van de verstrekte
gegevens wordt het bezwaarschrift ingewilligd en een ontheffing toegestaan.


Voorbeeld nr 28/2015 – Improductiviteit van onroerende goederen

Mevrouw X verzoekt om herziening van twee aanslagen in de personenbelasting
gelet op de improductiviteit en het niet verhuren van onroerende goederen, namelijk
een magazijn (gelijkvloers) en een eerste verdieping en dit voor de jaren 2012 en
2013.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de betrokkene verzocht om de nodige
bewijsstukken te verzamelen op basis waarvan de onvrijwillige improductiviteit van
de onroerende goederen kan worden aangetoond.
Tijdens een gezamenlijk overleg met de belastingplichtige, de onderzoekende
ambtenaar en de medewerker van de Fiscale Bemiddelingsdienst, worden de
omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de leegstand van de gebouwen
besproken en worden diverse bewijsstukken voorgelegd.
Uit deze bewijsstukken blijkt onder meer dat in 2012 dak- en isolatiewerken aan het
magazijn werden uitgevoerd en dat in 2013 een aanvraag voor het bekomen van een
stedenbouwkundige vergunning werd ingediend met het oog op het verbouwen van
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de eerste verdieping. De aanvraag werd in eerste instantie afgekeurd en uiteindelijk
op 24 augustus 2015 alsnog goedgekeurd.
Zoals bepaald in artikel 15, § 1, 1° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 wordt een proportionele vermindering van het kadastraal inkomen verleend
ingeval een niet-gemeubileerd gebouwd onroerend goed in de loop van het jaar
gedurende ten minste 90 dagen volstrekt niet in gebruik is genomen en volstrekt
geen inkomsten heeft opgebracht.
Die improductiviteit moet het gevolg zijn van omstandigheden onafhankelijk van de
wil van de belastingplichtige.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verwijst in dit verband naar de voorwaarden die
gelden in het Vlaamse Gewest, waarbij de leegstand kan worden bewezen,
enerzijds, aan de hand van kwitanties van het verbruik van water, gas en elektriciteit
tijdens de periode van leegstand.
Anderzijds, kan de leegstand of improductiviteit worden bewezen aan de hand van
een attest afgeleverd door de gemeente waaruit blijkt dat het onroerend goed
gelegen op haar grondgebied, in uitvoering van het decreet van 19 april 1995
houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing
van bedrijfsruimten, is opgenomen in de lijst van dergelijke onroerende goederen of
nog aan de hand van een attest van het Departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid waaruit blijkt dat het
betrokken onroerend goed ter uitvoering van hetzelfde decreet, werd geregistreerd in
de “Inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten”.
Uit de voorgelegde bewijsstukken, inzonderheid m.b.t. het verbruik van gas en
elektriciteit, en de registratieattesten voor het jaar 2012 en 2013 die de betrokkene
ontving van de Vlaamse overheid blijkt inderdaad dat de omstandigheden als
onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige kunnen worden beschouwd.
De onderzoekende ambtenaar heeft bijgevolg op basis van de bovenvermelde
elementen een beslissing getroffen waarbij een ontheffing van de voormelde
supplementaire aanslagen werd verleend.
In het kader van de algemene dienstverlening aan de burger verstrekt de Fiscale
Bemiddelingsdienst aan de betrokkene de nodige informatie over de wijze waarop
een vrijstelling of vermindering wegens improductiviteit inzake onroerende
voorheffing kan aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst.


Voorbeeld nr 29/2015 – Kwijtschelding van belastingverhogingen

De heer X is zelf niet in staat om zijn aangifte in de personenbelasting in te vullen. In
het verleden gebeurde dit door zijn werkgever in wie hij het volste vertrouwen had.
Meer recent doet hij, als invalide, beroep op de diensten van zijn mutualiteit om zijn
aangifteverplichtingen te vervullen.
Voor aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) wordt hij geconfronteerd met een
belastingverhoging van 200% wat resulteert in een bedrag van 5.871,96 EUR. De
totaal te betalen aanslag in de personenbelasting bedraagt aldus 6.032,33 EUR.
Onderzoek wijst uit dat voor jaren 2007 tot 2011 respectievelijk belastingverhogingen
wegens niet-aangifte van 10, 20, 30, 50 en 100% werden toegepast:
De Fiscale Bemiddelingsdienst vestigt de aandacht van de onderzoekende
ambtenaar op het feit dat de heer X aanvankelijk inkomsten als loontrekkende
genoot en de taxatieambtenaar bij de vestiging van de aanslag nagenoeg de
zekerheid had dat hij over alle loonfiches van het betrokken jaar beschikte.
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Gelet op wat voorafgaat, kan er bijgevolg worden vanuit gegaan dat er ter zake geen
sprake kan zijn van een overtreding die met kwaad opzet, namelijk met de intentie
om te frauderen, werd toegepast.
De dossierbehandelaar is bereid om deze gedachtegang te volgen en omwille van de
”bijzondere omstandigheden” waarin de heer X zich bevindt, de toegepaste
belastingverhoging te verminderen tot 30%, waardoor een ontheffing wordt verleend
van 4.991,17 EUR.
Daarbij wordt belastingplichtige erop gewezen dat dit een eenmalige toegeving is. In
de toekomst zal hij zijn fiscale verplichtingen nauwgezet moet vervullen. Er zal bij
een volgende overtreding geen rekening meer kunnen gehouden worden met de
tijdens de behandeling van dit bezwaarschrift ingebrachte verzachtende
argumentatie.
Ter informatie deelt de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de belastingplichtige nog
mee dat, zodra de aanslagen waarin belastingverhogingen begrepen zijn, definitief
geworden zijn, hij op basis van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18 maart 1831
een verzoek om kwijtschelding of vermindering van belastingverhogingen kan
indienen bij de Minister van Financiën, Wetstraat 12, 1000 Brussel, waarbij redenen
van sociale, financiële of humanitaire aard motiverend kunnen zijn.


Voorbeeld nr 30/2015 – Kwalificatie beroepsinkomsten – Bezoldigingen of
baten

Mevrouw X was verbonden aan een hogeschool, enerzijds, als voorzitter van de
Raad van bestuur en, anderzijds, als lid van het bestuurscollege van de hogeschool.
De Raad van bestuur besliste dat de Voorzitter en de Algemeen Directeur recht
hadden op een bezoldiging. Aan de andere leden van de Raad werd een zitpenning
toegekend.
Toch kwalificeerde de hogeschool de “bezoldigingen” van mevrouw X als
presentiegelden en stelde als dusdanig een fiche 281.30 op.
De belastingadministratie taxeerde deze inkomsten bijgevolg als baten. Er kon
volgens de administratie geen sprake zijn van werknemersbezoldigingen aangezien
het bewijs niet werd voorgelegd dat deze inkomsten beloningen uitmaakten voor
werkzaamheden uitgeoefend onder gezag, leiding en toezicht.
Mevrouw X kon zich hiermee niet akkoord verklaren en twijfelde aan de bereidheid
van de administratie om ter zake een grondig onderzoek te willen voeren. In haar
bezwaarschrift riep zij dan ook de bijstand in van de Fiscale Bemiddelingsdienst. De
fiscale kwalificatie van de inkomsten ten name van mevrouw X had uiteraard ook een
weerslag op het toe te passen stelsel van sociale zekerheidsbijdragen.
Na overleg met de Fiscale Bemiddelingsdienst bleek de belastingadministratie wel
degelijk bereid te zijn om een grondig onderzoek te voeren op voorwaarde dat zoveel
mogelijk argumenten in rechte en in feite konden worden aangevoerd die nog niet
tijdens de taxatiefase aan de belastingadministratie werden voorgelegd.
Daarop voerde mevrouw X volgende bijkomende nieuwe gegevens aan:
 de vergoedingen betroffen vooral werkzaamheden in het kader van het dagelijks
bestuur, namelijk het uitvoeren van allerlei verrichtingen of handelingen die
noodzakelijk zijn voor de dagelijkse behoeften van de vennootschap en die
verantwoord zijn omdat ze niet belangrijk of dringend zijn en waarvoor de
tussenkomst van de Raad van bestuur niet noodzakelijk is. Een bundel met
documenten opgesteld door het bestuurscollege werd voorgelegd;
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het dagelijks bestuur werd waargenomen door het Bestuurscollege waarvan de
Voorzitter van de Raad van bestuur deel uitmaakt (artikelen 267 en 268 van het
Vlaamse Hogescholendecreet);
 artikel 270 van het Vlaamse Hogescholendecreet bepaalde dat het
Bestuurscollege verantwoording verschuldigd is aan de Raad van bestuur. De
werkzaamheden binnen het bestuurscollege gebeurden dus onder gezag, leiding
en toezicht van de Raad van bestuur;
 het dagelijks bestuur kan het voorwerp zijn van een arbeidsovereenkomst. De
vzw-wetgeving sluit niet uit dat een werknemer van een vzw tevens een
bestuurder is. Mevrouw X is van mening dat het in overleg met de
belastingcontroleur moet mogelijk zijn de inkomsten aan te nemen als
bezoldigingen van werknemers, ondanks de opmaak van een foutieve fiche;
 tussen de hogeschool en belastingplichtige werd steeds overeengekomen een
“wedde” toe te kennen voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten.
Toekomstgericht werd de situatie rechtgetrokken door middel van het opstellen
van een “schriftelijke” arbeidsovereenkomst en een correcte fiche 281.10.
Na onderling overleg en het overlopen van de aangehaalde feiten heeft de
geschilambtenaar besloten dat er voldoende feitelijke argumenten aanwezig waren
om te stellen dat de door de hogeschool betaalde bedragen, beloningen uitmaakten
voor werkzaamheden die onder het gezag, de leiding en het toezicht vallen van de
Raad van bestuur, en zodoende fiscaal te kwalificeren zijn als bezoldigingen en niet
als baten. Het geschil werd afgesloten met een wederzijds akkoord.


Voorbeeld nr 31/2015 – Co-ouderschap – Kinderen ten laste

De heer X en mevrouw Y hebben twee kinderen ten laste. De relatie wordt beëindigd
in 2011 en dit maakt het voorwerp uit van procedures bij de burgerlijke rechtbank.
Mevrouw Y vermeldt in de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2012 en 2013
(inkomsten 2011 en 2012) de twee kinderen als fiscaal volledig te haren laste (code
1030 van de aangifte).
De heer X vermeldt in zijn aangifte in de personenbelasting over dezelfde jaren de
twee kinderen als fiscaal te zijnen laste, maar voor wie de helft van het
belastingvoordeel moet worden toegekend aan de andere ouder wegens de
gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen (code 1034 van de aangifte).
De administratie wijzigde de aangiftes van mevrouw Y overeenkomstig de te volgen
procedure. Daarbij werd voor de aanslagjaren 2012 en 2013 de code 1030 op nul
gezet en tezelfdertijd werden de twee kinderen opgenomen in de code 1034 als
zijnde kinderen ten laste in het stelsel van fiscaal co-ouderschap.
Mevrouw Y ging niet akkoord met de mening van de administratie. Ze klaagde
daarbij over het gebrek aan objectiviteit bij de beoordeling van de fiscale toestand. Bij
het indienen van een bezwaarschrift beriep zij zich tegelijk op de tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt contact op met beide partijen. De
bemiddelingsambtenaar werd uitgenodigd op de hoorzitting waarop de beide partijen
elkaars standpunten verduidelijken.
De fiscaal bemiddelaar gaf duidelijk de bepalingen van artikel 132bis, 1ste lid van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan, waarin uitdrukkelijk wordt gesteld
dat de toeslagen bedoeld in artikel 132, 1ste lid, 1° tot 6° van hetzelfde Wetboek,
worden verdeeld over twee belastingplichtigen die geen deel uitmaken van hetzelfde
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gezin maar samen het ouderlijk gezag uitoefenen over één of meer kinderen ten
laste die recht geven op de bovenvermelde toeslagen en waarvan de huisvesting
gelijkmatig is verdeeld over de beide belastingplichtigen:
 hetzij op grond van een geregistreerde of door een rechter gehomologeerde
overeenkomst waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen
gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen en dat zij bereid zijn de
toeslagen op de belastingvrije som voor die kinderen te verdelen;
 hetzij op grond van een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat
de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide
belastingplichtigen.
Gelet op het feit dat er nog heel wat onduidelijkheden bleken te bestaan omtrent het
voorliggende feitengeheel, heeft de fiscaal bemiddelaar mevrouw Y ervan kunnen
overtuigen om zoveel mogelijk aanvullende informatie te bezorgen aan de
administratie. Belastingplichtige heeft daaraan het nodige gevolg gegeven en bracht
volgende nieuwe gegevens naar voor.
Voor het kalenderjaar 2011 bleek het bestaan van een beschikking van de rechter in
kortgeding van belang. De rechter deed geen uitspraak over het toestaan van de
verdeling van de belastingvrije som ingevolge co-ouderschap. De rechter akteerde
nergens het bestaan van een dergelijk overeenkomst daaromtrent.
Voor het kalenderjaar 2015 bleek het bestaan van een andere rechterlijke
beschikking in kortgeding van belang. De rechter deed andermaal geen uitspraak
over het toestaan van de verdeling van de belastingvrije som ingevolge coouderschap en akteerde nergens het bestaan van een dergelijke overeenkomst
daaromtrent.
De rechtbank bevestigde wel het bestaan van een akkoord omtrent het “alternerend
verblijf” van de gemeenschappelijke kinderen.
Uit de voorgelegde vonnissen en het arrest bleek dat er geen gelijke lastenverdeling
was. Uit het vonnis van de jeugdrechtbank bleek duidelijk dat er rekening werd
gehouden met de fiscale voordelen om geen onderhoudsbijdrage toe te kennen.
Daaruit werd geconcludeerd dat, hoewel er een akkoord bestond tussen de expartners met betrekking tot het verblijf van de kinderen, er daaruit niet kan worden
afgeleid dat er een akkoord bestond met betrekking tot de financiële draagkracht,
meer specifiek in het bijzonder fiscaal co-ouderschap.
Geen enkele rechterlijke instantie was ingegaan op de vraag van de ex-partner van
mevrouw Y om hem het domicilie, het fiscaal voordeel, en dergelijke toe te kennen.
Het niet delen van de gezamenlijke lasten (dit op burgerlijk, financieel, .. vlak) leidde
logischerwijs tot het niet delen van het fiscaal voordeel, zeker omdat op financieel
vlak in elke vonnis/arrest rekening werd gehouden met de financiële draagkracht van
elk van de partijen (inbegrepen de fiscale voordelen). Het is niet omdat op
verblijfsvlak naar een evenredige verdeling werd gestreefd, dat dit noodzakelijk ook
fiscaal/financieel diende te gebeuren, noch dat dit feitelijk het geval was.
Beide kinderen waren ingeschreven bij mevrouw Y in de registers van de burgerlijke
stand en hebben aldaar hun hoofdverblijf en huisvesting. Deze beslissing leidde
sowieso tot grotere lasten (o.a. administratief). Op geen enkel moment was mevrouw
Y akkoord gegaan met het fiscaal co-ouderschap, daar dit financieel niet was
voorzien en deze last ook niet door haar moest gedragen te worden.
Na deze, op aandringen van de Fiscale Bemiddelingsdienst voorgelegde
aanvullende
informatie
en
daaruit
gedane
vaststellingen,
was
de
belastingadministratie van oordeel dat afdoende was aangetoond dat in onderhavig
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geval geen fiscaal co-ouderschap kon worden toegekend en dat het bezwaarschrift
bijgevolg kon worden ingewilligd.
Voor de aanslagjaren 2012 en 2013 kon mevrouw Y de 2 kinderen als fiscaal volledig
te haren laste beschouwen en zodoende het volledige belastingvoordeel ter zake
genieten.


Voorbeeld nr 32/2015 – Gespreide belasting meerwaarden – Investering in
een binnenschip – Overmacht

Belastingplichtige is binnenschipper en realiseerde een belastbare meerwaarde
ingevolge de verkoop van zijn binnenschip. Belastingplichtige verkoos om deze
meerwaarde overeenkomstig artikel 44ter van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, fiscaal te herbeleggen in een ander schip. Om de in
paragraaf 1 van dat artikel vermelde vrijstelling te kunnen genieten, had hij telkens
de opgave 276P, bedoeld in paragraaf 4 van hetzelfde artikel, ingevuld en bij de
jaarlijkse aangiften bijgevoegd.
De belastingadministratie stelde vast dat de wederbelegging niet binnen de wettelijke
bepaalde termijn was gebeurd en ging over tot het onmiddellijk en integraal belasten
van de gerealiseerde meerwaarde.
Belastingplichtige kon niet akkoord gaan met de door de belastingadministratie
doorgevoerde taxatie. Een bezwaarschrift werd ingediend. Volgens belastingplichtige
hield de administratie ten onrechte geen rekening met de toestand van “overmacht”
waarin hij zich bevond.
Belastingplichtige vroeg de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam contact op met belastingplichtige en de
verantwoordelijke geschillendienst. Een hoorzitting werd vastgelegd waarop alle
betrokken partijen hun standpunten naar voor konden brengen. Er werd gepeild naar
de mate waarin partijen tot toegevingen bereid waren.
De fiscaal bemiddelaar heeft belastingplichtige uitgenodigd om de beweerde
toestand van overmacht zo grondig mogelijk te onderbouwen aan de hand van
controleerbare bewijsstukken. Belastingplichtige is op dit voorstel ingegaan.
Uit de aangevoerde documentatie kon worden afgeleid dat belastingplichtige nog
voor het oude schip was verkocht en teneinde tijdig te kunnen voldoen aan de
wederbeleggingsvoorwaarde vermeld in artikel 44ter van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, een overeenkomst had gesloten tot aankoop van een
nog te bouwen containermotorvrachtschip.
De scheepstimmerwerf had het casco van het schip gekocht bij een onderneming die
het casco liet bouwen in China. Bij aankomst van het casco te Rotterdam en ook
nadien, werden talrijke gebreken vastgesteld. Het casco voldeed geenszins aan de
contractueel overeengekomen specificaties. Dit gaf aanleiding tot een lange
aanslepende juridische procedure, waarbij belastingplichtige zich diende te verweren
tegen schadeclaims.
Ingevolge deze juridische procedures en tot zolang de afloop ervan niet gekend was,
stond de financiële instelling van belastingplichtige bovendien weigerachtig om nog
in te staan voor verdere financiering van het nieuwbouwproject.
Uiteindelijk werd belastingplichtige over de hele lijn juridisch in het gelijk gesteld en
kon hem niets ten laste worden gelegd. Deze gerechtelijke procedure liep echter pas
af na het verstrijken van de wettelijk bepaalde termijn waarbinnen de gerealiseerde
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meerwaarde moest herbelegd zijn. De gespreide taxatie van deze meerwaarde
kwam daardoor fiscaal in het gedrang.
De Fiscale Bemiddelingsdienst trachtte de standpunten te verzoenen. Het betrof in
casu een gebeurtenis of een omstandigheid die de naleving van een door de wet
opgelegde verplichting redelijkerwijze onmogelijk maakte, zonder dat dit te wijten
was aan de fout of de onzorgvuldigheid van de persoon op wie deze verplichting
rustte. De administratie gaf aan te kunnen meestappen in de piste van bewezen
“overmacht”.
Er werd een wederzijds akkoord afgesloten waarin een termijn werd bepaald
waarbinnen de herbelegging van gerealiseerde meerwaarde moest uitgevoerd
worden opdat de gespreide taxatie toch nog kon worden gehandhaafd.


Voorbeeld nr 33/2015
Buitenlandse artiesten

–

Vrijstelling

storting

bedrijfsvoorheffing

–

Belastingplichtige is een vennootschap opgericht naar het recht van de Verenigde
Staten van Amerika. In het kader van het optreden van een rockband in Werchter,
trad de belastingplichtige op als productiemaatschappij (administratieve, logistieke en
technische ondersteuning van het concert).
Bij toepassing van de circulaire nr Ci.R.9.Div./546.156 (AOIF 3/2002) van 1 februari
2002, deed belastingplichtige het verzoek aan de belastingadministratie om, in het
kader van het bekomen van een voorafgaand schriftelijk akkoord, de volledige
vrijstelling te verkrijgen van de inhouding en storting van Belgische
bedrijfsvoorheffing op de betalingen gedaan door de Belgische organisator aan
belastingplichtige.
Artikel 16 van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de
Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele
belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen,
ondertekend te Brussel op 27 november 2006, en houdende aanpassing van de
Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de genoemde
Overeenkomst, hierna het Dubbelbelastingverdrag België-Verenigde Staten
genoemd, luidt als volgt:
“Artikel 16 ARTIESTEN EN SPORTBEOEFENAARS
1. Inkomsten die een inwoner van een overeenkomstsluitende Staat verkrijgt uit zijn
persoonlijke werkzaamheden die hij in de andere overeenkomstsluitende Staat
verricht in de hoedanigheid van artiest, zoals toneelspeler, film-, radio- of
televisieartiest, of musicus, of in de hoedanigheid van sportbeoefenaar, en die in die
andere overeenkomstsluitende Staat van belasting zouden zijn vrijgesteld ingevolge
de bepalingen van de artikelen 7 (Ondernemingswinst) en 14 (Inkomsten uit een
dienstbetrekking), mogen in die andere Staat worden belast, tenzij het bedrag van de
bruto-ontvangsten dat een dergelijke artiest of sportbeoefenaar voor die
werkzaamheden verkrijgt, met inbegrip van de aan hem vergoede of de ten behoeve
van hem gedragen kosten, twintigduizend Amerikaanse dollar ($ 20.000) of de
tegenwaarde daarvan in euro in het belastbaar tijdperk waarin de betaling plaatsvindt
niet te boven gaat.
2. Indien inkomsten uit werkzaamheden die een artiest of een sportbeoefenaar
persoonlijk en als zodanig verricht, niet worden toegekend aan de artiest of aan de
sportbeoefenaar zelf maar aan een andere persoon, mogen die inkomsten,
niettegenstaande de bepalingen van de artikelen 7 en 14, worden belast in de
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overeenkomstsluitende Staat waar de werkzaamheden van de artiest of de
sportbeoefenaar worden verricht, maar alleen wanneer het contract op grond
waarvan de persoonlijke werkzaamheden worden verricht
a) de artiest of de sportbeoefenaar (met naam of omschrijving) aanduidt;
of
b) de andere partij bij het contract (of een derde persoon niet zijnde de artiest, de
sportbeoefenaar of de eerstbedoelde andere persoon) toestaat de natuurlijke
persoon die de persoonlijke werkzaamheden moet verrichten, aan te duiden.”.
De administratie was niet bereid de volledige vrijstelling te verlenen van de inhouding
en storting van Belgische bedrijfsvoorheffing op de betalingen gedaan door de
Belgische organisator aan belastingplichtige. Zij was immers van mening dat België,
krachtens artikel 16 van het Dubbelbelastingverdrag België-Verenigde Staten, over
de heffingsbevoegdheid beschikte met betrekking tot alle betalingen uitgevoerd door
de festivalorganisator in het kader van het Belgische optreden van de rockband.
Bijgevolg werd belastingplichtige verplicht om 18% bedrijfsvoorheffing te storten aan
de Belgische Schatkist.
Belastingplichtige kon hier niet mee akkoord gaan en was van mening dat de
Belgische belastingadministratie ten onrechte de vrijstelling weigerde.
Belastingplichtige verzocht bij wijze van schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar
de teruggave van de ingehouden en gestorte bedrijfsvoorheffing, te vermeerderen
met de verschuldigde moratoriumintresten.
Omdat de afhandeling van het bezwaarschrift volgens belastingplichtige abnormaal
lang op zich liet wachten, werd beroep gedaan op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Belastingplichtige wenste de tegenargumenten van de administratie te kennen en
was zelf van mening dat er duidelijk geen juridische basis bestond om haar de
volledige vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing te ontzeggen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft contact opgenomen met de bezwaardienst en
de vertegenwoordiger van belastingplichtige. De belastingadministratie vroeg begrip
voor het feit dat het in deze een technisch ingewikkelde aangelegenheid betrof
waarvoor de nodige tijd moest worden uitgetrokken.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kon vertegenwoordigers van belastingplichtige
overtuigen van het gegeven dat de door de belastingadministratie gebruikte tijd niet
abnormaal lang was en verzocht hen om nog even geduld uit te oefenen en nog niet
naar de rechtbank te stappen.
De vertegenwoordigers van belastingplichtige vroegen uitdrukkelijk dat de
administratie alle argumenten opgenomen in het bezwaarschrift ernstig zou
analyseren
De bezwaren van belastingplichtige kwamen in hoofdzaak neer op volgende
argumenten:
 artikel 16, §2, van het Dubbelbelastingverdrag België–Verenigde Staten van
Amerika sluit uit dat België in deze dus heffingsbevoegd is, aangezien
belastingplichtige als productiemaatschappij geen artistieke prestaties levert en
trouwens geen artistieke inspraak had;
 er zijn geen bewijzen van enig “potentieel misbruik”: bijgevolg kan artikel 228, §2,
8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 geen toepassing vinden
op de vergoedingen en beloningen die door de organisatoren rechtstreeks
worden betaald of toegekend voor bepaalde diensten of werken die geen direct
verband hebben met de artistieke of sportieve prestaties (bijvoorbeeld: het
bouwen van decors, het installeren van de tribunes, het bedienen van de licht- en
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geluidsinstallatie, …) voor zover dit tot de normale gangbare praktijk behoort en
geen maneuver is om te ontsnappen aan de belasting ten name van de
podiumkunstenaars of sportbeoefenaars (nr. 228/47 van de administratieve
commentaar op voormeld Wetboek).
 Voor het Belgische optreden maakte de rockgroep gebruik gemaakt van een
aparte juridische entiteit die wel instond voor de artistieke prestaties en volgens
belastingplichtige wel kon kaderen in het toepassingsgebied van artikel 16, §2,
van het Dubbelbelastingverdrag België–Verenigde Staten van Amerika.
Aangezien artikel 16, §2, van het Dubbelbelastingverdrag België-Verenigde Staten
van Amerika niet van toepassing is, moet in casu rekening gehouden worden met de
bepalingen van artikel 7 van hetzelfde Verdrag (“ondernemingswinst”).
Belastingplichtige is van mening dat België ook hier niet heffingsbevoegd is,
aangezien zij niet beschikte over een vaste inrichting in België, gelet op haar korte
aanwezigheidsduur in België.
Volgens belastingplichtige is niet België, maar wel de Verenigde Staten van Amerika
heffingsbevoegd over de inkomsten die belastingplichtige als productiemaatschappij
verkreeg in het kader van het Belgische optreden van de rockband.
Centraal in de toepasbaarheid van artikel 16 van het Dubbelbelastingverdrag BelgiëVerenigde Staten van Amerika staat immers het leveren van een artistieke prestatie.
Uit de hierboven vermelde feiten blijkt zeer duidelijk dat de productiemaatschappij
geen artistieke inspraak heeft en geen artistieke prestatie levert. Bijgevolg kan
belastingplichtige niet kwalificeren als “artiest”, noch als juridische entiteit van de
artiest in de zin van voormeld artikel 16.
Er is weliswaar geen strikte definitie terug te vinden van “artiest”, maar op grond van
de OESO-commentaren kan besloten worden dat een publiek optreden vereist is om
als artiest te kunnen worden aangemerkt.
De vereiste van een (persoonlijk) artistieke prestatie die geleverd moet worden om
op grond van artikel 16 van het Dubbelbelastingverdrag België-Verenigde Staten van
Amerika onderworpen te kunnen zijn aan de Belgische bronheffing, blijkt ook uit de
memorie van toelichting bij het wetsontwerp houdende instemming met betrekking tot
het Dubbelbelastingverdrag België-Verenigde Staten van Amerika (Senaat, zitting
2006-2007, nr. 3-2344/1 en Kamer DOC51 3054).
Daarin wordt gesteld dat “de reikwijdte van paragraaf 2 beperkter is dan de reikwijdte
van artikel 17, paragraaf 2 van het OESO-model. De inkomsten die betrekking
hebben op de prestatie van een artiest of van een sportbeoefenaar mogen immers
niet in alle gevallen waar ze zijn toegekend aan een derde persoon, worden belast in
de werkstaat. Ze mogen slechts in die Staat worden belast in situaties waar sprake is
van potentieel misbruik, dit wil zeggen indien, bij gebrek aan een band van
ondergeschiktheid, de relatie tussen de derde persoon en de artiest of de
sportbeoefenaar niet echt een relatie werknemer/werkgever is. Paragraaf 2 bepaalt
dus dat de bronstaat slechts het geheel van de aan de derde persoon betaalde
inkomsten mag belasten indien het contract op grond waarvan de werkzaamheden
worden verricht :
 hetzij uitdrukkelijk de artiest of de sportbeoefenaar aanduidt die de prestatie zal
verrichten (door de naam te vermelden of anderszins, waarbij de vaststaande
identiteit wordt opgegeven);
 hetzij de organisator van de voorstelling (of een derde persoon) toestaat de
artiest of de sportbeoefenaar die de prestatie zal verrichten, aan te duiden.”.
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Een potentieel misbruik zou erin kunnen bestaan om als artiest met een aparte
vennootschap te werken, die de persoonlijke artistieke diensten van de
achterliggende artiesten contractueel vastlegt om zo aan nationale bronheffing te
ontsnappen.
Paragraaf 2 van artikel 16 van het Dubbelbelastingverdrag België-Verenigde Staten
van Amerika beoogt net dergelijk misbruik te voorkomen. Een artistieke prestatie blijft
hoe dan ook vereist om in het toepassingsgebied van voormeld artikel 16 te vallen.
Aangezien belastingplichtige geen vaste inrichting had in België en aangezien er
geen gegevens zijn waaruit blijkt dat belastingplichtige zich heeft ingelaten met
artistieke prestaties, laat staan dat er sprake kan zijn van “potentieel misbruik”, zou
dit betekenen dat aan belastingplichtige in deze de volledige vrijstelling BV moet
worden toegekend.
Eenzelfde analyse kan worden teruggevonden in de “Technical Explanation” bij het
verdrag opgesteld door de belastingadministratie van de Verenigde Staten van
Amerika: “This article applies only with respect to the income of entertainers and
sportsmen. Others involved in a performance or athletic event, such as producers,
directors, technicians, managers, coaches, etc., remain subject to provisions of
Articles 7 and 14. In addition, except as provided in paragraph 2, income earned by
juridical persons is not covered by Article16” (te consulteren via
http://www.irs.gov/pub/irs-trty).
Dit standpunt werd ook bijgetreden in de recent aangepaste officiële commentaren
op artikel 17 (met betrekking tot inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars) van
het OESO Modelverdrag.
Deze aanpassingen verduidelijken dat dit artikel geen toepassing kan vinden op
betalingen aan bepaalde ondernemingen betrokken bij optredens die evenwel geen
artistieke prestatie leveren. Het betreft aldus ook productievennootschappen en
promotievennootschappen. Deze overwegingen – die een verduidelijking zijn van de
reeds vigerende werking van artikel 17 – zijn daarom ook relevant voor de situatie
van belastingplichtige.
Tot slot wordt ook bevestiging gevonden in de positie van de Belgische
belastingadministratie met betrekking tot de interne bepalingen inzake
belastbaarheid in België van Belgische inkomsten van buitenlandse artiesten,
inzonderheid artikel 228, §2, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992. De administratieve commentaar nr. 228/47 bevestigt uitdrukkelijk dat voormeld
artikel 228, §2, 8°, geen toepassing kan vinden op de vergoedingen of beloningen
die door de organisatoren rechtstreeks worden betaald of toegekend voor bepaalde
diensten of werken “die geen direct verband hebben met de artistieke of sportieve
prestaties (b.v. het bouwen van decors, het installeren van de tribunes, het bedienen
van de licht- en geluidsinstallatie enz.) voor zover dit tot de normale gangbare
praktijk behoort en geen maneuver is om te ontsnappen aan de belasting ten name
van de podiumkunstenaars of sportbeoefenaars.”.
Na uitvoerig overleg, gaf de administratie aan de Fiscale Bemiddelingsdienst te
kennen te zullen instemmen met het ingediende bezwaarschrift.


Voorbeeld nr 34/2015
Buitenlandse artiesten

–

Vrijstelling

storting

bedrijfsvoorheffing

–

De Fiscale Bemiddelingsdienst werd geconfronteerd met een vraag met betrekking
tot de toepassing van artikel 270, 3° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
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1992 dat bepaalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is door degenen die als
schuldenaar, bewaarder, mandataris of tussenpersoon in artikel 228, § 2, 8° van
hetzelfde Wetboek vermelde inkomsten van podiumkunstenaars of sportbeoefenaars
betalen of toekennen of bij ontstentenis daarvan de organisator van de vertoningen
of van de sportwedstrijden.
Belastingplichtige was een Belgische vennootschap die louter en alleen instond voor
de ticketverkoop van de concerten in België gegeven door een buitenlandse
podiumartiest. De belastingadministratie vestigde middels de procedure van aanslag
van ambtswege een aanslag in de bedrijfsvoorheffing op naam van
belastingplichtige.
Belastingplichtige werkte in opdracht van een Luxemburgse vennootschap die
instond voor de organisatie van de concerten. De opbrengst van de ticketverkoop
werd aan die Luxemburgse vennootschap doorgestort. Belastingplichtige had verder
geen enkele informatie over hoe deze gelden zouden worden besteed.
Belastingplichtige was er dan ook van overtuigd op geen enkele wijze inkomsten te
hebben “betaald of toegekend” aan een buitenlandse artiest.
De administratie oordeelde dat belastingplichtige de enige Belgische
bewaarder/tussenpersoon was die inkomsten uit deze concerten had gegenereerd
alvorens ze door te storten naar het buitenland. Belastingplichtige diende volgens de
administratie dan ook overeenkomstig artikel 270, 3° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 als schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing te worden
aangemerkt en 18% bedrijfsvoorheffing in te houden en te storten in de Belgische
Schatkist, hetgeen niet was gebeurd.
De Luxemburgse vennootschap, die een aangifte in de bedrijfsvoorheffing had
ingediend en, weliswaar voor een veel te laag bedrag, betalingen had verricht,
beschikte in België niet over een vaste inrichting. Dat de Luxemburgse organisator
een aangifte deed in de bedrijfsvoorheffing, doet volgens de belastingadministratie
geen afbreuk aan het feit dat de ticketverkoper als verantwoordelijke voor de storting
van de bedrijfsvoorheffing moet worden aangemerkt.
Belastingplichtige betwistte de stelling van de belastingadministratie. Volgens haar
kan zij niet als belastingschuldige in de zin van artikel 270, 3° van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 worden aangemerkt. Er bestond daarenboven een
betwisting over de begroting van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing, en meer
bepaald over de berekeningsgrondslag ervan. De bezwaarprocedure werd opgestart
en een aanvraag tot fiscale bemiddeling werd ingediend.
Belastingplichtige stelde vast dat de belastingadministratie niet meer bereid werd
gevonden om het standpunt nopens de toepassing van artikel 270, 3° van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 te herbekijken.
Belastingplichtige stelt zich bovendien ook nog vragen omtrent de toepassing van
artikel 87, 1ste lid van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 dat bepaalt dat de bedrijfsvoorheffing verschuldigd is
“behoudens de door de wet en door de internationale overeenkomsten bepaalde
vrijstellingen”. Ter zake werd met geen enkel dubbelbelastingverdrag rekening
gehouden, noch met het verdrag eventueel van toepassing op de artiest zelf, noch
met de verdragen eventueel van toepassing op de leden van het orkest.
De fiscaal bemiddelaar stelde alles in het werk om de besprekingen met de
administratie opnieuw vlot te trekken. De bemiddelaar vroeg aan belastingplichtige
om zoveel mogelijk informatie aan te reiken teneinde aan de belastingadministratie
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toe te laten met grondige kennis van zaken een gemotiveerde beslissing te kunnen
nemen.
Aan de hand van deze aanvullende informatie heeft de bemiddelaar contact
opgenomen met verschillende diensten van de belastingadministratie (centrale
diensten, diensten Brussel Buitenland, geschillendienst, taxatiedienst).
Inmiddels had ook de Luxemburgse organisator een bezwaarschrift ingediend
teneinde de reeds door haar gestorte bedrijfsvoorheffing terug te vorderen, gelet op
het feit dat één van de ticketverkopers reeds door de belastingadministratie werd
aangesproken tot betaling van de 18% verschuldigde bedrijfsvoorheffing.
De raadsman van belastingplichtige legde de verschillende opgaven 281.30 en de
samenvattende opgave 325.30 voor die naar aanleiding van het optreden van de
buitenlandse artiest werden opgesteld.
Gelet op het gegeven dat het in het bemiddelingsproces de bedoeling is al het
mogelijke te doen om maximaal feiten, standpunten, belangen en achtergronden van
de partijen te verzamelen om zodoende uit te maken wat partijen willen bereiken en
waar ze bereid zijn tot concessies, nam de bemiddelaar het initiatief om alle bij de
taxatie betrokken partijen bij elkaar te brengen (taxatiedienst, bezwaardienst, dienst
Brussel Buitenland, de raadsman van belastingplichtige en het accountantskantoor).
Deze vergadering bleek nuttig want er bleken heel wat misverstanden en
onduidelijkheden te bestaan bij de verschillende partijen.
Uit de besprekingen kon het volgende worden afgeleid:
 de Gewestelijke directie, bevoegd voor de behandeling van het bezwaardossier
van belastingplichtige, bevestigde het principiële standpunt dat de taxatiedienst
had aangenomen; beiden bleven erbij belastingplichtige aan te merken als
schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing. Dat uitgangspunt wilde de bezwaardienst
onder geen enkel beding opnieuw ter discussie stellen. Er kon alleen gepraat
worden over de belastbare grondslag;
 de Dienst Brussel Buitenland was bereid rekening te houden met het standpunt
van de gewestelijke directie bevoegd voor het bezwaarschrift van
belastingplichtige bij de behandeling van het bezwaarschrift ingediend door de
Luxemburgse organisator;
 de raadsman van belastingplichtige kon instemmen met de pragmatische
oplossing die werd uitgewerkt. Er werd een voorstel tot akkoord op tafel gelegd
om de belastbare grondslag te herbekijken en de aanslag in hoofde van
belastingplichtige gedeeltelijk te ontheffen.
Het voorstel tot akkoord werd uiteindelijk door belastingplichtige aanvaard, waardoor
de standpunten van beide partijen konden verzoend worden.


Voorbeeld nr 35/2015 – Energiebesparende investeringen – Overdraagbaar
overschot

De heer X heeft tijdens het kalenderjaar 2011, in de woning waarvan hij voor 50%
eigenaar is, energiebesparende investeringen laten uitvoeren die in principe in
aanmerking kwamen voor de toekenning van een fiscaal voordeel. De uitgaven
werden evenwel niet door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit aanvaard. De
betaling van de facturen gebeurde immers niet via de bankrekening van de
belastingplichtige zelf, maar via de bankrekening van zijn ouders. Belastingplichtige
dient een bezwaarschrift in. Ingevolge het toenmalige standpunt van de administratie
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(de facturen dienden door belastingplichtige zelf te worden betaald) werd dit
bezwaarschrift afgewezen.
Tegen deze afwijzende beslissing werd, gelet op het standpunt van de administratie,
geen vordering bij de Rechtbank van Eerste Aanleg ingediend. Bijgevolg werd voor
het aanslagjaar 2012 geen rekening gehouden met de uitgaven voor
energiebesparende investeringen en kon ook geen overschot worden vastgesteld.
In een volgend stadium wijzigt de administratie haar standpunt. Hierdoor vraagt de
gevolmachtigde van de belastingplichtige om voor de aanslagjaren 2013 en 2014
toch rekening te houden met de overdracht van de energiebesparende investeringen
van het jaar 2011. Dergelijk overdracht zou bestaan indien de administratie op dat
ogenblik hetzelfde standpunt zou hebben gehanteerd. Belastingplichtige vraagt
m.a.w. om manueel de overdracht te berekenen en in aanmerking te nemen voor de
volgende jaren.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verneemt naar aanleiding van een overleg met de
onderzoekende ambtenaar dat over de problematiek van de overdracht van
energiebesparende investeringen reeds advies werd gevraagd aan de centrale
diensten van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Naar aanleiding van deze
vraag heeft de fiscaal bemiddelaar deze problematiek besproken met de centrale
diensten.
Hieruit is gebleken dat de administratie, rekening houdend met de bepalingen van
artikel 14524, § 1, 5e lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en
ingevolge de letterlijke lezing van deze wetsbepaling, de overdracht van het
overschot van de belastingvermindering niet kan toestaan. In casu voor de inmiddels
definitief geworden aanslagen van de aanslagjaren 2012 en 2013 kon immers geen
bedrag van overschot van de belastingvermindering worden vastgesteld.
Daar het bezwaarschrift met betrekking tot de aanslagjaren 2013 en 2014 laattijdig
werd ingediend, werd beslist dat dit onontvankelijk is en dat een ontheffing van
ambtswege niet kan worden toegepast, daar aan de voorwaarden voor het verlenen
ervan niet is voldaan.
In die omstandigheden kan de Fiscale Bemiddelingsdienst enkel akte nemen van de
divergerende standpunten van de partijen. De gevolmachtigde van de
belastingplichtige heeft uiting gegeven van het onrechtvaardigheidsgevoel dat
overheerst in deze zaak.


Voorbeeld nr 36/2015 – Woningaftrek

De heer X is sedert 1990 feitelijk gescheiden van mevrouw Y die de echtelijke
woning sedertdien bleef betrekken. De heer X, zelf huurder, wordt belast wordt op de
helft van het geïndexeerde kadastraal inkomen van voormelde woning. Hij baseert
zich op de bepalingen van artikel 12, § 3 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 om, omwille van sociale redenen, toch de toekenning
van de woningaftrek te rechtvaardigen.
De heer X komt in feite terug op een schriftelijk akkoord van 27 maart 2015 op het
bericht van wijziging van 12 maart 2015.
De bemiddelingsambtenaar neemt telefonisch contact op met de ambtenaar die het
bezwaarschrift behandelt en reikt hierbij een aantal denkpistes aan die als volgt
kunnen worden samengevat:
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 met betrekking tot de validiteit van de sociale redenen die worden ingeroepen:
 er kan nuttig worden verwezen naar het vonnis van de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Namen van 27 maart 2002: volgens artikel 16, § 5, 2 e lid van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt de woningaftrek
toegestaan aan de belastingplichtige die, wegens beroepsmatige of sociale
redenen, niet persoonlijk de woning kan betrekken waarvan hij eigenaar,
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is. De niet-bewoning is te
wijten aan sociale redenen wanneer de eigenares van het onroerend goed
heeft beslist om haar woning te verlaten - omwille van de slechte
verstandhouding die bestond met haar echtgenoot die het onmogelijk maakte
om verder samen te wonen - om deze laatste toe te laten in de woning te
blijven wonen zodat hij zijn domicilie in de gemeente kon behouden, evenals
het openbaar ambt dat hij er uitoefende;
 nr 16/22 van de Commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 voorziet uitdrukkelijk in de situatie waarin de heer X zich bevindt, met dit
verschil dat het in het onderhavige geval om feitelijk gescheiden echtgenoten
gaat, hetgeen - behoudens beter advies - weinig of geen rol speelt;
 in bijkomende orde moet men zich afvragen of er geen voorwaarde wordt
toegevoegd aan de bepalingen van artikel 12, § 3, 3e lid van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992 wanneer wegens de langdurige feitelijke
scheiding een „tijdslimiet‟ wordt ingesteld. Verder moet ook rekening worden
gehouden met het feit dat de heer X huishuur betaalt voor het pand dat hij zelf
bewoont.
 met betrekking tot het akkoord op het bericht van wijziging:
 er kan nuttig worden verwezen naar het arrest van het Hof van Beroep te
Brussel van 9 september 1994 waarin de rechter, onder verwijzing naar het
cassatiearrest van 6 november 1962, duidelijk stelt dat een belastingplichtige
op een akkoord kan terugkomen als hij het bewijs levert van een vergissing in
rechte of in feite;
 tenzij de taxatieambtenaar de heer X in de „aanloop‟ naar het voormelde
akkoord uitdrukkelijk op het bestaan de draagwijdte van artikel 12, § 3, 3e lid
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 heeft gewezen, mag
worden aangenomen dat belastingplichtige terecht aanvoert dat zijn akkoord
werd ingegeven door een vergissing in rechte.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst werd een wederzijds
akkoord tussen de partijen mogelijk gemaakt.


Voorbeeld nr 37/2015 – Kadastraal inkomen – Belastbaarheid

Mevrouw Y wordt voor de aanslagjaren 2012 en 2013 belast op het kadastraal
inkomen van de woning die zij kosteloos ter beschikking stelt van haar zuster.
Mevrouw Y is niet akkoord met het feit dat de administratie dit onroerend goed
opneemt onder de code 1106 onroerend goed in de code 1106 van de aangifte in de
personenbelasting (niet verhuurde gebouwen, verhuurd aan natuurlijke personen die
ze niet voor hun beroep gebruiken of verhuurd aan andere rechtspersonen dan
vennootschappen om ze te laten ter beschikking stellen van natuurlijke personen die
ze uitsluitend als woning gebruiken). Mevrouw Y vraagt tevens de tussenkomst van
de Fiscale Bemiddelingsdienst.
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In zijn schrijven van 8 september 2015 vestigt de bemiddelingsambtenaar de
aandacht van mevrouw Y op de bepalingen van artikel 7, §1, 1° en 2° van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Op basis van dit wetsartikel moet in de aangifte in de personenbelasting het
kadastraal inkomen worden aangegeven van de woning(en) die men:
 niet verhuurt
of
 kosteloos verhuurt
of
 tegen betaling verhuurt aan personen die deze woning niet gebruiken voor de
uitoefening van hun beroepswerkzaamheid.
In het voorliggende geval betekent dit dat in de aangifte het kadastraal inkomen moet
worden vermeld van de woning die - al dan niet tegen betaling van huishuur gedurende één of meerdere jaren ter beschikking werd gesteld van de zus van
mevrouw Y.
De bemiddelingsambtenaar merkt op dat de voormelde aanslagen in de
personenbelasting op correcte wijze werden gevestigd, met inachtneming van alle
vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen en dat er bijgevolg geen ruimte is
om binnen een wettelijk kader verder te bemiddelen in het voorliggende
bezwaarschrift.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt belastingplichtige voor om contact op te nemen
met de ambtenaar die met de behandeling van het bezwaarschrift is belast, om met
hem de verdere afhandeling van haar bezwaarschrift te bespreken.
Mevrouw Y heeft dankzij de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst snel en
duidelijk inzicht verworven in haar fiscale situatie en gaat uiteindelijk over tot het
intrekken van haar bezwaarschrift


Voorbeeld nr 38/2015
Hertogdom Luxemburg

–

Buitenlandse

beroepsinkomsten

–

Groot-

De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt gevraagd door de heer X.
Hij werpt op dat zijn beroepsinkomsten in het Groot-Hertogdom Luxemburg werden
belast en vraagt ontheffing van de betwiste aanslagen krachtens artikel 15, § 1 van
de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst van 17 september 1970 tot het vermijden
van dubbele belasting.
Overeenkomstig voormeld artikel 15, § 1, zijn de bezoldigingen die een inwoner van
één van de twee Staten ontvangt ter zake van een bezoldigde betrekking, slechts
belastbaar in die Staat (de woonstaat), behalve indien de betrekking wordt
uitgeoefend in de andere overeenkomstsluitende Staat (de bronstaat). Indien de
betrekking aldaar wordt uitgeoefend zijn de ter zake daarvan ontvangen
bezoldigingen belastbaar in die staat.
Paragraaf 8 van het Slotprotocol, dat werd toegevoegd door artikel IX van het
Avenant bij de Overeenkomst van 11 december 2002, verduidelijkt dat een
dienstbetrekking in de andere overeenkomstsluitende Staat wordt uitgeoefend
wanneer de werkzaamheid, uit hoofde waarvan de lonen, salarissen en andere
beloningen worden betaald, daadwerkelijk in de andere Staat wordt uitgeoefend, dit
wil zeggen indien de persoon die de dienstbetrekking uitoefent, fysiek aanwezig is in
die andere Staat om er die werkzaamheid uit te oefenen.
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Hieruit vloeit voort dat een werknemer, die niet fysiek aanwezig is in die andere Staat
om er zijn werkzaamheid uit te oefenen, in principe belastbaar is in de woonstaat op
de bezoldigingen verkregen voor een dienstbetrekking uitgeoefend in een derde
Staat. Indien er een dubbelbelastingverdrag bestaat tussen de woonstaat en de
derde Staat, wordt er verondersteld dat het verblijf of de uitgeoefende werkzaamheid
in die derde staat de 183 dagen niet overschrijdt.
Voorafgaand aan het plenair overleg van 7 juli 2015 neemt de
bemiddelingsambtenaar de bewijsstukken door die door de heer X werden
voorgelegd:
 ontbijt- en restaurantbonnetjes en kastickets van supermarkten waaruit blijkt dat
betrokkene daadwerkelijk in het Groot-Hertogdom Luxemburg verblijft,
 een Service Contract tussen reclamant en (…) waaruit blijkt dat de
werkzaamheden voor het overgrote deel in het Groot-Hertogdom Luxemburg
worden uitgeoefend en
 een door (…) afgeleverd Certificat de rémunération/de pension et de retenue
d‟impôt waaruit blijkt dat de bezoldigingen daadwerkelijk in het Groot-Hertogdom
Luxemburg worden belast.
Tijdens het overleg verstrekt de heer X verdere uitleg over zijn beroepssituatie. Op
basis daarvan - en rekening houdend met de inmiddels voorgelegde bewijsstukken komen de geschillenambtenaar en de bemiddelingsambtenaar tot de conclusie dat
de fysieke aanwezigheid van de heer X in het Groot-Hertogdom Luxemburg
genoegzaam werd bewezen en dat mag worden aangenomen dat zijn brutoloon aan
de Luxemburgse personenbelasting werd onderworpen.
De geschillenambtenaar bevestigt dat het bezwaarschrift van de heer X zal worden
ingewilligd. De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft aanleiding
gegeven tot het afsluiten van een wederzijds akkoord.


Voorbeeld nr 39/2015 – Pensioen – Bedrijfsvoorheffing – Verhuis naar het
buitenland

In juni 2014 verhuizen de heer X en mevrouw Y definitief naar Frankrijk.
Mevrouw Y heeft in april 2014 haar arbeidsovereenkomst bij haar Belgische
werkgever beëindigd. De heer X is gepensioneerd. Hij was vroeger tewerkgesteld bij
een Belgische werkgever uit de privé-sector.
De Rijksdienst voor Pensioenen betaalt hem in 2014 een pensioen van 21.008,28
EUR en heeft daarbij tot augustus 2014 bedrijfsvoorheffing ingehouden.
De heer X en mevrouw Y dienen voor de periode van 1 januari 2014 tot 31 mei 2014
een aangifte in de personenbelasting in voor het aanslagjaar 2014 (speciaal).
Bij de vestiging van de aanslag in de personenbelasting voor de periode van 1
januari 2014 tot 31 mei 2014 wordt bij de heer X het pensioen voor deze periode
belast. Ook de bedrijfsvoorheffing wordt enkel met betrekking tot deze periode in de
aanslag verrekend.
De heer X merkt op dat de bedrijfsvoorheffing voor de periode van 1 juni 2014 tot 31
augustus 2014 niet werd terugbetaald, alhoewel zijn pensioen vanaf 1 juni 2014
belastbaar is in Frankrijk en niet in België.
De heer X en mevrouw Y dienen vervolgens een verzoek tot ambtshalve ontheffing.
Aangezien zij na enige tijd van de betrokken dienst nog steeds geen nieuws met
betrekking tot het verzoek tot ambtshalve ontheffing hebben ontvangen, schakelen zij

125





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

de Fiscale Bemiddelingsdienst in om na te gaan of er ergens een probleem is
ontstaan.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt contact op met de betrokken dienst. Er wordt
bevestigd dat een ambtshalve ontheffing van de bedrijfsvoorheffing kan worden
toegestaan. Bovendien wordt er vastgesteld dat de heer X een rekenfout in zijn
nadeel heeft gemaakt bij het verzoek tot ambtshalve ontheffing. Er zal uiteindelijk
met het correcte bedrag gegevens rekening gehouden. Aan de heer X en mevrouw Y
wordt uiteindelijk een bedrag van 846,55 EUR terugbetaald.


Voorbeeld nr 40/2015 – Roerende voorheffing

De Fiscale Bemiddelingsdienst ontvangt een verzoek tot bemiddelen van de heer X.
Enige tijd ervoor had hij per brief aan het Inningscentrum Roerend voorheffing laten
weten niet akkoord te zijn met het feit dat op het collectief beleggingseffect Y ter
waarde van 40.000 EUR voor een bedrag van 960,70 EUR roerende voorheffing
werd ingehouden. Dit bij toepassing van artikel 19bis van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2009
houdende fiscale en diverse bepalingen.
De roerende voorheffing zou zijn geïnd op fictieve winst. Diverse contacten met de
betrokken bankinstelling en de belastingadministratie leverden geen resultaat op.
De bemiddelingsambtenaar neemt telefonisch contact op met de heer X die de
volgende dag de beloofde documenten overmaakt. Er wordt eveneens telefonisch
contact opgenomen met de betrokken bankinstelling die kort daarop de nodige
documenten overmaakt aan de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De bemiddelaar laat per e-mail aan de heer X weten op welke wijze hij een
verzoekschrift tot terugbetaling van roerende voorheffing moet opmaken en aan wie
hij dat verzoek moet richten. In zijn verzoekschrift van 5 oktober 2015 vraagt de heer
X de toepassing van de circulaire nr Ci.RH.231/629.328 (AAFisc nr 41/2013) van 25
oktober 2013, aangevuld door de circulaire nr Ci.RH.231/633.892 (AAFisc nr
33/2014) van 20 augustus 2014. De aanschaffingswaarde van het collectief
beleggingseffect Y is gekend en de verwezenlijkte meerwaarde bedraagt 0 EUR.
Op 24 november 2015 laat de administratie per e-mail weten aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst dat het bedrag van 960,70 EUR zal worden teruggestort aan de
heer X.


Voorbeeld nr 41/2015 – Rechtspersonenbelasting

De vzw X beoogt onder andere de bescherming van de leefbaarheid in de sociale
woonwijk Y.
Voor de aanslagjaren 2007, 2008 en 2009 werd de vzw X aan de
vennootschapsbelasting onderworpen. De zaak wordt door de belastingplichtige voor
de rechtbank van eerste aanleg gebracht.
Voor de aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 wordt door belastingplichtige opnieuw
bezwaar ingediend.
De raadsman van de vzw X dient een bemiddelingsaanvraag in met het uitdrukkelijk
verzoek om samen met de bezwaardienst een oplossing voor de toekomst uit te
werken. Immers de vzw X vreest voor het voortbestaan van haar werking nu zij
bedreigd wordt door taxaties in de vennootschapsbelasting.
De bemiddelaar neemt telefonisch contact op met de bezwaarambtenaar om te
vernemen welke de werkelijke overwegingen zijn die aan de grondslag liggen voor
126





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

de taxatie in de vennootschapsbelasting en polst naar de bereidheid van de
administratie om te streven naar een oplossing naar de toekomst toe.
De hoorzitting vindt plaats in aanwezigheid van de bezwaarambtenaar, de raadsman
van
de
belastingplichtige
en
de
Fiscale
Bemiddelingsdienst.
De
bemiddelingsambtenaar structureert de bespreking en daaruit blijkt dat de taxatie van
de administratie gesteund is op de vrees voor persoonlijke verrijking. Immers er zou
geen transparante boekhouding zijn en welke activiteiten worden voor de gehele wijk
gehouden en niet enkel voor één familie? Voor het eerst tijdens de gehele lopende
administratieve en gerechtelijke procedure krijgt de raadsman te horen wat de
werkelijke onderliggende reden van de taxaties is en toont hij begrip voor de
zienswijze van de administratie. Er ontstaat mondeling een ontwerp van akkoord.
Kort daarna vindt bij de bevoegde gewestelijke directie een bespreking plaats met de
Fiscale Bemiddelingsdienst, de bezwaarambtenaar, de raadsman en de accountant
van de belastingplichtige. De boekhouding wordt nagezien voor de aanslagjaren
2010 tot en met 2015. Op basis van de resultaten van dat onderzoek maakt de
administratie de akkoordverklaringen op m.b.t. voormelde aanslagjaren.
Voor de aanslagjaren 2007, 2008 en 2009 zal de raadsman van de vzw X
akkoordconclusies opmaken waarbij de belastbare basis wordt behouden en de
belastingverhoging op nul wordt gezet.
De partijen komen tot een wederzijds akkoord: “Vanaf aanslagjaar 2016 wordt de
vzw in principe onderworpen aan de rechtspersonenbelasting zonder in strijd te zijn
met de bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Een
duidelijke en transparante boekhouding moet worden gevoerd. De gewijzigde
statuten moeten strikt worden toegepast. De vzw moet op elk moment kunnen
aantonen dat haar activiteiten kaderen binnen het maatschappelijk doel zoals
omschreven in artikel 3 van de statuten. Inzonderheid moeten de door de vzw
georganiseerde activiteiten open staan voor alle buurtbewoners.”.


Voorbeeld nr 42/2015 – Auteursrechten

In 2011 sloot de bvba X (licentienemer), waar de heer Y bedrijfsleider is, een
licentieovereenkomst af met de heer Y (licentiegever) waarbij deze laatste het
gebruik van een mobiele software applicatie (App) die intern gebruik maakt van
“libNDS” en die gebruikers in staat stelt om Nintendo DS games te spelen op Android
smartphones, afstaat aan de bvba X. De vergoeding die toekomt aan de
licentiegever werd in de licentieovereenkomst vastgelegd op 75% van het totaal van
de inkomsten die de licentienemer realiseert door de exploitatie van de App.
Uit de chronologie van de feiten blijkt duidelijk dat de ontwikkeling van de applicatie
door de heer Y is tot stand gebracht en niet door de bvba X.
Er werden door de vennootschap X geen kosten gemaakt voor de verdere
ontwikkeling van de intellectuele eigendomsrechten. Deze heeft na het afsluiten van
de licentieovereenkomst enkel en alleen de applicatie gepubliceerd en op de markt
geplaatst.
De belastingplichtige is van mening dat zijn werk beschermd wordt door de wet van
30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en dat de
vergoedingen die hij ontvangt ter uitvoering van de licentieovereenkomst als
roerende inkomsten in de zin van artikel 17, §1, 5° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 moeten worden aangemerkt.
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De administratie is van mening dat deze inkomsten als bedrijfsleiders-bezoldigingen
belastbaar zijn.
De raadsman van de belastingplichtige dient een bemiddelingsaanvraag in met het
uitdrukkelijk verzoek dat de taxatie van de auteursrechten zou worden bekeken in het
licht van de circulaire AAFisc nr 36/2014 (nr Ci.RH.231/631.675) van 4 september
2014 die opnieuw gepubliceerd werd op 22 oktober 2014, dit is na de feiten die
aanleiding geven tot de taxatie.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft als taak een gesprekstructuur tot stand te
brengen waarbij de onderliggende feiten worden getoetst aan de meest recente
algemeen geldende instructies en waarin wordt gezocht naar een aanvaardbare
oplossing.
Na overleg komen de partijen tot een wederzijds akkoord waarbij wordt beslist dat:
 de ontwikkeling van de App wel degelijk valt onder de bescherming van de Wet
van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten;
 de auteursrechten m.b.t. dat werk door de heer Y aan de bvba X werden
overgedragen ingevolge een schriftelijke licentieovereenkomst;
 de bvba X zelf de rechten, verworven op basis van die overeenkomsten,
exploiteert;
 de omzet die de bvba X ingevolge de exploitatie van die rechten realiseert,
bestaat uit:
o 80% auteursrechten;
o 20% vergoedingen voor diverse prestaties;
 de auteursrechten verworven door de bvba X ingevolge de licentieovereenkomst,
ten belope van 75% aan de heer Y worden doorgestort;
 het aldus doorgestort bedrag volledig als een roerend inkomen in de zin van
artikel 17, § 1, 5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 moet
worden aangemerkt.


Voorbeeld nr 43/2015 – Aftrek risicokapitaal – Kwalificatie van een
investering als belegging of als actief

De bvba X is destijds overgegaan tot de aankoop van een plezierjacht als exclusief
trefpunt voor buitenlandse zakenmensen, inzonderheid de leveranciers en
zakenrelaties van een van haar belangrijkste opdrachtgevers.
Voor de aanslagjaren 2010 en 2011 werd het bezwaarschrift afgewezen door de
administratie voor wat betreft het eigen vermogen dat verminderd werd met de
boekwaarde van het vaartuig ter berekening van het risicokapitaal overeenkomstig
artikel 205ter, §4, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. De
belastingplichtige dient in 2015 zijn conclusies in bij de Rechtbank van Eerste
Aanleg.
Daarna dient de belastingplichtige voor de aanslagjaren 2012 en 2013 een
bezwaarschrift in voor wat betreft dezelfde problematiek.
De bvba X vraag aansluitend bemiddeling aan. De taak van de bemiddelaar bestaat
er in de gesprekken zodanig te structureren dat de bezwaarambtenaar kan
beschikken over alle bewijsstukken om op een correcte wijze de feiten af te wegen
aan het onderliggend fiscaal vraagstuk.
Overeenkomstig artikel 205ter, §4, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 wordt het overeenkomstig de §§ 1 tot 3 van datzelfde artikel bepaalde
risicokapitaal aan het eind van het voorgaande belastbare tijdperk verminderd met de
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netto-boekwaarde van de bestanddelen die als belegging worden gehouden en die
door de aard ervan niet bestemd zijn om een belastbaar periodiek inkomen voort te
brengen. Bijgevolg stelt zich de vraag of de aankoop van het plezierjacht moet
worden beschouwd als een belegging, dan wel als een actief gebruikt voor het
uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.
Tijdens het bemiddelingsproces werden diverse gesprekken gevoerd waarbij de
gevraagde bewijsstukken door de zaakvoerder van de bvba X werden voorgelegd.
Alle argumenten opgenomen in het bezwaarschrift worden besproken.
De overwegingen van de administratie om het bezwaarschrift voor de voorgaande
aanslagjaren 2010 en 2011 (die reeds het voorwerp uitmaken van een gerechtelijk
geschil) af te wijzen worden eveneens besproken.
Na uitvoerig overleg komen de partijen tot een wederzijds akkoord. De
bezwaarambtenaar aanvaard de aftrek voor risicokapitaal voor de aanslagjaren 2012
en 2013. Voor wat betreft de aftrek voor risicokapitaal voor de aanslagjaren 2010 en
2011 zal de administratie akkoordconclusies in die zin neerleggen bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg.


Voorbeeld nr 44/2015 – Auteursrechten

De heer X ontvangt als zelfstandige voor het aanslagjaar 2009 inkomsten van een
multi-media-groep voor het schrijven van persartikels over voetbal- en
volleybalwedstrijden.
Door middel van een spontane rechtzetting van zijn aangifte in de personenbelasting
geeft de heer X 28.094,25 EUR aan als roerende inkomsten in de zin van artikel 17,
§1, 5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 16.606,10 EUR aan
als baten.
Er volgt een discussie omtrent de auteursrechten. De belastingplichtige dient een
bezwaarschrift in en tevens een verzoek om tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Uit de gesprekken die de fiscaal bemiddelaar voert met de betrokken partijen blijkt
dat de multi-media-groep aanvankelijk alles als auteursrecht had aangemerkt. De
belastingplichtige maakte, op basis van de facturen ontvangen van de multi-mediagroep, zelf een opsplitsing van de auteursrechten (60%)/prestaties (40%) per
ontvangen vergoeding. De belastingplichtige beschouwde aldus 60% van zijn
inkomsten als roerende inkomsten bedoeld in artikel 17, §1, 5° van het Wetboek van
de inkomstenbelastingen 1992.
Om te bepalen welke verdeelsleutel op de inkomsten van de uitgeverijen dient te
worden toegepast, wacht de bezwaarambtenaar verdere verduidelijkingen af van de
centrale diensten alvorens een beslissing te nemen in het bezwaarschrift.
In het licht van de circulaire AAFisc nr 36/2014 (nr Ci.RH.231/631.675) van 4
september 2014 die opnieuw gepubliceerd werd op 22 oktober 2014, dit is na de
feiten die aanleiding geven tot de taxatie, wordt door de Fiscale Bemiddelingsdienst
voorgesteld de onderliggende casus te bekijken.
Er vindt een hoorzitting plaats waarin gezocht wordt naar een aanvaardbare
oplossing in het licht van de voormelde circulaire. Op basis van de door de heer X
voorgelegde stukken en documenten kan de administratie zich vinden in de
voorgestelde opsplitsing van de ontvangen vergoedingen. Een akkoordverklaring
wordt opgemaakt en ondertekend.
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Voorbeeld nr 45/2015 – Recht op aftrek volgens werkelijk gebruik –
Berekening

Vzw X heeft als voorwerp “de oprichting van innoverende ecosystemen met
rechtstreekse gevolgen voor de economie en de samenleving”.
De belastingplichtige heeft deelgenomen aan een oproep gericht op het ontwikkelen
van ervaringen in het kader van een pilootproject co-working in Wallonië. Hiervoor
ontvangt zij subsidies.
Een gedeelte van dit project wil de belastingplichtige uitbesteden aan een privépartner, bvba W.
De belastingplichtige beschikt over een ruimte van 400 m² bestemd voor co-working
(een ingerichte ruimte die werkruimten, vergaderzalen, een gemeenschappelijke
ruimte en een gedeelde werktafel omvat). Vzw X huurt deze ruimte van
vennootschap Z. Vzw X verhuurt een gedeelde werkruimte aan de bvba W. De
ruimte voor de co-working is bemeubeld.
Bvba W staat in voor de promotie van de ruimte, het werven van klanten, het
dagelijks beheer, de animatie en de organisatie van evenementen in het kader van
de doelstellingen van de co-working. Zij ontvangt de abonnementsgelden van de
gebruikers en klanten, de huurprijs van de zaal, als een jaarlijkse vergoeding betaald
door vzw X. Bvba W stort vervolgens de huurgelden voor de co-workingruimte
maandelijks door aan vzw X, alsook een winstdeelname op de omzet.
Er wordt bij de belastingplichtige een controle verricht om de gegrondheid van een
teruggave te verifiëren. Ingevolge deze controle wordt de teruggave geweigerd.
Volgens de administratie staat vzw X 96% van de opgebrachte inkomsten af aan de
privébeheerder. Dit aandeel vloeit voort uit kosteloos verrichte handelingen. Dit heeft
voor gevolg dat slechts 4% van de ontvangen btw voor aftrek in aanmerking komt.
De ontvangsten van vzw X bestaan immers voor 96% uit subsidies en voor 4% uit
omzet van vennootschap W: sindsdien aanvaardt de administratie pro rata een aftrek
van 4% en verwerpt zij 96% van de in aftrek gebrachte btw.
De belastingplichtige deelt dit standpunt niet en vraagt de toepassing van de regel
van het werkelijk gebruik waarbij er recht op aftrek is van btw op alle kosten die
effectief werden verricht voor activiteiten die recht geven op aftrek. Met andere
woorden, er is dan recht op aftrek van btw op alle kosten uitgezonderd op de
huurgelden en de forfaitaire huurlasten. Wat de belastingplichtige betreft wordt er
btw geheven op de dienstverrichtingen. De functionerings- en investeringssubsidie,
waarvan het tijdelijk karakter moet worden vastgesteld, zou geenszins de verrichte
aftrek beïnvloeden.
De belastingplichtige stelt onder meer voor btw toe te passen op het gedeelte van de
huur dat overeenstemt met de verhuur van de roerende goederen, terwijl de btw op
kosten verbonden aan de onroerende verhuur niet aftrekbaar zijn.
Uiteindelijk beslist de administratie om de terugbetaling toe te staan onder
voorbehoud van de berekening van de belasting die verschuldigd is voor de
terbeschikkingstelling van roerende goederen door vzw X aan de bvba W, in
toepassing van de regel van het werkelijk gebruik, zoals vzw X heeft verzocht bij
haar btw-identificatie.
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Voorbeeld nr 46/2015 – Elektronisch verstrekte diensten met betrekking tot
onroerende goederen

De heer X is voor btw-doeleinden geïdentificeerd voor zijn activiteit van
architectenbureau.
De belastingplichtige heeft het voorwerp uitgemaakt van een controle inzake btw wat
geleid heeft tot een regularisatieopgave.
De heer X heeft diensten verricht (controle van plans en meetstaten) voor de
vennootschap Y gevestigd in Delaware (USA) met betrekking tot een gebouw
gelegen in België. Die diensten werden uitsluitend per e-mail verstrekt aangezien de
belastingplichtige verklaarde nooit op de plaats waar het gebouw gelegen is
aanwezig te zijn geweest. Het ging uitsluitend om langs elektronische weg verrichte
diensten zodat de btw opeisbaar was volgens de regel van de vestiging van de
afnemer van de diensten en bijgevolg de btw niet in België verschuldigd was.
Voor diensten die betrekking hebben op een gebouw voorziet het Btw-Wetboek in
een afwijkende regel: de belasting is verschuldigd daar waar het gebouw gelegen is,
dus in België.
De heer X liet weten hier niet akkoord mee te gaan. Hij dient een administratief
beroep in dat de Gewestelijke directeur verwerpt. De heer X verzoekt vervolgens om
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Aangezien de belastingplichtige een administratief beroep heeft ingediend en de
Gewestelijke directeur al een uitspraak heeft gedaan, deelt de Fiscale
Bemiddelingsdienst aan de belastingplichtige mee dat zijn aanvraag niet ontvankelijk
is. De heer X vraagt de Gewestelijke directeur om zijn beslissing te herzien en om
gehoord te worden. Laatstgenoemde is uiteindelijk bereid om de belastingplichtige te
horen en vraagt bijkomende inlichtingen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst deelt de belastingplichtige mee dat het niet zeker is
dat de verstrekte diensten kunnen worden aangemerkt als diensten verricht langs
elektronische weg in de zin van artikel 18, § 1, 2e lid, 16° van het Btw-Wetboek dat
bepaalt: “Het feit dat de dienstverrichter en de ontvanger langs elektronische weg
berichten uitwisselen, betekent op zich niet dat de dienst langs elektronische weg
wordt verricht”.
De heer X stelt dat de diensten in de USA hebben plaatsgevonden en dat bovendien
facturen gedeeltelijk onbetaald bleven. Hij verzoekt tevens om een kwijtschelding of
een vermindering van de opgelegde boeten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzoekt de vraag en neemt contact op met de
Gewestelijke directie om na te gaan welke bemiddelingsmarge er is. De Fiscale
Bemiddelingsdienst vraagt tevens bewijzen aangaande de betaling van de facturen.
Volgens bepaalde documenten was de belastingplichtige voor sommige diensten wel
degelijk ter plaatse aanwezig. De Gewestelijke directeur informeert de
belastingplichtige dat hij bij zijn beslissing blijft maar dat hij wel bereid is hem te
horen. Er wordt een bemiddelingsvoorstel gedaan: de controleambtenaar zal
rekening houden met de onbetaalde facturen die geacht worden niet invorderbaar te
zijn en de belastingplichtige wordt aangeraden om een verzoek tot kwijtschelding of
vermindering van boeten in te dienen.
Het te betalen btw-bedrag wordt aangepast, waarbij rekening wordt gehouden met
de niet-invorderbare facturen.
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Voorbeeld nr 47/2015 – Tussenkomst Fiscale Bemiddelingsdienst na
beslissing directie

Vennootschap Y is voor btw-doeleinden geïdentificeerd en actief in de sector van
adviesverlening. Deze vennootschap koopt een appartement met het oog op de
verhuur ervan.
Tijdens een controle met betrekking tot de toepassing van de btw-wetgeving en de
btw-reglementering werd vastgesteld dat het appartement voor privé-doeleinden
werd verhuurd.
Aangezien er geen recht op aftrek bestaat van btw op leveringen van goederen en
diensten die de belastingplichtige niet gebruikt voor het verrichten van onder meer
belaste handelingen (artikel 45, § 1 Btw-Wetboek) en de btw op de aankopen en
dienstprestaties met betrekking tot voormeld appartement door de vennootschap wel
in aftrek werd gebracht, werd een correctieopgave opgesteld waarin dit recht op
aftrek werd verworpen.
De vennootschap kon zich niet verzoenen met dit standpunt aangezien ze de intentie
had om het appartement te benutten voor haar eigen activiteiten en de privé-verhuur
een tijdelijke situatie betrof. Bij gebrek aan akkoord werd een proces-verbaal
opgesteld.
De belastingplichtige diende vervolgens zowel een verzoek om bemiddeling in als
een bezwaarschrift waarin de wens werd geuit om de Fiscale Bemiddelingsdienst bij
het geschil te betrekken.
Zonder de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst af te wachten, werd het
bezwaarschrift door de bevoegde Directie behandeld.
Overeenkomstig artikel 84quater, § 2, 1ste lid van het Btw-Wetboek dient het verzoek
in dat geval in principe door de Fiscale Bemiddelingsdienst te worden afgewezen.
Aangezien evenwel elk verzoek tot bemiddeling dat aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst wordt voorgelegd en dat voldoet aan de gestelde voorwaarden
een reële kans verdient om grondig te worden onderzocht teneinde een bemiddelde
oplossing mogelijk te maken – de Minister van Financiën heeft dit ook op 28 januari
2015 bevestigd als antwoord op een mondelinge parlementaire vraag van mevrouw
C. Van Cauter – werd de bevoegde directeur alsnog verzocht om zijn beslissing
opnieuw in overweging te nemen en de bemiddeling tijdens een constructief gesprek
met alle betrokken partijen een kans te geven.
Dit verzoek werd ingewilligd en het dossier werd tijdens een vergadering in
aanwezigheid van alle betrokken partijen uitvoerig besproken.
De belastingplichtige kon uiteindelijk berusten in het standpunt van de administratie
onder voorbehoud van het recht de btw alsnog (gedeeltelijk) te recupereren indien hij
in de toekomst beroepsmatig gebruik zou kunnen aantonen.


Voorbeeld nr 48/2015 – Intracommunautaire verwerving – Dubbele
belastingheffing

Een belastingplichtige, vrijgesteld overeenkomstig artikel 44 van het Btw-Wetboek,
koopt een tweedehands voertuig aan bij een Nederlandse onderneming. De aankoop
gebeurde met Nederlandse btw. De Belgische douane oordeelde evenwel dat
Belgische btw verschuldigd was.
Ingevolge interne instructies werd in België een “Bijzondere btw-aangifte inzake de
intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen” (formulier nr 446)
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opgemaakt, niettegenstaande het niet om een nieuw vervoermiddel ging. De
Belgische btw werd door de belastingplichtige ook hier voldaan.
Aangezien er op de aankoop van het betreffende voertuig dus tweemaal btw was
betaald, werden zowel de Nederlandse als de Belgische belastingdiensten
aangesproken met het oog op een rechtzetting van de situatie en om aldus, hetzij de
Belgische, hetzij de Nederlandse btw te kunnen terugvorderen. Beide administraties
beweerden evenwel de btw correct te hebben geïnd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst werd verzocht om in dit geschil tussen te komen.
Onderzoek van het dossier wees uit dat voormelde belastingplichtige zich hier te
lande voor btw-doeleinden had moeten laten registreren alvorens een
intracommunautaire verwerving van meer dan 11.200 EUR te verrichten. Aan de
hand van dit btw-identificatienummer kon de Nederlandse leverancier de verkoop
vrijstellen van btw. De koper zelf diende vervolgens bij middel van een „Bijzondere
btw-aangifte‟ (formulier nr 629) de intracommunautaire verwerving in België aan te
geven en de btw te voldoen. Zonder mededeling van een geldig btwidentificatienummer van de klant is de in een andere Lidstaat gevestigde verkoper
ertoe gehouden om de nationale btw op de verkoop in rekening te brengen.
In overleg met de bevoegde diensten streefde de Fiscale Bemiddelingsdienst naar
een pragmatische oplossing. Aangezien de btw hier te lande reeds was voldaan,
werd ervoor geopteerd enkel de strikt noodzakelijke formele en administratieve
rechtzettingen te verrichten. De betreffende belastingplichtige kreeg aldus retroactief
een btw-identificatienummer toegekend. Aan de hand van dit nummer zou in
Nederland de aldaar betaalde btw kunnen worden teruggevraagd.
De Nederlandse leverancier liet evenwel weten dat hij deze oplossing niet kon
uitvoeren omdat zijn belastingdienst enig voorbehoud maakte.
De Fiscale Bemiddelingsdienst richtte vervolgens een schrijven aan de Nederlandse
Belastingdienst waarin onderhavige probleemstelling werd toegelicht en verzocht
hem om een oplossing teneinde de dubbele belastingheffing in hoofde van de
belastingplichtige ongedaan te maken.


Voorbeeld nr 49/2015 – Nieuwbouw – Tijdelijke beperking verlaagd tarief op
maximaal 50.000 EUR

De Fiscale Bemiddelingsdienst werd aangeschreven door diverse bouwheren met
het verzoek om tussen te komen in het kader van de toepassing van het verlaagd
tarief bedoeld in artikel 1quinquies van het koninklijk besluit nr 20 (tijdelijke
gunstregeling van verlaagd btw-tarief van 6% op een schijf van maximaal 50.000
EUR bij nieuwbouw in de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2010). De
administratie vorderde immers btw terug omdat de bouwheren niet of niet meer
voldeden aan de toepassingsvoorwaarden van voormeld artikel.
Met het oog op een correcte interpretatie van de btw-regelgeving werd
dienaangaande het advies van de centrale diensten van de Algemene Administratie
van de Fiscaliteit ingewonnen. Haar standpunt kan als volgt worden verwoord.
De toepassing van de tijdelijke gunstregeling vervat in artikel 1quinquies van het
koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 houdt onder meer in dat de
bouwheer/verkrijger aan bepaalde wettelijk vastgelegde voorwaarden moet voldoen.
Zo dient hij onder meer de woning te gebruiken als vaste privé-woning gedurende
een periode die eindigt op 31 december van het vijfde jaar volgend op het jaar van
de eerste ingebruikneming van het gebouw en moet hij er gedomicilieerd zijn.
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In zijn antwoord op de mondelinge parlementaire vragen nrs 3336 en 3382 van
mevrouw C. Van Cauter en mevrouw V. Wouters dd. 1 april 2015, heeft de Minister
van Financiën bevestigd dat er niet van dag tot dag wordt gerekend. Een voorbeeld
werd toegevoegd : "Indien de eerste ingebruikneming bijvoorbeeld plaatsvond in de
loop van 2010 dan loopt de domiciliëringsvereiste bijgevolg tot en met 31 december
2015". Bovendien voegde de Minister nog toe dat : "bij niet-naleving van de
voorwaarde voorzien de wettelijke bepalingen in geen enkele afwijking op de plicht
tot terugstorting van het genoten belastingvoordeel, zelfs niet in geval van
overmacht. Billijkheidshalve wordt evenwel aanvaard dat het genoten
belastingvoordeel niet hoeft te worden teruggestort bij het overlijden van de
bouwheer of de verkrijger, bij echtscheiding, bij beëindiging van de wettelijke of
feitelijke samenwoning en bij gegronde en ernstige medische redenen bij de
bouwheer of verkrijger en zijn inwonende gezinsleden". Deze afwijkingen worden
door de administratie strikt geïnterpreteerd.
Binnen het wettelijk kader met betrekking tot de toepassing van het verlaagd tarief en
rekening houdend met de strikte interpretatie van de tolerantiegevallen door de
administratie, werden de feitelijke gegevens van elk voorgelegd dossier met de
bevoegde diensten besproken en individueel afgewerkt.


Voorbeeld nr 50/2015 – Btw – Verschuldigdheid btw – Overdracht
handelsfonds – Recht op aftrek

Vennootschap X is sinds 2000 voor btw-doeleinden geïdentificeerd voor de activiteit
van fabricage van paletten in kunststof.
Ze heeft het voorwerp uitgemaakt van een grondige controle inzake btw en
vennootschapsbelasting.
Ingevolge deze controle werd een regularisatieopgave inzake btw opgemaakt die
gedeeltelijk wordt betwist: het niet-akkoord heeft betrekking op de toepasselijke
fiscale behandeling van een overeenkomst gekwalificeerd als „‟overdracht van een
handelsnaam‟‟ afgesloten tussen de belastingplichtige en vennootschap Y.
De overdracht had betrekking op „‟alle rechten, titels en belangen (waaronder meer
bepaald de registratierechten betreffende de maatschappelijke benaming, alle
rechten voor het ontwikkelen van merken die voortvloeien uit de commerciële
benaming, de goodwill en alle andere rechten) betreffende de handelsnaam„‟.
De prijs van deze overdracht werd vastgesteld op meer dan 2.000.000 EUR.
Aangezien de belastingplichtige beroep deed op de toepassing van artikel 11 van het
Btw-Wetboek, dat vrijstelling van btw verleent voor de overdrachten van een
handelsfonds, werd geen btw toegepast.
Er werd gevraagd om te bepalen of deze overdracht onderworpen is aan artikel 11 of
aan artikel 18, §3, van het Btw-Wetboek wat de toepassing van btw tot gevolg heeft,
een standpunt dat door de administratie verdedigd wordt.
Vennootschap X is van mening dat aan de voorwaarden van artikel 11 van het BtwWetboek werd voldaan. Na onderzoek behoudt het controlekantoor toch de vordering
van vennootschap X. De toepassing van het voordeel van artikel 11 van het BtwWetboek op een overdracht van een handelsnaam werd geweigerd. In dit specifieke
geval kon de verschuldigde belasting in geen geval worden afgetrokken door
vennootschap Y, gelet op het verstrijken van de termijn van drie jaar waarin aftrek
mogelijk is.
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Vennootschap X verzoekt vervolgens om tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Na onderzoek van het dossier en na verschillende diensten te hebben
gecontacteerd, beroept de Fiscale Bemiddelingsdienst zich op een parlementaire
vraag die betrekking heeft op het geval waarin de overnemer de door de overdrager
in rekening gebrachte btw niet meer mag aftrekken: in dit geval is er reden om enkel
een principiële boete op te leggen, gelet op de moeilijkheid die in bepaalde gevallen
kan bestaan om uit te maken of de artikelen 11 en 18, § 3 van het Btw-Wetboek al
dan niet van toepassing zijn (parlementaire vraag nr 651 van de heer Louis Michel
van 29 november 1996, Parlementaire stukken, Kamer, Zittingsperiode 1996-1997,
blz. 70 en volgende). De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt eveneens het advies van
de Centrale diensten betreffende de relevantie van dit antwoord op de parlementaire
vraag in verband met dit specifieke bemiddelingsdossier.
Ondertussen verwerpt het controlekantoor het door vennootschap X ingediende
bezwaarschrift gelet op de door de administratie ter behandeling van de
bezwaarschriften opgelegde redelijke termijnen.
Uiteindelijk verklaren de centrale diensten, rekening houdend met de specifieke
omstandigheden, zich nog akkoord met een boete van 20%. Ook de partijen
verklaren zich hiermee akkoord.
Het akkoord belet de belastingplichtige niet om later aan de bevoegde Gewestelijke
directeur een kwijtschelding of een vermindering van de resterende geldboete te
vragen.


Voorbeeld nr 51/2015 – Diverse rechten en taksen – Aanplakkingstaks

Het verzoek tot fiscale bemiddeling, ingediend door de raadsman van een
belangenfederatie, heeft betrekking op de vraag of de reclame op een luchtballon
onderworpen is aan de belasting voor aanplakking, de zogenaamde “affichetaks”.
Gelet op de moeilijke onderlinge relatie en de onduidelijkheid omtrent het
toepassingsgebied van voormelde belasting zijn zowel de administratie als de sector
gebaat met goede en duidelijke afspraken terzake.
Nadat duidelijkheid werd verschaft omtrent de toepasselijkheid en het verschuldigd
zijn van de aanplakkingstaks (belasting voor aanplakking – overeenkomstig artikel
188 van het Wetboek Diverse Rechten en Taksen) voor de reclame op
luchtballonnen, werd tijdens de bemiddelingsprocedure voor volgende punten een
akkoord bekomen door de administratie enerzijds en de belangenfederatie
anderzijds:
 de aangifte en de betaling van de aanplakkingstaks
 de berekening van de belasting
 de uiterste datum van regularisatie voor de betrokken belastingplichtigen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst kon in dit concrete dossier betreffende diverse
rechten en taksen op deze manier een meerwaarde bieden.
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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 587 dossiers van de
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 35% van alle afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling” in 2015.

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.

175

137

51

13

376

94

87

26

4

211

269

224

77

17

587

Van de 587 dossiers werden er 269 onontvankelijk verklaard.
Van de 318 ontvankelijke dossiers, werden er 224 opgelost met een wederzijds
akkoord. In meer dan 70% van de dossiers die in aanmerking kwamen voor
bemiddeling, werd een bemiddelde oplossing gevonden waarin alle partijen zich
konden vinden.
Dit is een opmerkelijke stijging ten opzichte van 2014 en voorgaande jaren.
De Fiscale Bemiddelingsdienst betreurt wel dat bepaalde Adviseurs invordering –
Ontvangers zelf door de richtlijnen van de hiërarchie gekortwiekt zijn in hun
mogelijkheden om alsnog met het oog op een efficiënte invordering met een
middellange betaalregeling in te stemmen (cf. voorbeeld nr 66/2015, blz. 150).
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De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting:

Type van afsluiting (587 dossiers)

77
(13%)

17
(3%)
269
(46%)

Onontvankelijk
Akkoord
Blijvend niet-akkoord

224
(38%)

Ontheven van
bevoegdheid

We willen 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
Adviseur invordering - Ontvanger. We stellen vast dat belastingschuldigen zich nog
steeds 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 invorderingsambtenaar gewezen en
ontvangt daarbij een model vragenlijst die hij zal moeten gebruiken om deze
ambtenaar om een betaalplan te verzoeken.
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De redenen van onontvankelijkheid worden opgenomen in het volgende diagram.

Uitsplitsing - aantal dossiers onontvankelijk
237

22

8

De grootste reden van de onontvankelijkheid van bemiddelingsverzoeken voor de
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering blijft dat er geen echte
betwisting is met de Adviseur invordering – Ontvanger bevoegd voor de btw en de
directe belastingen en dat het probleem met name niet vooraf met deze laatste werd
besproken.
Zo
verzoeken
meerdere
belastingschuldigen
de
Fiscale
Bemiddelingsdienst om het bekomen van een passende afbetalingsregeling,
vooraleer zij dezelfde vraag richten aan de bevoegde Adviseur invordering 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.
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. De Fiscale Bemiddelingsdienst
stelt ook in 2015 een stijging van het aantal verzoeken op dit vlak vast. Bovendien
verhindert dit in meerdere dossiers 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. Er wordt vastgesteld dat meer en meer belastingschuldigen zich tot de
Fiscale Bemiddelingsdienst wenden inzake niet-fiscale schulden.
Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen de
ontvankelijke dossiers als volgt onderverdeeld worden:
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Resultaat van de bemiddeling der ontvankelijke dossiers
(318 dossiers)

17
(5%)
77
(24%)

Akkoord
Blijvend niet-akkoord

224
(71%)

Ontheven van
bevoegdheid

2) Voorbeelden
In het huidige sociaal-economisch klimaat is het 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.
In de volgende voorbeelden wordt dan ook, soms voor andere invorderingsgeschillen
dan het bekomen van een afbetalingsregeling, de meerwaarde van de Fiscale
Bemiddelingsdienst aangetoond:


Voorbeeld nr 52/2015 – Veroordeling
Aanpassing betalingsfaciliteiten

rechtstreeks

schuldenaar

–

De heer X wordt op dagvaarding wegens de miskenning van een eerder in zijn
handen gelegd fiscaalrechtelijk vereenvoudigd uitvoerend beslag onder derden
veroordeeld als rechtstreeks schuldenaar tot betaling van het bedrag van 124.919,93
EUR. De beschikking van de Beslagrechter te Z wordt bij arrest van het Hof van
beroep te Y hervormd, zodanig dat de heer X nog slechts gehouden was tot betaling
van het bedrag van 7.500 EUR, meer de gerechtelijke intresten en de
dagvaardingskosten.
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Er wordt door de administratie overgegaan tot de betekening van deze uitspraak met
bevel tot betaling.
De bevoegde dienst binnen de Algemene Administratie van de Inning en de
Invordering is van mening dat aangezien de heer X jurist is, er mag worden
verondersteld dat hij zijn persoonlijke verplichtingen en deze van de vennootschap,
waarvan hij de zaakvoerder was, kent. Evenwel werden bij voortduur de meest
elementaire fiscale verplichtingen in hoofde van de vennootschap miskend (ook op
zijn persoonlijke naam werd een administratieve boete gevestigd), zodat zelfs werd
overwogen een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen betrokkene op grond
van artikel 265 van het Wetboek van Vennootschappen. De fiscale schuld benadert
het bedrag van 200.000 EUR zonder dat enig actief werd aangetroffen.
Betaling van de schuld waartoe de heer X werd veroordeeld bleef uit. De
instrumenterende gerechtsdeurwaarder meldde dat betrokkene totaal niet reageert
en uitvoering problematisch is. Er werd wel gewezen op zijn zaakvoerderschap van
een intussen nieuw opgerichte vennootschap; een vennootschap die ondertussen
ook wordt geconfronteerd met diverse btw-boeten.
Op verzoek van de administratie nam de heer X in eerste instantie contact op met de
bevoegde dienst. Betrokkene wijdde het gebrek aan reactie en uitvoering van het
arrest aan tijdelijke financiële problemen, en deelde verder mee over geen enkel
inkomen te beschikken buiten het kindergeld, doch een woonlening te moeten
afbetalen en financiële bijstand te krijgen van kennissen.
Naar aanleiding hiervan werden aan de heer X betalingsfacilteiten toegestaan met
maandelijkse betalingen van 250 EUR, waarbij zeer expliciet werd gewezen op de
noodzaak tot strikte naleving van het betaalakkoord.
Dit akkoord werd evenwel niet nageleefd, zodat door de administratie opdracht werd
gegeven aan de gerechtsdeurwaarder om over te gaan tot derdenbeslag in handen
van financiële instellingen.
Naar aanleiding van dit derdenbeslag biedt de heer X zich aan voor een persoonlijk
onderhoud met de Fiscale Bemiddelingsdienst. De heer X vraagt in eerste instantie
een tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst om te komen tot een herziening
van het afbetalingsplan tot een maandelijkse afbetaling van 150 EUR. Gelet op de
huidige gezondheidstoestand van zijn echtgenote en de operatie die één van zijn
kinderen moest ondergaan, is een maandelijkse afbetaling van 250 EUR voor hem
niet haalbaar.
Aangezien uit contacten van de Fiscale Bemiddelingsdienst met de bevoegde dienst
bleek dat over de reële inkomsten en bestedingen van het betrokken echtpaar nog
geen duidelijke informatie beschikbaar was, werd aan de heer X gevraagd zo snel
mogelijk een duidelijk overzicht hiervan te bezorgen aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Na ontvangst van een aantal documenten die de penibele financiële situatie van de
heer X en zijn huidige vermogenstoestand moeten aantonen, werd door de Fiscale
Bemiddelingsdienst opnieuw contact opgenomen met het bevoegde Team
invordering.
Op basis van de voorgelegde stukken kon volgend akkoord worden bekomen:
 de administratie stelde wat het derdenbeslag in handen van de financiële
instellingen betreft, dat een vrijgave van de gelden die door het beslag werden
gevat en vatbaar zijn voor beslag niet wordt overwogen;
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de administratie is wel bereid om gelet op de door de heer X voorgelegde
stukken de afbetalingsregeling te herzien en gaat akkoord met maandelijkse
afbetalingen van 150 EUR;
eventuele toekomstige teruggaven inzake personenbelasting zullen tevens
worden aangewend op de schuld van de veroordeling.

De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft benadrukt dat de Adviseur invordering Ontvanger na de tussenkomst van de dienst bereid is de heer X een laatste kans te
geven, een kans die hij met beide handen moet grijpen. De Fiscale
Bemiddelingsdienst heeft hem dan ook uitdrukkelijk aangeraden om, gelet op het
bekomen akkoord, de afbetalingsregeling uiterst stipt op te volgen.


Voorbeeld nr 53/2015 – Opschorting openbare verkoop in beslag genomen
roerende goederen – Betalingsfacilteiten

Mijnheer X, zaakvoerder van de bvba Z, verzoekt om de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Zijn verzoek heeft betrekking op de invordering van een btwschuld (1ste en 2de kwartaal 2015).
Op 28 oktober 2015 vraagt de zaakvoerder aan het betrokken Team invordering een
afbetalingsplan (gespreid over 4 maanden), dit wordt hem evenwel geweigerd.
De bevoegde Adviseur invordering - Ontvanger wil geen afbetalingsplan meer
toestaan en geeft aan de instrumenterende gerechtsdeurwaarder opdracht om via
gedwongen invorderingsmaatregelen tot vereffening van de schuld te komen.
Op 2 november 2015 gaat de gerechtsdeurwaarder over tot een in beslagname van
de roerende goederen van de bvba. Dezelfde dag neemt de zaakvoerder contact op
met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Mijnheer X deelt mee dat hij het de laatste jaren financieel moeilijk heeft en dit om
verschillende redenen, zowel binnen de privésfeer (ernstige gezondheids-problemen)
als de beroepssfeer. Het is de betrachting van de zaakvoerder om deeltijds als
loontrekkende te gaan werken en zijn hoofdactiviteit als zelfstandige af te bouwen.
Er wordt door de Fiscale Bemiddelingsdienst contact opgenomen met de betrokken
Adviseur invordering - Ontvanger en het invorderingsdossier van de bvba wordt
grondig met hem besproken.
Gelet op de bijzondere omstandigheden waarmee de zaakvoerder wordt
geconfronteerd, is de Adviseur invordering - Ontvanger bereid voor de vereffening
van de bijzondere rekening btw een afbetalingsplan toe te staan: gedurende 5
opeenvolgende maanden zal er 1.250 EUR betaald worden; het saldo van de schuld
zal in de maand mei 2016 vereffend worden.


Voorbeeld nr 54/2015 – Vervolgingskosten

De zaakvoerder van een bvba is in een dispuut verwikkeld met de Adviseur
invordering - Ontvanger omtrent het aanrekenen van vervolgingskosten aan zijn
vennootschap. Hij vindt die aanrekening onterecht vermits het grootste deel van de
verschuldigde belasting al werd vereffend. Hij is met andere woorden van oordeel dat
de gemaakte kosten niet in verhouding staan tot de openstaande schuld.
Uit de historiek van het dossier blijkt dat de Adviseur invordering - Ontvanger
vasthoudt aan de stelling dat hem hier geen schuld treft en belastingschuldige de
overeengekomen afbetalingsregeling niet stipt en correct heeft nageleefd. Bijgevolg

141





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2015
Deel 3 - Afdeling 1

vindt de Adviseur invordering - Ontvanger het logisch dat de afbetalingsregeling werd
stopt gezet en de gerechtsdeurwaarder bij gebrek aan volledige vereffening van de
belastingschuld werd ingeschakeld.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt in zijn onderzoek vast dat de administratie is
vertrokken van foutieve cijfers op het ogenblik van het invorderen van de schuld via
de gerechtsdeurwaarder. Dit gebeurde ook in haar schriftelijke communicatie
rechtstreeks aan belastingschuldige. De Fiscale Bemiddelingsdienst meent dat de
manier waarop naar betrokkene werd gecommuniceerd bijzonder verwarrend kon
overkomen en niet strookt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Nadat hem op
deze communicatieve tekortkomingen werd gewezen, is de Adviseur invordering Ontvanger evenwel nog niet bereid voor te stellen om toch een deel van die kosten
(nl. de inningsrechten) ten laste te laten nemen van de Schatkist.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is het daarmee niet eens en neemt contact op met de
centrale diensten van de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering. Er
wordt in overleg besloten het dossier aan de ter zake bevoegde Adviseur-generaal –
Gewestelijke directeur voor te leggen en om de volledige ontheffing van de
vervolgingskosten te verzoeken. Deze ambtenaar verleent naderhand wel de
beoogde ontheffing.


Voorbeeld nr 55/2015 – Uitvoerend beslag op roerende goederen –
Opschorting voorziene verkoop

Het verzoek tot fiscale bemiddeling ingediend door de heer X en mevrouw Y, heeft
betrekking op de invordering van hun aanslag in de personenbelasting over het
aanslagjaar 2014.
De procedure van collectieve schuldenregeling werd voor betrokkenen afgesloten op
5 januari 2015. Op 8 januari 2015 stuurde de bevoegde Adviseur invordering Ontvanger een aangetekend schrijven aan betrokkenen waarin hen het nog
openstaande saldo van de betreffende aanslag in de personenbelasting ter kennis
werd gebracht. Deze aanslag werd niet opgenomen in de procedure van collectieve
schuldenregeling aangezien de schuld betrekking heeft op een periode na de
beschikking van toelaatbaarheid. Op 19 maart 2015 werd een dwangbevel aan de
heer X en mevrouw Y betekend en op 16 april 2015 werd beslag op roerende
goederen gelegd. De openbare verkoop van de inbeslaggenomen goederen was
voorzien op 24 juni 2015.
De heer X en mevrouw Y contacteren de Fiscale Bemiddelingsdienst teneinde deze
openbare verkoop te vermijden. Betrokkenen beweren voor het aanslagjaar 2015
(inkomsten 2014) recht te hebben op een teruggave en vragen deze in rekening te
willen brengen van een mogelijke afbetaling.
In een eerste contact met de bevoegde Adviseur invordering - Ontvanger legt
mevrouw Y de situatie uit en stelt zij voor om vanaf juli 2015 te starten met een
maandelijkse afbetaling van 100 EUR en vraagt zij de Adviseur invordering Ontvanger tevens rekening te willen houden met de toekomstige teruggave.
De Adviseur invordering - Ontvanger stelt evenwel dat een afbetaling van 100 EUR
vanaf de maand juli 2015 niet aanvaardbaar is gezien de grootte van de schuld. Zij
stelt tevens dat met een mogelijke toekomstige teruggave geen rekening kan
gehouden worden, zolang hiervoor geen aanslagbiljet werd ontvangen.
Hierop contacteert mevrouw Y de Fiscale Bemiddelingsdienst en vraagt te willen
bemiddelen en de verkoop op te schorten tot een overeenkomst kan worden bereikt.
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Na uitvoerige bespreking van het dossier met de fiscaal bemiddelaar, is de Adviseur
invordering - Ontvanger bereid de voorziene verkoop op te schorten onder volgende
voorwaarden:
 er zal een uitvoerend beslag onder derden worden gelegd bij de werkgever van
de heer X;
 belastingschuldigen moeten onmiddellijk minimaal 100 EUR betalen op de
financiële rekening van het bevoegde kantoor.
Na bespreking van dit akkoord bevestigde de heer X nog diezelfde dag een betaling
van 100 EUR te doen op de financiële rekening van het bevoegde kantoor.


Voorbeeld nr 56/2015 – Opschorting gedwongen invorderings-maatregelen
– Betalingsfaciliteiten

Mevrouw X, zaakvoerster van de bvba Z, verzoekt om de tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst. Haar verzoek heeft betrekking op de invordering van
twee btw-schulden (respectievelijk een bijzondere rekening én één ingevolge een
regularisatieopgave).
De zaakvoerster vraagt aan de bevoegde Adviseur invordering - Ontvanger een
afbetalingsplan. Dit wordt haar evenwel geweigerd.
Op 21 augustus 2015 betekent de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van de Adviseur
invordering – Ontvanger, aan de vennootschap een dwangbevel.
Op 4 september 2015 contacteert de zaakvoerster de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Ze wil een inbeslagneming van de roerende goederen én de hieraan verbonden
kosten absoluut vermijden. Zij verzoekt om een haalbare afbetalingsregeling.
De hoge openstaande btw-schuld is te wijten aan het feit dat haar vroegere
boekhouder geen btw heeft aangegeven. Bij de overname van de boekhouding door
de nieuwe boekhouder in december 2014 werd besloten de fiscale toestand te
regulariseren.
Er wordt door de Fiscale Bemiddelingsdienst contact opgenomen met de betrokken
Adviseur invordering - Ontvanger en het invorderingsdossier van de bvba wordt
grondig met haar besproken.
De Adviseur invordering - Ontvanger heeft begrip voor de tijdelijke financiële
problemen van de zaakvoerster en verleent een afbetalingsplan gespreid over 3
maanden. De betalingen moeten wel rechtstreeks bij de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder worden verricht.


Voorbeeld nr 57/2015 – Stopzetting btw-activiteit – Aanrekening tegoed –
Loonbeslag

De heer X meldt dat er door het Team invordering loonbeslag werd gelegd omdat de
btw teruggaaf – ingevolge de afsluiting van de rekening–courant naar aanleiding van
de stopzetting van de btw-activiteit – nog steeds niet werd aangezuiverd op zijn
openstaande schuld inzake directe belastingen. De heer X had hiervoor reeds in
maart 2015 met de Fiscale Bemiddelingsdienst contact opgenomen om de
problematiek van de aanzuivering van de btw teruggaaf op de openstaande schuld
inzake directe belastingen op te lossen. Toen werd door de administratie
meegedeeld dat de aanzuivering normaliter in juni 2015 zou gebeuren. De betrokken
Adviseur invordering - Ontvanger werd hierover geïnformeerd en ondertussen werd
de heer X verzocht de gevraagde afbetalingen te verrichten.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat, maanden nadien, het probleem nog
steeds niet is opgelost. Het betrokken Team invordering zou immers hebben
vernomen dat de effectieve aanzuivering nog geruime tijd kon aanslepen
(achterstand in verwerking door een te kort aan personeel) en legde daarom
loonbeslag. De heer X was volgens het Team invordering perfect van deze toestand
op de hoogte.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is evenwel van oordeel dat de belastingplichtige het
slachtoffer niet mag zijn van deze vertraging. Zij neemt daarom contact op met de
betrokken dienst bevoegd voor aanzuivering van de btw teruggaaf van
belastingplichtige. Deze dienst meldt dat de btw teruggaaf ter beschikking is gesteld
voor aanzuivering en de effectieve aanwending op de openstaande schuld eind
november 2015 zal gebeuren. De openstaande schuld kan hiermee volledig worden
vereffend.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt het Team invordering op basis van deze
informatie het loonbeslag te willen opschorten, wat onmiddellijk gebeurde.


Voorbeeld nr 58/2015 – Onverschuldigde betaling

Mevrouw X verzoekt om de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Haar
verzoek heeft betrekking op de teruggave in de personenbelasting (aanslagjaar
2014) op naam van haarzelf en haar ex-echtgenoot, de heer Y.
Mevrouw X en de heer Y leven feitelijk gescheiden sedert december 2013. Het
aanslagbiljet van de betreffende aanslag werd enkel aan het adres van de heer Y
verzonden. Mevrouw X ontving geen kopie van het aanslagbiljet.
De betreffende teruggave werd door het bevoegde Team invordering ten onrechte
voor het volledige bedrag uitbetaald op de financiële rekening van de heer Y. Op
basis van de fiscale omdeling ontving de heer Y bijgevolg onterecht ook het aandeel
van mevrouw X in de betrokken aanslag.
Naar aanleiding van het verzoek om bemiddeling contacteerde de Fiscale
Bemiddelingsdienst de bevoegde Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur van het
Inningscentrum en de dossierbeheerder van de Cel Terugbetalingen.
Er werd door de bevoegde dienst een dossier “onverschuldigde betaling” opgemaakt
en er werd een schrijven gericht aan de heer Y met het verzoek het ten onrechte aan
hem uitbetaalde deel van de teruggave terug te storten.
Er werd in eerste instantie naar aanleiding van de verklaring van de heer Y aan hem
gevraagd een door mevrouw X ondertekend schrijven te bezorgen waarin zij
bevestigt een deel van de teruggave cash van de heer Y te hebben ontvangen en dat
zij bovendien akkoord is dit bedrag te ontvangen in de plaats van haar werkelijk
aandeel in de betreffende teruggave.
Mevrouw X verklaart evenwel aan de Fiscale Bemiddelingsdienst in dit verband geen
enkel bedrag in cash, noch op haar financiële rekening te hebben ontvangen van de
heer Y.
De administratie richt vervolgens een schrijven aan de heer Y waarin zij hem wijst op
artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek krachtens hetwelke diegene die bij vergissing
of met zijn weten iets heeft ontvangen dat hem niet verschuldigd was, verplicht is het
terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het hem
verschuldigd was.
Er wordt aan de heer Y gevraagd het bedrag onmiddellijk terug te storten op de
financiële rekening van de Cel Terugbetalingen.
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Er wordt door de administratie evenwel niet gewacht op de effectieve terugbetaling
door de heer Y en het effectieve aandeel van mevrouw X in de teruggave wordt haar
onmiddellijk gestort.


Voorbeeld nr 59/2015 – Intrekking onbeperkt uitstel van de invordering

De heer X biedt zich aan bij de Fiscale Bemiddelingsdienst op aanraden van het
lokale invorderingskantoor.
Hij heeft immers een brief ontvangen van de Adviseur invordering - Ontvanger
waarmee hij wordt ingelicht van de intrekking van de beslissing die hem het
onbeperkt uitstel van de invordering toekende (toepassing van de artikelen 413bis en
volgende van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).
De intrekking was het gevolg van de niet naleving van de modaliteiten bepaald door
de directeur bij de toekenning van de gunstmaatregel van het onbeperkt uitstel van
de invordering. In casu ging het om het niet systematisch verrichten van
maandelijkse betalingen van 85 EUR, waar betrokkene evenwel reeds meerdere
betalingen verrichtte om tot het totaal te betalen bedrag van 3.900 EUR te komen. Dit
gebeurde slechts enkele keren, en dit als gevolg van onvoldoende provisie op de
bankrekening op het ogenblik van de uitvoering van de betalingsopdracht.
Na de heer X uitvoerig te hebben gehoord, reconstrueert de Fiscale
Bemiddelingsdienst zijn dossier en verifieert de toepassingsvoorwaarden van de
gunstmaatregel, waarvoor zonder nadere formaliteit een intrekking aan de verzoeker
werd verzonden.
De heer X is, na een briljante carriere, ingevolge een verslaving aan lager wal
geraakt. Hij verwaarloosde zijn verplichtingen, leefde van OCMW-steun en nadien
van werkloosheidsuitkeringen.
Hersteld maar slechts beschikkend over een gering inkomen om zijn fiscale schulden
te voldoen, had hij deze maatregel van onbeperkt uitstel van de invordering
verkregen en wenste deze ook te behouden. Op aanraden van de Fiscale
Bemiddelingsdienst doet de heer X, onmiddellijk na het onderhoud, een betaling om
alsnog aan bepaalde niet nageleefde betalingstermijnen te voldoen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst haalde vervolgens aan dat er geen rekening werd
gehouden met een aanzienlijke vrijwillige betaling, gestort bovenop de maandelijkse
afbetalingen, voorwaarde voor deze gunstmaatregel. Deze vrijwillige afbetaling
verminderde in aanzienlijke mate het nog te betalen saldo om te komen tot het door
de bevoegde directeur vastgestelde bedrag van 3.900 EUR. Er moesten nog enkel
tien stortingen van 85 EUR worden verricht.
De Adviseur invordering – Ontvanger is bereid om de intrekking van de maatregel
van het onbeperkt uitstel van de invordering te herzien en deze opnieuw te activeren
voor de betaling van de laatste tien nog verschuldigde afbetalingen van 85 EUR.


Voorbeeld nr 60/2015 – Fiscaal attest overheidsopdrachten

De heer X verzoekt de administratie om aflevering van een fiscaal attest in het kader
van overheidsopdrachten. De bvba Y, waarvan de heer X zaakvoeder is, wenst deel
te nemen aan een overheidsopdracht voor de levering van politiemateriaal.
Op 29 april 2015 wordt door de administratie een attest afgeleverd waaruit blijkt dat
de bvba Y meer dan 3.000 EUR opeisbare fiscale schulden zou hebben. De heer X
betwist dit en stelt dat op datum van 14 april 2015 een betaling van 2.430,35 EUR
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werd gedaan bij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder, waardoor de schuld van
de bvba op datum van de aanvraag van het attest minder dan 3.000 EUR bedroeg.
De heer X probeerde de administratie hieromtrent te contacteren met de vraag een
nieuw attest te willen afleveren doch slaagde hier niet in. Hierop diende hij een
verzoek om fiscale bemiddeling in.
Er wordt door de Fiscale Bemiddelingsdienst contact opgenomen met de Adviseurgeneraal – Gewestelijke directeur van het Inningscentrum, bevoegd voor het
uitreiken van het fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten. Het verzoek
van de heer X wordt toegelicht.
Er wordt vervolgens een nieuw fiscaal attest uitgereikt door de Adviseur-generaal –
Gewestelijke directeur van het Inningscentrum waarbij wordt bevestigd dat de bvba Y
geen enkele opeisbare belasting in hoofdsom of toebehoren verschuldigd is,
waarvan de totale som meer dan 3.000 EUR bedraagt.


Voorbeeld nr 61/2015 – Aanpassing betalingsfaciliteiten

Het verzoek tot fiscale bemiddeling, ingediend door de heer X, heeft betrekking op
zijn aanslag in de personenbelasting over het aanslagjaar 2014.
De bevoegde Adviseur invordering - Ontvanger staat aan de heer X voor deze
belastingaanslag een afbetalingsregeling toe met maandelijkse betalingen van 500
EUR vóór de 5de van de maand vanaf oktober 2015 en betaling van het saldo vóór 7
maart 2016.
De heer X wordt tijdens de maand oktober 2015 omwille van onvoorziene
omstandigheden evenwel met bijkomende kosten geconfronteerd waardoor de
eerste betaling van 500 EUR voor hem niet haalbaar is. De Adviseur invordering Ontvanger is evenwel niet bereid hem een bijkomend uitstel toe te kennen.
Na een uitgebreide bespreking van het dossier en toelichting van de onvoorziene
omstandigheden waarmee betrokkene wordt geconfronteerd door de Fiscale
Bemiddelingsdienst met de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger, wordt deze
laatste bereid gevonden de afbetaling voorzien in oktober 2015 te reduceren tot 200
EUR. De afbetaling van december 2015 wordt opgetrokken naar 800 EUR.


Voorbeeld nr 62/2015 – Ontheffing vervolgingskosten

In maart 2015 wordt een aanslagbiljet inzake personenbelasting over het aanslagjaar
2014 aan de heer X verzonden. In mei 2015 wordt per gewone post een aanmaning
verstuurd. De heer X beweert evenwel deze aanmaning nooit te hebben ontvangen.
In juli 2015 wordt volgens de administratie een aangetekende herinnering
betreffende deze aanslag aan de heer X verstuurd. De heer X beweert ook deze
nooit te hebben ontvangen. In september 2015 wordt ingevolge de niet betaling van
de aanslag door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder een dwangbevel
betekend aan de heer X.
Naar aanleiding van dit dwangbevel betaalt de heer X onmiddellijk de betreffende
aanslag. Met de betekening van het dwangbevel zou de heer X maar de eerste keer
herinnerd zijn aan zijn openstaande schuld, hij was niet op de hoogte van een fiscale
betalingsachterstand.
De heer X nam contact op met BPost met de vraag hem meer informatie te bezorgen
omtrent de verstuurde aangetekende herinnering. Hier deelde men hem evenwel
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mede dat men enkel opzoekingen kan doen op basis van het nummer van het
aangetekend schrijven.
De heer X contacteerde hierop de Fiscale Bemiddelingsdienst om het nummer van
het aangetekend schrijven te bekomen, zodat hij bij BPost kon nagaan wat er met dit
schrijven is gebeurd en wie er eventueel voor ontvangst ervan zou getekend hebben.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft in dit dossier in eerste instantie contact
opgenomen met de bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger. Het dossier werd
besproken en er werd gevraagd na te gaan of, gelet op de beweringen van de heer
X, een bewijs van de verzending van de aangetekende herinnering (en het nummer
van de aangetekende zending) kon worden voorgelegd.
Na onderzoek op het kantoor blijkt dit evenwel niet mogelijk te zijn.
Na contact met de Fiscale Bemiddelingsdienst verzoekt de heer X, gelet op de
omstandigheden van het dossier, om een ontheffing van de gemaakte
vervolgingskosten.
Gelet op de verhouding van de omvang van het bedrag van de verschuldigde
belasting in hoofdsom (231 EUR) en de verschuldigde vervolgingskosten (165,52
EUR), op het feit dat het bewijs van de verzending van de aangetekende herinnering
niet terug te vinden is en bijgevolg niet kan worden voorgelegd aan de heer X en dat
dit een éénmalig feit lijkt te zijn aangezien betrokkene niet gekend staat als een
nalatige betaler, vraagt de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de Adviseur-generaal –
Gewestelijke directeur van het Regionaal Invorderings-centrum om te willen
onderzoeken of in dit uitzonderlijke geval een ontheffing van de vervolgingskosten
niet opportuun is.
De Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur van het Regionaal Invorderingscentrum stelt evenwel bij beslissing van 19 januari 2016 dat aan het verzoek om
ontheffing van de vervolgingskosten geen gunstig gevolg kan worden gegeven.
De bevoegde Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur motiveert zijn beslissing als
volgt “uit verder onderzoek van uw dossier blijkt dat u sedert 1992 ingeschreven bent
te …. Zowel het aanslagbiljet, als de aanmaningen werden per post onder gesloten
omslag verzonden naar dit adres. Geen van deze briefwisseling keerde onbesteld
terug op het kantoor van het Team Invordering Y.
Verder wens ik u te wijzen op het feit dat de loutere bewering door een
belastingplichtige dat een aanslagbiljet / (aangetekende) aanmaning niet verzonden
is, niet tot gevolg heeft dat het bestuur, dat voorhoudt dat het op het juiste adres van
de belastingplichtige en in de gepaste vorm het aanslagbiljet / (aangetekende)
aanmaning verzonden heeft, ook het bewijs moet leveren dat de verzending effectief
gebeurd is (Cass., 15 juni 2001, Arr.Cass., 2001, afl. 6, blz. 1180).
Bijgevolg wordt vermoed dat u het aanslagbiljet en de (aangetekende) aanmaningen
ontvangen heeft.
Tenslotte kan het argument dat u geen aangetekende aanmaning ontvangen zou
hebben, sowieso niet aanvaard worden als voldoende; belastingplichtigen worden
geacht hun aangifte, die ze zelf verricht hebben, spontaan te betalen voor de
vervaldag na ontvangst van het aanslagbiljet. Zij dienen hiervoor geen aanmaning te
krijgen.
(…)
Het dwangbevel werd bijgevolg terecht betekend.”
Een afschrift van voormelde beslissing werd aan de Fiscale Bemiddelingsdienst
gestuurd.
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De Fiscale Bemiddelingsdienst was evenwel van mening dat bij de beslissing van de
Adviseur-generaal – Gewestelijke directeur van het Regionaal Invorderings-centrum
niet alle aangehaalde elementen in overweging werden genomen.
Er werd hieromtrent dan ook telefonisch contact opgenomen met de bevoegde
juridische dienst van dit Regionaal Invorderingscentrum en de aangehaalde
argumenten werden verduidelijkt.
Tijdens dit contact bleek dat de betreffende beslissing de nota van de Fiscale
Bemiddelingsdienst kennelijk had gekruist.
Intussen had ook de heer X contact opgenomen met de bevoegde dienst en in
gezamenlijk overleg werd beslist de aangerekende vervolgingskosten alsnog te
ontheffen.


Voorbeeld nr 63/2015 – Roerende voorheffing – Betalingsfaciliteiten –
Uitzonderlijke omstandigheden

Mevrouw X is de echtgenote van een voormalige zaakvoerder van een ontbonden
bvba, die nog een aanzienlijk bedrag aan roerende voorheffing verschuldigd is, die
reeds veel eerder betaalbaar was.
Deze fiscale schuld is het gevolg van de belastbaarheid van liquidatieboni. De
vereffening van de bvba heeft voortijdig plaatsgevonden in 2012, met een
onmiddellijke afsluiting die een eenzijdige verbintenis bevatte tot onbeperkte
voldoening van de schulden van de bvba door de voormalige zaakvoerder en de
vereffenaar.
Mevrouw X betwist dit feit niet maar wel de periode die verstreken is tussen de
opeisbaarheid en de tenuitvoerlegging van deze roerende voorheffing – 2 jaar en 10
maanden – alsook de nalatigheidsinteresten die voor deze periode worden geëist.
Tenslotte wil ze deze schuld via een afbetalingsregeling vereffenen. Ze bevestigt
overigens dat ze reeds gedeeltelijke betalingen heeft verricht.
Mevrouw X licht de Fiscale Bemiddelingsdienst uitvoerig in over de ongelukkige
omstandigheden die aan de grondslag liggen van deze vereffening. Met name, de
zwakke gezondheidheidstoestand van haar echtgenoot die sindsdien fysiek en
mentaal gehandicapt is. Hij oefent thans een deeltijdse activiteit uit, in een door het
Waalse gewest erkende instelling voor gehandicapte personen. Mevrouw X voorziet
ondertussen alleen in de behoeften van een gezin met kinderen.
De Adviseur invordering - Ontvanger eist de volledige betaling, zo nodig via een
gedwongen invordering. Hij is van oordeel dat de rekening-courant van de
zaakvoerder een groot tekort vertoonde op het ogenblik van de invereffeningstelling.
Omdat de echtgenoten aldus voordeel hebben gehaald uit deze rekening-courant,
moet de heer Y de totaliteit van de voorheffing en de bijkomende kosten onmiddellijk
betalen. Aangezien de roerende voorheffing bovendien een inhouding aan de bron is
op de belastbare inkomsten, is de Adviseur invordering - Ontvanger van mening dat
er geen betalingsfaciliteiten kunnen verleend worden. Hij verklaart bovendien dat hij
geen enkele gedeeltelijke betaling heeft ontvangen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzoekt grondig het fiscaal dossier van de bvba,
maar ook de feitelijke situatie van de echtgenoten.
De wettelijke bepalingen inzake de betaalbaarheid van de roerende voorheffing, met
inbegrip van de verschuldigheid van de nalatigheidsinteresten vanaf het verstrijken
van de termijn van vijftien dagen volgend op de betaalbaarstelling van de inkomsten
worden aan mevrouw X verduidelijkt.
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Vervolgens wordt het dossier omstandig aan de Adviseur invordering - Ontvanger
toegelicht, zowel via een boekhoudkundige analyse van de bvba als door een
wedersamenstelling van vroegere gedeeltelijke betalingen (effectieve betalingen
maar aanvankelijk onjuist verricht) en een verificatie van de feitelijke elementen van
de familiale situatie.
Op grond hiervan aanvaardt de Adviseur invordering - Ontvanger om
betalingsfaciliteiten te verlenen. Deze faciliteiten gaan gepaard met een vrijwillige
verzaking aan de verlopen tijd van de verjaring, ondertekend door de heer Y,
teneinde nieuwe vervolgingskosten te vermijden.
Mevrouw X, die beschikt over een volmacht van haar echtgenoot, heeft tenslotte bij
toepassing van artikel 417 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
vrijstelling van de nalatigheidsinteresten bekomen, na een gemotiveerd
verzoekschrift daartoe met vermelding van de door de Fiscale Bemiddelingsdienst
verduidelijkte omstandigheden.


Voorbeeld nr 64/2015 – Opschorting voorziene openbare verkoop roerende
goederen – Betalingsfaciliteiten

Mijnheer X, zaakvoerder van de bvba Z, verzoekt om de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst. Zijn verzoek heeft betrekking op de invordering van 2 aanslagen
in de vennootschapsbelasting, respectievelijk over de aanslagjaren 2014 en 2015.
De bevoegde Adviseur invordering – Ontvanger wil geen afbetalingsplan meer
toestaan en doet in de maand december 2015 een beroep op de
gerechtsdeurwaarder om tot gedwongen invordering van de belastingschuld te
komen. Op 22 december 2015 wordt aan de belastingplichtige een dwangbevel
betekend. Op 13 januari 2016 worden de roerende goederen van de vennootschap in
beslag genomen, de openbare verkoop ervan is voorzien op 21 februari 2016.
Op 19 januari 2016 dient de zaakvoerder een verzoek om bemiddeling in bij de
Fiscale Bemiddelingsdienst: hij wil de openbare verkoop absoluut vermijden en
vraagt spreiding van betaling.
Op 21 januari 2016 contacteert de Fiscale Bemidelingsdienst de betrokken Adviseur
invordering – Ontvanger en wordt het invorderingsdossier van de bvba uitgebreid
met hem besproken.
Gelet op de bijzondere omstandigheden waarin de vennootschap zich bevindt
(dreigende vereffening) is de Adviseur invordering - Ontvanger akkoord om de
voorziene verkoop op te schorten en een uitstel van betaling toe te staan, met
volgende modaliteiten:
 de aanslag in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar 2014 moet tegen
uiterlijk 12 februari 2016 betaald worden;
 de aanslag in de vennootschapsbelasting over het aanslagjaar 2015 mag
gespreid betaald worden over de maanden maart, april en mei 2016.


Voorbeeld nr 65/2015 – Verkoop roerende goederen voor de betaling van
belastingen van een erflater – Fout notaris

Mevrouw X aanvaardt de nalatenschap van haar overleden vader onder voorrecht
van boedelbeschrijving. De nalatenschap is opengevallen in 2011.
De erflater had nog openstaande aanslagen inzake personenbelasting. De Adviseur
invordering - Ontvanger verzoekt de wettige erfgenaam deze openstaande schuld te
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betalen. Deze laatste roept evenwel laattijdig de aanvaarding onder voorrecht van
boedelbeschrijving in.
Na enige tijd, gaat de Adviseur invordering - Ontvanger, zonder dat hij over meer
concrete informatie omtrent deze procedure beschikt, over tot de gedwongen
invordering lastens de erfgenaam. De verkoop van haar roerende goederen was
gepland binnen de maand. Mevrouw X had inderdaad niet alle bewijzen aangaande
de nalatenschap aan de Adviseur invordering - Ontvanger bezorgd, er was sprake
van een blijvend geschil.
Mevrouw X woont in Wallonië en haar overleden vader was gedomicilieerd in
Vlaanderen, waardoor een Nederlandstalige Adviseur invordering – Ontvanger
bevoegd is. Mevrouw X had daarenboven de afhandeling van de nalatenschap in
handen van een notaris gegeven, gevestigd in Wallonië.
Mevrouw X richt zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst, maar ook tot de Federale
Ombudsman. Rekening houdend met de aard van het conflict, behandelde de
Fiscale Bemiddelingsdienst het verzoek en lichtte de Federale Ombudsman in van
het resultaat.
Na analyse van het dossier verduidelijkt de Fiscale Bemiddelingsdienst aan mevrouw
X in omtrent de oorzaak van opeisbaarheid van de belasting, de kosten en de
interesten, evenals de maatregelen genomen door de Adviseur invordering Ontvanger.
De Adviseur invordering - Ontvanger ontving inderdaad, ondanks verschillende
verzoeken aan de erfgenaam maar ook aan de notaris, geen enkele uitdrukkelijke
bevestiging van de verklaring van aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht
van boedelbeschrijving, waardoor hij overging tot de gedwongen uitvoering. Omdat
de nalatenschap bovendien niet vereffend was, bleef het actief ervan het onderpand
voor de betaling van de schuldeisers van de overledene, waaronder de Adviseur
invordering - Ontvanger.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat de notaris geen oog had voor de
wettelijke termijnen bepaald in de artikelen 795, 798 en 800 van het Burgerlijk
Wetboek om de boedelbeschrijving van de nalatenschap op te maken en de
erfgenaam de mogelijkheid te geven om een definitieve keuze te maken. De vraag
rees bovendien of de notaris om de wettelijke mogelijkheid tot verlenging van deze
termijnen had verzocht, wat in voorkomend geval de opschorting van de geplande
roerende verkoop zou mogelijk maken.
Na contact met de Fiscale Bemiddelingsdienst, neemt de notaris de belastingschuld
en de bijkomende kosten, waaronder de door de Adviseur invordering - Ontvanger
gemaakte vervolgingskosten, voor zijn rekening. Op basis van deze integrale
betaling ging de verkoop van de roerende goederen van de erfgenaam niet door.


Voorbeeld nr 66/2015 – Aanpassing betalingsfaciliteiten – Richtlijnen
hiërarchie

Belastingplichtige verzoekt om de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst
omdat zij niet akkoord gaat met de beperkte betalingsfaciliteiten die toegestaan
werden door de bevoegde Adviseur invordering - Ontvanger inzake een aanslag in
de personenbelasting. Belastingplichtige verzoekt om een vermindering van het
maandelijks te betalen bedrag, rekening houdende met haar persoonlijke
omstandigheden. De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt aan belastingplichtige een
overzicht van haar maandelijkse inkomsten en uitgaven.
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Na analyse van het dossier neemt de Fiscale Bemiddelingsdienst contact op met de
bevoegde Adviseur invordering - Ontvanger. Deze weigert echter het maandelijks te
betalen bedrag te verlagen aangezien er reeds een ruimere afbetalingstermijn werd
toegestaan dan diegene die vanwege de centrumdirecteur mag worden toegestaan
inzake dergelijke belastingaanslagen.
De bemiddelaar verzeilt hierdoor in een vervelende situatie en dit maakt zijn
bemiddeling onmogelijk: hij moet bemiddelen met een partij die eigenlijk geen
concessies kan doen, zodat de “bemiddelingsmarge” nihil wordt. Dit weegt zwaar op
de slaagkansen in een aantal “invorderingsbemiddelingen.”.


Voorbeeld nr 67/2015 – Beslag op pensioenen – Beperking gevolgen
ondanks samenloop met andere schuldeisers

De heer X en mevrouw Y hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en wonen
in Frankrijk.
Ze hebben nog openstaande aanslagen inzake personenbelasting die betrekking
hebben op een periode waarin ze meerdere inkomsten uit beroepsactiviteiten
genoten.
De heer X had voor deze aanslagen van de Adviseur invordering - Ontvanger
betalingsfaciliteiten verkregen, doch deze niet nauwgezet nageleefd. De Adviseur
invordering - Ontvanger legde bijgevolg terecht beslag op het Belgische pensioen
van de heer X.
Deze maatregel werd genomen op grond van artikel 164 van het koninklijk besluit tot
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat de Ontvanger
toelaat een fiscaal vereenvoudigd derdenbeslag in handen van een derde te leggen.
Dit derdenbeslag leidde tot een inhouding van 750 EUR op het pensioen, dit
rekening houdende met het voor beslag vatbare gedeelte bepaald in het Belgische
Gerechtelijk Wetboek.
De echtgenoten zijn evenwel van mening dat zij door die maandelijkse inhouding niet
meer fatsoenlijk kunnen leven, rekening houdend met hun huisvestingskosten en de
gezondheidskosten van mevrouw Y, wat wordt gestaafd door stukken.
Mevrouw Y heeft immers sinds haar pensionering haar tegemoetkoming als persoon
met een handicap verloren en ontvangt een veel lagere pensioenuitkering.
Het is dit inkomensverlies dat het voor hen onmogelijk maakt om de eerder door de
Adviseur Invordering - Ontvanger toegestane betalingsfaciliteiten na te leven. Ze
geven evenwel toe dat ze deze wijziging in hun inkomsten niet aan hem hebben
meegedeeld, om zodoende op basis daarvan een nieuw betaalakkoord te bekomen.
Ze richten een verzoek aan de Fiscale Bemiddelingsdienst om te onderhandelen met
de Adviseur invordering - Ontvanger over nieuwe betalingsfaciliteiten en verzoeken
opschorting van het gelegde beslag. Na contact met de Adviseur invordering Ontvanger, verduidelijkt de Fiscale Bemiddelingsdienst dat deze niet geneigd is het
beslag op te schorten zonder waarborg dat de betalingsfaciliteiten zullen worden
nageleefd. Het feit dat de heer X nog een huis in België bezit, dat leegstaat en te
koop is gesteld, biedt geen garantie aan de Adviseur invordering - Ontvanger tot
betaling van zijn schuldvorderingen. Deze woning is immers nog bezwaard met een
hypotheek van de bank, die reeds de procedure van gedwongen verkoop van deze
woning had opgestart.
De Fiscale Bemiddelingsdienst raadt de echtgenoten bijgevolg aan om het beslag op
het pensioen van de heer X te behouden, terwijl ze onderhandelt over een beperking
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van de gevolgen van dit beslag tot een lager bedrag dan 750 EUR, rekening
houdend met hun huidige financiële situatie.
De Adviseur invordering - Ontvanger gaat akkoord met dit voorstel, beperkt de
gevolgen van het beslag en neemt daarna contact op met de Rijksdienst voor
Pensioenen. Omdat de Adviseur invordering - Ontvanger niet de enige schuldeiser
was die beslag legde op dit pensioen, neemt de heer X op aanraden van de Fiscale
Bemiddelingsdienst nog contact op met de kredietmaatschappij die in conflict zou
kunnen komen met de Adviseur invordering - Ontvanger en aanspraak zou kunnen
maken op het, spijts het beslag, vrijgekomen gedeelte van het pensioen. Een
minnelijk akkoord met deze kredietmaatschappij maakt het voor de Adviseur
invordering - Ontvanger mogelijk het beslag te beperken tot 400 EUR. Dit zorgt
ervoor dat de echtgenoten opnieuw fatsoenlijk kunnen leven.


Voorbeeld nr 68/2015 – Faillissement van een Starters-bvba – Nieuwe
professionele start

De heer X is zaakvoerder en sinds het recente overlijden van zijn moeder, de enige
vennoot van de bvba starter, ook starters-bvba genoemd (afgekort als “S-bvba”), die
ze vijf jaar voordien hadden opgericht. In zijn hoedanigheid van zaakvoerder, heeft
hij een ingebrekestelling ontvangen waarin de onmiddellijke betaling wordt geëist van
de achterstallen in de vennootschapsbelasting van de S-bvba. De Adviseur
invordering - Ontvanger kondigt aan, deze vennootschap te zullen dagvaarden in
faling, tenzij de fiscale schuld wordt betaald. De heer X richt zich tot de Fiscale
Bemiddelingsdienst en beweert dat de vennootschap niet in staat is om deze betaling
uit te voeren. Hij bevindt zich ook persoonlijk in een moeilijke financiële situatie.
De vennootschap is sedert enige tijd in feite „‟slapend‟‟, maar wegens persoonlijke
redenen is de heer X vastberaden om het faillissement ervan te vermijden. Het
betreft immers een vennootschap die is opgericht om een activiteit en een familiale
expertise die al sinds generaties worden overgedragen, voort te zetten. Bovendien
heeft de heer X, die net zestig jaar is geworden, nood aan een winstgevende
activiteit om beter te voorzien in de behoeften van zijn gezin. Hij geniet immers
momenteel zelf een uitkering van het OCMW, alsook van sociale voordelen qua
energievoorziening. De overige kosten van het echtpaar, waaronder de huur, kunnen
voorlopig nog worden gedragen vanuit een beperkte erfenis die de echtgenote heeft
verkregen. Daartoe zoekt hij mogelijkheden om zijn S-bvba opnieuw leven in te
blazen via microkredietpartners en een proactief contact met een vennootschap
gevestigd te Antwerpen, die eveneens gespecialiseerd is in het bijzondere
expertisedomein waarin hij actief is. Rekening houdend met het chaotisch parcours
dat de heer X de laatste jaren heeft doorlopen maar ook met de bepalingen van het
Wetboek van Vennootschappen op het vlak van de S-bvba, beslist de Fiscale
Bemiddelingsdienst om deze situatie te analyseren met het oog op het garanderen
van een professionele en persoonlijke “nieuwe start” voor de heer X.
De Fiscale Bemiddelingsdienst merkt op dat de heer X zich in dezelfde situatie
bevindt als begin de jaren „80 op een moment dat hij zich persoonlijk hoofdelijk borg
had gesteld voor de betaling van de schulden van zijn ouders. Hij oefende toen zijn
expertise uit in verscheidene vennootschappen met onbeperkte hoofdelijke
aansprakelijkheid van zijn ouders, die inmiddels sinds lange tijd failliet of vereffend
zijn.
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Daarna en tot de de oprichting van de S-bvba oefende hij deze expertise uit als
zelfstandige onderworpen aan de btw.
De persoonlijke borgstelling, die integraal werd uitgevoerd, heeft hem ertoe gebracht
zijn goederen te koop te stellen, terwijl hij intussen ook een betaalachterstand
opbouwde qua persoonlijke schulden in de personenbelasting en in de btw.
Voor de onbetaalde belastingen, gevestigd op zijn persoonlijke naam, heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst een middellange termijn van opschorting van de
invordering bekomen, zodat de heer X zijn actief leven kan hernemen. Op het vlak
van de btw had de vaststelling van zijn onvermogen bovendien tot gevolg dat zijn
vroegere schulden en de schulden van de S-bvba niet meer werden gevorderd.
Terzelfdertijd werd een kwijtschelding van de geldboeten verleend.
Tot slot verduidelijkt de Fiscale Bemiddelingsdienst uitvoerig de verplichtingen van
de heer X, als zaakvoerder van de S-bvba, om de activiteit van de vennootschap te
hernemen, waaronder een volstorting van 11.400 EUR om de wettelijke drempel van
het volstortkapitaal van 12.400 EUR te bereiken (vereist door het Wetboek van
Vennootschappen) voor de volledige omzetting van de S-bvba in een bvba binnen de
vijf jaar vanaf de oprichting ervan.
Overtuigd door de argumenten van de Fiscale Bemiddelingsdienst en geadviseerd in
de te nemen effectieve stappen, heeft de heer X aangifte van faillissement gedaan
van zijn S-bvba. De achterstallige vennootschapsbelasting werd aldus opgenomen in
het passief van het faillssement, dat door een curator wordt beheerd.
Hij zet nadien met de hulp van de Fiscale Bemiddelingsdienst de laatste stappen met
het oog op zijn “nieuwe start”.
Hij verkrijgt tevens een attest van afwezigheid van persoonlijke btw-schulden,
voorwaarde gesteld door de vennootschap gevestigd te Antwerpen voor een
partnerschap als zelfstandig consultant. Hij neemt een btw-identificatienummer als
natuurlijke persoon. Zijn eerder nummer werd immers afgesloten wegens gebrek aan
activiteit.
De verschillende betrokken Adviseurs invordering - Ontvangers en de btw-controleur
verklaarden zich akkoord met de door de Fiscale Bemiddelingsdienst in dit dossier
gezette stappen.
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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 97 dossiers van de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 6% van alle afgesloten dossiers “Fiscale Bemiddeling” in 2015.
De significante daling (nog 12% in 2014) is het gevolg van de overdracht van de
dossiers registratie- en successierechten in Vlaanderen per 1 januari 2015.

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blijvend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

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

7

31

9

-

47

10

28

12

-

50

17

59

21

-

97

Van de 97 dossiers werden er 17 onontvankelijk verklaard.
Van de 80 ontvankelijke dossiers, werden er 59 opgelost met een wederzijds
akkoord.
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De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting:
Type van afsluiting (97 dossiers)

21
(22%)

17
(17%)

0

Onontvankelijk
Akkoord
Blijvend niet-akkoord
Ontheven van
bevoegdheid
59
(61%)

Het aantal onontvankelijke dossiers in de materie blijft 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 2015 een aantal manifest
ongegronde verzoeken.
We stellen een duidelijke procentuele stijging vast van het aantal dossiers die voor
bemiddeling in aanmerking komen en waarin een wederzijds akkoord kon worden
bekomen. Dit is te wijten aan het feit dat er procentueel gezien meer betwistingen
inzake “kadaster” worden voorgelegd en de bemiddeling op dit vlak vaker dan inzake
de registratie- en successierechten tot een akkoord leidt.
De overdracht van de dienst van de belasting inzake registratie- en successierechten
naar het Vlaamse Gewest zorgde ervoor dat de Fiscale Bemiddelingsdienst zich in
een aantal dossiers onbevoegd diende te verklaren. Een aantal belastingplichtigen
richtte zich evenwel voor deze Vlaamse materie in 2015 alsnog tot de “federale”
Fiscale Bemiddelingsdienst.
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De redenen van onontvankelijkheid worden gedetailleerd in het volgende diagram
Uitsplitsing - onontvankelijke dossiers
9
7

0

0

1

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

21
(26%)

0
Akkoord
Blijvend niet-akkoord

59
(74%)
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Inzake de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt 74% van
de ontvankelijke dossiers afgesloten met een wederzijds akkoord. Dit is procentueel
een stijging ten opzichte van de 53% in 2014, die hiervoor reeds werd verklaard.

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


Registratierechten



Voorbeeld nr 69/2015 – Klein beschrijf – Voorwaarden – Verplichting tot
verkoop binnen het jaar – Waals Gewest

De heer X en mevrouw Y hebben een huis gekocht in het Waalse Gewest en hebben
het recht van overgang van 6%, voorzien bij artikel 53 van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van toepassing in het Waalse
Gewest), betaald.
Naast andere voorwaarden is de vermindering van het gewone tarief voorzien bij
voormeld artikel niet van toepassing als de aankoper of zijn echtgeno(o)t(e) of
wettelijk samenwonende reeds het geheel of een onverdeeld deel van een zakelijk
recht bezit op een ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk voor bewoning is
bestemd, ongeacht of het in België of in het buitenland is gelegen (artikel 54, 3 e lid
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Waalse Gewest)). Er
wordt echter geen rekening gehouden met de onroerende goederen waarvan de
verkrijger of zijn echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende daadwerkelijk bij
authentieke akte het hem toebehorende zakelijk recht heeft afgestaan, uiterlijk in de
loop van het jaar van de authentieke akte van aankoop van het onroerend goed dat
in aanmerking kan komen voor de verlaging (artikel 54, 4e lid, 2° van het Wetboek
der registratie-, hypotheek- en griffierechten (Waals Gewest)).
Na controle stelt de administratie vast dat de heer X op het ogenblik van de aankoop
eigenaar was van 1/18e in volle eigendom van een andere woning en dus de
bijkomende rechten en een boete verschuldigd is. Aangezien de de heer X niet
akkoord gaat met het standpunt van de administratie, dient hij een verzoek om
bemiddeling in bij de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wijst de administratie erop dat de heer X geen
melding heeft gemaakt van het binnen het jaar te verkopen onroerend goed, zoals
artikel 55, 2°, c van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(Waalse Gewest) voorschrijft, aangezien hij naar zijn mening geen eigenaar meer
was van dat goed bij de koopovereenkomst (overeenkomstig artikel 1583 van het
Burgerlijk Wetboek is de koop tussen partijen voltrokken en verkrijgt de koper van
rechtswege de eigendom ten aanzien van de verkoper, zodra er overeenkomst is
omtrent de zaak en de prijs, hoewel de zaak nog niet geleverd en de prijs nog niet
betaald is). Om de datum van de verkoopovereenkomst te bevestigen verstrekt de
heer X ook een kopie van de betaling door de koper van een voorschot op de
financiële rekening van de notaris.
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Gelet op de specifieke omstandigheden van het dossier aanvaardt de administratie
na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst het standpunt van de heer X en
verzaakt ze aan de bijkomende rechten en de boete.


Successierechten



Voorbeeld nr 70/2015 – Tarief “in rechte lijn” – Kind opgevoed in het gezin
van de erflater

De heer X overlijdt en laat een testament na waarin zijn echtgenote wordt aangeduid
als algemeen legataris, op last van afgifte van de blote eigendom van zijn woning
aan mevrouw Y .
Mevrouw Y dient een aangifte van nalatenschap in, waarin ze verklaart een groot
gedeelte van haar jeugd te hebben doorgebracht bij de echtgenoten X die haar als
hun dochter beschouwden, en voegt 3 attesten bij.
De administratie belast Mevrouw Y op haar bijzonder legaat aan het tarief ”tussen
alle andere personen”.
Mevrouw Y vraagt aan de administratie dat het tarief ”in rechte lijn” zou worden
toegepast op dit legaat en beroept zich daarvoor op de Ordonnantie van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 6 maart 2008 waarin wordt bepaald dat als ”in rechte lijn”
wordt beschouwd, een kind dat niet afstamt van de erflater, op voorwaarde dat dit
kind van de erflater en (zijn echtgenoot of) samenwonende, de hulp en verzorging
heeft gekregen die kinderen normalerwijze van hun ouders krijgen. Er werden
eveneens een tiental getuigenissen voorgelegd.
De administratie blijft bij haar standpunt.
Mevrouw Y contacteert de Fiscale Bemiddelingsdienst en bezorgt alle documenten
die reeds zijn voorgelegd aan de administratie.
Artikel 50, § 1 van het Wetboek der Successierechten (zoals van toepassing in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bepaalt ”voor de toepassing van het tarief in rechte
lijn, wordt met een nakomeling van de erflater gelijkgesteld, een kind dat niet afstamt
van de erflater, op voorwaarde dat dit kind, vóór de leeftijd van eenentwintig jaar,
gedurende zes achtereenvolgende jaren bij de erflater heeft ingewoond en
gedurende die tijd van de erflater of van de erflater en zijn echtgenoot of
samenwonende tezamen, de hulp en verzorging heeft gekregen die kinderen
normalerwijze van hun ouders krijgen.
De inschrijving van het kind in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op het
adres van de erflater geldt, behoudens bewijs van het tegendeel, als vermoeden van
inwoning bij de erflater”.
Mevrouw Y was niet ingeschreven op het adres van de erflater en kan dus,
behoudens tegenbewijs, geen beroep doen op dit vermoeden. Omdat evenwel in de
cursus successierechten van de administratie wordt aangegeven dat ”de
belanghebbenden de administratie moeten overtuigen dat de opvangouder… meer
dan iedere andere persoon, in deze ononderbroken periode van 6 jaren, het kind
heeft bijgestaan en geestelijke en materiële hulp heeft verleend”, overlegt de Fiscale
Bemiddelingsdienst met Mevrouw Y om nieuwe documenten in te zamelen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt vervolgens aan de Gewestelijke directie om
het dossier opnieuw te onderzoeken na inzage van de nieuwe stukken (medisch
verslag betreffende de gezondheidstoestand van de moeder, brief opgemaakt door
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een maatschappelijk assistent, uittreksels uit schoolagenda‟s ondertekend door de
heer X, uittreksels uit de agenda van de heer X, attest van de geneesheer die de
heer X heeft behandeld…).
De Gewestelijke directie erkent dat deze bewijzen ontvankelijk zijn maar dat ze niet
aantonen dat deze zorgen werden verricht gedurende een ononderbroken periode
van 6 jaar. De taxatie blijft behouden.
Mevrouw Y zoekt bijkomende bewijsstukken en verschaft uittreksels uit het
dienstrooster van haar vader, een attest dat destijds werd opgemaakt door de
wijkagent van de politiezone, getuigenissen van buren en vrienden die samen de
controle van een periode van ongeveer 17 jaar mogelijk maken.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt opnieuw contact op met de Gewestelijke
directie die aanvaardt dat deze nieuwe stukken aantonen dat er met toewijding werd
voorzien in de nodige zorgen gedurende meer dan 6 jaar en staat het tarief ”in rechte
lijn” toe aan mevrouw Y.


Voorbeeld nr 71/2015 – Schenking belegd in levens-verzekeringscontracten
Kwalificatie

De aangifte van nalatenschap van de heer X vermeldt twee levensverzekeringen.
Het successiekantoor stuurt een betalingsbericht waarin de successierechten voor
deze twee levensverzekeringen worden bepaald op grond van artikel 9 van het
Wetboek der successierechten. Mevrouw Y antwoordt dat alhoewel de rechten op
deze levensverzekeringen werden betaald, zij de verschuldigdheid ervan betwist en
de teruggave ervan vordert. De administratie blijft bij haar standpunt en mevrouw Y
dient een bemiddelingsaanvraag in.
Op basis van de stukken en de details bezorgd door mevrouw Y reconstrueert de
Fiscale Bemiddelingsdienst het geheel van de verrichting die is totstandgekomen
tussen de erflater en mevrouw Y, namelijk: schenking door de erflater, de heer X,
van een som geld aan mevrouw Y, gevolgd, op dezelfde dag, door de afsluiting door
de begiftigde (mevrouw Y) van twee levensverzekeringen. In een eerste
verzekeringscontract is mevrouw Y de verzekeringsnemer en de begunstigde terwijl
de erflater, de heer X, de verzekerde is. In het tweede verzekeringscontract is
mevrouw Y de verzekeringsnemer terwijl de heer X de verzekerde is en de
begunstigde van een lijfrente.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzoekt de kwalificatie van de verrichting en
vraagt aan het successiekantoor of deze verrichting (handgift gevolgd door de
afsluiting van twee levensverzekeringen die een beding ten behoeve van zichzelf
vormen en een toekenning van een lijfrente ten voordele van de schenker) wel
degelijk wordt bedoeld bij artikel 9 van het Wetboek der successierechten dat vereist
dat de de cujus het vruchtgebruik stricto sensu van de verworven goederen heeft
verkregen. Bovendien kan de handgift, die vlak voor de afsluiting van deze
levensverzekeringen is verricht en dateert van meer dan drie jaar voor het overlijden
van de heer X, niet meer onder de toepassing vallen van artikel 7 van het Wetboek
der successierechten.
De administratie verklaart zich akkoord met dit standpunt en bevestigt de teruggave
van de rechten.
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Kadastraal inkomen



Voorbeeld nr 72/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

Ingevolge de verbouwing van een vergaderzaal tot een appartement is de
administratie overgegaan tot de herschatting van het kadastraal inkomen. Er werd
een kadastraal inkomen betekend van 2.273 EUR. De belastingplichtige stelde een
kadastraal inkomen voor van 1.350 EUR.
Het appartement in kwestie maakt deel uit van een complex bestaande uit twee
gebouwen: een nieuwbouw met een bankkantoor en 6 appartementen en een
achterbouw die deel uitmaakte van een vroegere bioscoop.
Dit achtergelegen gebouw werd eerst omgevormd tot een kantoorruimte over drie
niveaus ten behoeve van het voorgelegen bankkantoor. Vervolgens werd de 2 de
verdieping omgevormd tot het appartement in kwestie.
Ingevolge de onderhandelingen voor de fase van de fiscale bemiddeling werd
voorgesteld het kadastraal inkomen van dit appartement te verminderen tot 1.655
EUR wegens de bescheiden inrichting en de ligging achteraan het gebouw zonder
zicht op de markt. Het appartement heeft enkel zicht op de achtergelegen huizen, de
achtergelegen parking en op de ventilatoren van de airco-installatie van het
bankkantoor wat tevens voor de nodige geluidsoverlast zorgt.
Uit de vergelijking van het vooraan gelegen duplexappartement en het appartement
in kwestie blijkt dat het voorgestelde kadastraal inkomen van 1.655 EUR in goede
verhouding staat tot het kadastraal inkomen van het duplexappartement.
Bij wijze van bemiddelingsvoorstel werd geopperd de oorspronkelijke leeftijd van het
gebouw evenals de beperkte draagkracht van de vloeren meer in rekening te
brengen. Dit leidt tot een kadastraal inkomen van 1.553 EUR, wat door beide partijen
wordt aanvaard.


Voorbeeld nr 73/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

De vennootschap X richt een nieuw gebouw op. Het betreft een industriële
constructie bestemd voor de verwerking van kleinfruit, voornamelijk bessen, en
ingeplant op een terrein van 5,75 ha. Het gebouw omvat een loods voor de stalling
van het landbouwmaterieel, een sorteer- en verpakkingsruimte, een koelcel, een
diepvriesruimte, een technisch lokaal, een frigoruimte, een koude keuken, een
warme keuken, een vulruimte voor drank en confituur, een stockageruimte voor de
afgewerkte producten en een winkeltje.
Gelet op de aard van de constructie wordt het kadastraal inkomen vastgesteld zoals
voor de nijverheidsgebouwen, namelijk op basis van de samengetelde
verkoopwaarde (op 1 januari 1975) van grond en gebouwen.
De administratie betekent een kadastraal inkomen van 5.228 EUR. De
belastingplichtige stelt een kadastraal inkomen voor van 1.523,42 EUR.
Tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan de fase van de fiscale bemiddeling
stelt de administratie een kadastraal inkomen van 4.662 EUR voor, gebaseerd op
een door de belastingplichtige opgegeven vergelijkingspunt en op een aanpassing
van de oppervlakte van de op basis van de verkoopwaarde te schatten grond.
De medewerker van de Fiscale Bemiddelingsdienst formuleert volgende
overwegingen:
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Uitbating van het gebouw.
Het gebouw maakt deel uit van een landbouwbedrijf, meer bepaald de teelt van
kleinfruit zoals allerlei soorten bessen. Een deel van het gebouw, meer bepaald de
machineloods en de sorteerruimte, zijn slechts gedurende een beperkte periode van
het jaar effectief productief, namelijk tijdens de oogstperiode die begint einde juni (in
het beste geval) en loopt tot einde september.
De rest van het gebouw (frigo‟s, keukens, afvulruimte, winkeltje en opslagruimte)
wordt wel het ganse jaar door gebruikt. De vennootschap produceert zelf ook nog
confituren en fruitsappen.
Waarde van de grond.
Het gebouw is gelegen in landbouwgebied. De grond kan niet voor een andere
bestemming (meer bepaald nijverheid) worden aangewend.
Voorstel.
Een schatting op basis van huurwaarden lijkt niet realistisch gelet op het ontbreken
van gelijkaardige vergelijkingspunten met toestand op 1 januari 1975. De bepaling
van het kadastraal inkomen op basis van de gezamenlijke verkoopwaarde van grond
en gebouw lijkt dus wel verantwoord.
Sommige principes die gelden voor andere constructies begrepen in een landbouwen/of fruitexploitatie kunnen ook hier worden toegepast. Daarbij wordt ondermeer
verwezen naar de principes met betrekking tot de schatting van fruitfrigo‟s waarbij
rekening word gehouden met de niet-permanente uitbating.
Tevens wordt verwezen naar een vorig dossier dat bij de Fiscale Bemiddelingsdienst
werd behandeld en werd geciteerd in het Jaarverslag 2014 van de Fiscale
Bemiddelingsdienst, blz. 169, voorbeeld nr 93/2014 (www.fiscalebemiddeling.be).
De administratie aanvaardt de niet-permanente uitbating van een deel van het
gebouw.
Met betrekking tot de grondwaarde stelt zij dat het gedeelte grond waarop het
gebouw staat nooit kan aanzien worden als landbouwgrond. Wel kan het als
“nijverheidsgrond” in aanmerking te nemen gedeelte beperkt worden tot de
bebouwde oppervlakte zodat dit meer overeenstemt met de werkelijkheid en het
effectieve gebruik van de desbetreffende grond.
Rekening houdende met de elementen uit het geciteerde gelijkaardige dossier,
behandeld door de Fiscale Bemiddelingsdienst, kan worden gesteld dat het gebouw
de uitstraling heeft van een nijverheidsgebouw, maar wel degelijk tot de
landbouwsector behoort.
Gelet op deze elementen kan een akkoord bereikt worden over een kadastraal
inkomen van 2.574 EUR.


Voorbeeld nr 74/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

Ingevolge de ingebruikname van een ondergrondse parking is de administratie
overgegaan tot de vaststelling van het kadastraal inkomen. Er werd een kadastraal
inkomen betekend van 48 EUR per parkeerplaats.
De ondergrondse parking in kwestie maakt deel uit van een project dat de creatie
beoogt van een nieuw marktplein en de uitbouw en versterking van het commerciële
hart rond deze nieuwe markt. De realisatie van dit project gebeurt via een publiek-
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private samenwerking (PPS). Het project omvat in het bijzonder twee zones bestemd
voor commerciële ontwikkeling en appartementsgebouwen en de bouw van een
ondergrondse parking. De ondergrondse parking zal worden gebruikt voor de
commerciële ontwikkeling van voormelde zones evenals voor de woonfunctie van
deze zones. Er worden ook een aantal parkeerplaatsen voorzien voor publiek
gebruik. Het statuut van de ondergrondse parking wordt vastgelegd in een
afzonderlijke basisakte.
De uiteindelijk gerealiseerde ondergrondse parking omvat garageboxen en
parkeerplaatsen op de niveaus -1 en -2. De garageboxen zijn bestemd om te worden
verkocht met de nieuwe appartementen. De parkeerplaatsen op het niveau -1
worden overdag kosteloos opengesteld voor publiek parkeren. Zij mogen evenwel
niet worden gebruikt voor residentieel parkeren. De parkeerplaatsen op het niveau -2
zijn bestemd om te worden verkocht met de nieuwe commerciële ruimten en te
worden gebruikt door het personeel dat er wordt tewerkgesteld.
De vennootschap X is eigenaar van parkeerplaatsen op de eerste en tweede
ondergrondse verdieping en is tevens eigenaar van verschillende handelsruimten in
de nieuw opgerichte gebouwen. De belastingplichtige stelde een kadastraal inkomen
voor van 1 EUR per parkeerplaats.
De belastingplichtige stelt dat door de plichten en lasten die worden opgelegd in het
kader van de PPS-overeenkomst deze parkeerplaatsen op zichzelf geen enkele
huurwaarde vertegenwoordigen. Voor de publieke parkeerplaatsen op niveau -1 is in
de PPS-overeenkomst geen enkele vergoeding voorzien.
De administratie stelt dat het kadastraal inkomen van 48 EUR per parkeerplaats,
overeenstemt met de gemiddelde huurwaarde die op 1 januari 1975 in de gemeente
werd vastgesteld voor parkeerplaatsen.
Gelet op het feit dat het kadastraal inkomen van een van de nieuwe winkels werd
vastgesteld op basis van verkoopwaarden en niet op basis van huurwaarden,
suggereert de medewerker van de Fiscale Bemiddelingsdienst voor de ondergrondse
parking eveneens een schatting op basis van verkoopwaarden zoals de regel is voor
gelijkaardige grootwarenhuizen die beschikken over ondergrondse of overdekte
parkeerruimten.
Op basis van de totale oppervlakte van de parking stelt de administratie voor de
parkeerplaatsen op niveau -1 een kadastraal inkomen voor van 25 EUR per
parkeerplaats. Het kadastraal inkomen van de parkeerplaatsen op niveau -2 wenst zij
te behouden op 48 EUR per parkeerplaats gelet op het privatieve karakter van deze
parkeerplaatsen (enkel te gebruiken door het personeel van de nieuwe
handelsruimten die er eigenaar van zijn).
Tijdens het onderhoud met de partijen in bemiddeling wordt dit voorstel nader
toegelicht. Onder meer door een aanpassing van de in aanmerking te nemen
oppervlakte kan een akkoord worden bereikt op een bedrag van 17 EUR per
parkeerplaats op niveau -1.
Met betrekking tot de parkeerplaatsen op niveau -2 wordt gewezen op het kleine
verschil tussen het kadastraal inkomen van een garagebox, namelijk 53 EUR, en dat
van een parkeerplaats (48 EUR). Bijkomend wordt gewezen op vochtproblemen op
het niveau -1. Er wordt een akkoord bereikt op een bedrag van 30 EUR per
parkeerplaats.
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Voorbeeld nr 75/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

De vennootschap X neemt een nieuw opgericht kantoorgebouw gedeeltelijk in
gebruik in 2014. Het betreft een gebouw met gemengde bestemming, kantoren en
appartementen, op een perceel van 20a 78ca, gelegen langs de steenweg die het
centrum van de gemeente B verbindt met de stad L.
Het gebouw omvat
 op de ondergrondse verdieping: 15 parkeerplaatsen, 3 bergingen, een
archiefruimte en technische lokalen;
 op de gelijkvloerse verdieping: kantoorruimte en toegang tot de appartementen;
 op de eerste verdieping: kantoorruimte en 2 appartementen;
 op de tweede verdieping: kantoorruimte en een appartement (duplex 2 e
verdieping en dakverdieping).
Achteraan het gebouw bevindt zich een parking met 20 parkeerplaatsen en de
toegang tot de ondergrondse garage.
De administratie heeft in eerste instantie een voorlopig kadastraal inkomen betekend
van 11.973 EUR. Dit kadastraal inkomen heeft betrekking op de kantoorruimten op
de gelijkvloerse, eerste en tweede verdieping, de archiefruimte en de ondergrondse
en bovengrondse parkeerplaatsen. De appartementen en de bergingen waren nog
niet in gebruik genomen.
De belastingplichtige heeft een geldig bezwaar ingediend en stelde een kadastraal
inkomen voor van 9.400 EUR. Dit bedrag betreft het volledige gebouw,
appartementen en bergingen inbegrepen, en is gebaseerd op het kadastraal
inkomen van een gelijkaardig gebouw gelegen langsheen de steenweg te B met
eveneens een gemengde bestemming voor kantoren en appartementen.
Ter gelegenheid van het onderzoek van het bezwaarschrift stelde de administratie
vast dat het kadastraal inkomen van het gebouw dat door de belastingplichtige als
vergelijkingspunt werd aangehaald verkeerd is vastgesteld: de kantoren werden
geschat als appartementen.
Tevens blijkt dat de kantoorruimte op de 2 de verdieping slechts in 2015 in gebruik
werd genomen en dus ten onrechte in het kadastraal inkomen werd opgenomen. De
administratie heeft voorgesteld het voorlopig kadastraal inkomen te verminderen tot
8.719 EUR waarop de belastingplichtige de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst vraagt.
Ondertussen werd het kantoorgebouw via een basisakte onder het regime van de
mede-eigendom geplaatst en werd voor elke privatieve entiteit een afzonderlijk
kadastraal inkomen betekend waartegen de belastingplichtige eveneens een geldig
bezwaar heeft ingediend met respectievelijk volgende tegenvoorstellen:
Betekend kadastraal
inkomen
5.009 EUR

Tegengesteld
kadastraal inkomen
3.009 EUR

2.772 EUR

1.666 EUR

Kantoor 2 verdieping

2.772 EUR

1.666 EUR

15 ondergrondse parkeerplaatsen

60 EUR elk

26 EUR elk

20 bovengrondse parkeerplaatsen

26 EUR elk

-

Entiteit
Kantoor gelijkvloers
Kantoor 1e verdieping
e
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Deze nieuwe bezwaren werden toegevoegd aan de procedure van de bemiddeling.
Ter gelegenheid van het onderhoud ter plaatse met de administratie en de
belastingplichtige werd door de fiscaal bemiddelaar uitgebreid toelichting verschaft bij
de vaststelling en de samenstelling van de verschillende kadastrale inkomens,
ondermeer wat de bepaling van de oppervlakten betreft en de gehanteerde
huurwaarden/m² voor kantoorgebouwen. Uit de rondleiding is gebleken dat het
kantoorgebouw als “modern” moet worden beschouwd.
Rekening houdende met de juridische opsplitsing van het gebouw via de basisakte
heeft de administratie volgend voorstel gedaan:
 kantoorruimte gelijkvloers (met inbegrip van het archief): 4.545 EUR;
 kantoorruimte 1ste verdieping: 2.071 EUR;
 kantoorruimte 2de verdieping: 1.999 EUR (nog niet in gebruik op 1 januari 2015).
De administratie wenst de kadastrale inkomens van de boven- en ondergrondse
parkeerplaatsen te behouden.
Tevens wordt aangenomen dat de ondergrondse parkeerplaatsen die bij de
appartementen en het kantoor op de 2de verdieping horen (8 in totaal) nog niet in
gebruik werden genomen.
Dit houdt in dat het initieel betekend bedrag van 11.973 EUR wordt gewijzigd en kan
worden vastgesteld op 7.556 EUR. Dit voorstel werd aanvaard door de
vennootschap X.


Voorbeeld nr 76/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

In het kader van een renovatieproject werd een kantoorgebouw verbouwd tot
woongelegenheden met gemengde bestemming waaronder 34 studentenkamers
verdeeld over 4 niveaus. Iedere kamer beschikt over een douche, sanitair en een
koelkast. Er is een gemeenschappelijke keuken per verdieping.
De administratie heeft voor de studentenkamers kadastrale inkomens betekend van
401 EUR en 446 EUR.
Er werden bezwaren tegen het kadastraal inkomen ingediend voor 19 kamers.
De bezwaren hebben in hoofdzaak betrekking op de bouwtechnische kenmerken van
het perceel, meer bepaald het 6de kenmerk “aantal afzonderlijke
woongelegenheden”. Volgens de vermeldingen opgenomen op de betekeningen van
het kadastraal inkomen wordt de kamer beschouwd als één “woongelegenheid”.
Volgens de toelichting betreffende de bouwtechnische kenmerken van het perceel
die bij de betekening van het kadastraal inkomen is gevoegd moet onder dit begrip
worden verstaan “een gebouw of een deel van een gebouw bestemd voor de
huisvesting van een gezin”. De belastingplichtigen werpen op dat de
studentenkamers niet voldoen aan deze definitie en bijgevolg geen zelfstandige
wooneenheid uitmaken.
Tijdens de fiscale bemiddelingsprocedure werd de oorsprong van de bouwtechnische
kenmerken nader toegelicht evenals de wijze van vaststelling van het kadastraal
inkomen voor studentenkamers. Eén element daarin is de grootte van de kamers.
Verder kon het kadastraal inkomen van drie kamers verminderd worden tot 356 EUR.
Van de overige kamers werd het kadastraal inkomen behouden op 401 EUR of 446
EUR.
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Voorbeeld nr 77/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

De woning van de heer X wordt verbouwd. Het betreft een bescheiden rijwoning op
een perceel van 120 m². De woning dateert van 1934 en omvat een kleine kelder,
een gelijkvloerse verdieping, een 1ste verdieping en een zolder. De
verbouwingswerken betreffen een aanpassing van de voorgevel, creatie van een
nieuwe inkomhall, verplaatsing van de badkamer, vernieuwing van de keuken en de
centrale verwarming (CV).
De administratie heeft het kadastraal inkomen herschat en een kadastraal inkomen
betekend van 488 EUR.
De belastingplichtige dient een geldig bezwaar in en stelt een kadastraal inkomen
voor van 371 EUR, hetzij het kadastraal inkomen voor de verbouwing.
De heer X stelt dat de uitgevoerde verbouwingen geen uitbreiding of vergroting van
de woning tot gevolg hadden. Een verhoging van het kadastraal inkomen met meer
dan 30% is dan ook niet verantwoord. Hij verwijst tevens naar tal van woningen in de
buurt die gelijkaardige verbouwingen hebben ondergaan en waarvan het kadastraal
inkomen niet werd herzien.
De administratie wijst er tijdens de onderhandelingen op dat het vorige kadastraal
inkomen van 371 EUR overeenstemt met het kadastraal inkomen van de woning
zonder ingerichte badkamer en zonder centrale verwarming. De plaatsing van deze
comfortelementen verhoogt, volgens de vaststellingen van de huurwaarden op 1
januari 1975 (dit is het referentietijdstip voor de huidige kadastrale inkomens), de
huurwaarde van de betrokken woning met meer dan 30%.
De aanzienlijke verhoging van het kadastraal inkomen is dus niet het gevolg van de
uitgevoerde verbouwingen maar van het feit dat de administratie pas ter gelegenheid
van de verbouwingen kennis heeft gekregen van de aanwezigheid van de voormelde
comfortelementen.
De heer X stelt dat het niet rechtvaardig is dat het kadastraal inkomen van zijn
woning wordt herschat omdat hij een bouwvergunning nodig had voor de verbouwing
van de voorgevel en op die wijze de administratie werd ingelicht over de
voorgenomen verbouwingen, terwijl woningen die zonder bouwvergunning worden
aangepast ongemoeid worden gelaten door de administratie.
Tevens stelt hij dat hij een woning heeft gekocht waarin een CV en een badkamer
aanwezig waren en waarvan het kadastraal inkomen 371 EUR bedroeg. De
aanpassing van het kadastraal inkomen mag enkel rekening houden met de
wijzigingen die hij zelf na de aankoop aan de woning heeft aangebracht.
De fiscaal bemiddelaar erkent de voormelde situatie. Het is inderdaad zo dat de
belastingplichtigen niet steeds de aangiften waartoe zij overeenkomstig artikel 473
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zijn gehouden, bij de
administratie indienen.
Ook de administratie is zich bewust van deze toestand maar zegt niet over de
middelen te beschikken om aan deze situatie te verhelpen.
De administratie kan evenwel de informatie die haar wel ter kennis wordt gebracht
niet negeren. Indien de administratie geen rekening zou houden met alle elementen
waarvan zij kennis heeft - zoals in onderhavig geval wordt gevraagd - zou zij een
onrechtvaardigheid creëren ten opzichte van de belastingplichtigen die wel correct
hun aangifte hebben gedaan.
De belastingplichtige zegt over een aantal vergelijkingspunten te beschikken op
basis waarvan hij bereid is een kadastraal inkomen van 400 EUR te aanvaarden. Uit
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het nazicht van de constructiecode van deze vergelijkingspunten blijkt het om
woningen te gaan die noch een CV, noch een badkamer hebben of enkel een
badkamer.
De fiscaal bemiddelaar brengt zijn vaststellingen ter kennis van de heer X en wijst
hem er op dat een belastingplichtige geen rechten kan putten uit een foute/onwettige
situatie die wordt veroorzaakt door het niet naleven door de belastingplichtigen van
de wettelijke verplichtingen die hen door het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 worden opgelegd, meer bepaald het niet naleven van de aangifteplicht waartoe
de belastingplichtigen overeenkomstig artikel 473 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 zijn gehouden.
De heer X stelt dat het kadastraal inkomen van de opgegeven vergelijkingspunten
dan maar eerst in overeenstemming moet worden gebracht met de werkelijke
toestand om te kunnen vergelijken en opdat alle Belgen gelijk zouden zijn voor de
wet. Hij weigert een bijkomend onderhoud in de kantoren van de Fiscale
Bemiddelingsdienst te Brussel.
De fiscaal bemiddelaar moet vaststellen dat de heer X niet bereid is op een positieve
en constructieve manier mee te werken aan een bemiddelde oplossing en moet dan
ook zijn bemiddelingsopdracht afsluiten.


Voorbeeld nr 78/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen van een nieuw opgericht gebouw wordt vastgesteld. Het
gebouw omvat 140 woongelegenheden en werd door de administratie als een
appartementsgebouw geschat. De eigenaar betwist het kadastraal inkomen. Hij is
van oordeel dat zijn gebouw niet als een appartementsgebouw maar wel als een
hotel moet worden geschat.
Er wordt geen akkoord bereikt tussen de administratie en de bezwaarindiener.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat het gebouw oorspronkelijk werd geschat
aan de hand van de barema‟s van een appartementsgebouw, in een vrij gunstige
situatie, en dat er geen toeslagen werden toegepast voor de diensten die binnen de
inrichting werden verricht.
Ter gelegenheid van het bezwaar heeft de onderzoekende ambtenaar de eerste
schatting aangepast waarbij hij een iets minder gunstige situatie aanvaardt, maar
correcties toepast om rekening te houden met de luxe en het gebruik als
appartement-hotel. In theorie leidt dat tot een hoger kadastraal inkomen dan datgene
dat werd betekend. De onderzoekende ambtenaar geeft vergelijkingspunten.
De bezwaarindiener vraagt om een gesprek.
Tijdens dat gesprek worden verschillende elementen naar voor gebracht:
 de keuze van de schattingsmethode: ze berust op het al dan niet bestaan van
diensten waarvoor een specifieke infrastructuur vereist is: restaurant, salon(s),
linnenkamer, kamers voor het personeel, enz. ... ; in dit geval bevat het
gebouw gemeenschappelijke ruimten (restaurantzaal, fitnesszaal, onthaal);
 de bewoonbare oppervlakte van appartementen: deze is doorgaans groter
dan in het huidige geval; de meeste woongelegenheden zijn studio‟s met een
geringe oppervlakte (28-30 m²) en zijn niet geschikt voor een lang verblijf; de
“appartementen” hebben geen kelder en geen wasplaats;
 de waarde van sommige sterrenhotels: deze hebben lagere huurwaarden per
eenheid.
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Na afloop van het gesprek stemt de onderzoekende ambtenaar ermee in om de
huurwaarde van de appartementen/kamers te herbekijken. Hij stemt er tevens mee in
om een simulatie te maken van de schatting van het gebouw als hotel, uitgaande van
de gemiddelde prijs (huurwaarde) van een kamer in een driesterrenhotel.
Ingevolge het gesprek nemen de onderzoekende ambtenaar en de bezwaarindiener
opnieuw contact met elkaar op en worden voorstellen uitgewisseld. De
onderzoekende ambtenaar doet een voorstel waarbij het gebouw als driesterrenhotel
wordt geschat.
Uit dat voorstel blijkt dat voor de studio‟s als hotelkamer de aangenomen huurwaarde
lager is dan deze die volgt uit de schatting als appartement.
De bezwaarindiener gaat akkoord met het voorstel van de administratie.


Voorbeeld nr 79/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

Het kadastraal inkomen van een handelscentrum dat in 2002 werd gebouwd, wordt
herschat en aan de eigenaar betekend. Hij betwist het kadastraal inkomen. Er wordt
geen akkoord bereikt. De bezwaarindiener vraagt daarom de tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
Het kadastraal inkomen vóór herschatting blijkt gebaseerd te zijn op de huurwaarde
op 1 januari 1975 en was hoger dan het herschatte kadastraal inkomen. Bij de
herschatting werd het kadastraal inkomen vastgesteld op basis van de
verkoopwaarde door toepassing van eenheidswaarden (per m²).
Er wordt een bijeenkomst georganiseerd waarop de volgende punten aan bod
komen:
 de huurinkomsten van het gebouw: volgens de bezwaarindiener zijn deze
aanzienlijk verminderd sinds de bouw van het centrum; er wordt aan herinnerd
dat het kadastraal inkomen niet afhangt van de huidige inkomsten - zelfs niet
van de huidige verkoopwaarde - verkregen uit de goederen, maar dat het een
theoretische waarde is die de (jaarlijkse) huurwaarde van het goed op 1
januari 1975 voorstelt;
 de ligging van andere handelszaken: de administratie wijst erop dat het
gebouw van de bezwaarindiener een geheel van winkels is met comfortabele
gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen en geen afzonderlijke
winkelruimte, hetgeen de hogere waarden verantwoordt;
 de verschillende eenheidsprijzen (in verkoopwaarde) die de administratie
gebruikt voor het herschatten van het kadastraal inkomen: de bezwaarindiener
vindt dat de eenheidsprijzen van de administratie buitensporig zijn, zowel op
het vlak van de handelsruimten als wat de gemeenschappelijke ruimten en
voorzieningen betreft; wat de handelsruimten betreft merkt hij op dat 3.000 m²
van de 16.000 m² nog in ruwbouwtoestand zijn; op het vlak van de
gemeenschappelijke ruimten benadrukt hij dat de oppervlakte daarvan
ongeveer 40% van de gehele oppervlakte bedraagt (door de zeer specifieke
vorm van de plaatsen) en is hij van oordeel dat er een verhouding moet
worden toegepast in vergelijking met de toestand van andere grote
handelscentra (verhouding tussen het aantal m² dat als handelsruimte wordt
gebruikt en het aantal m² dat als gemeenschappelijke ruimte en voorzieningen
wordt gebruikt).
De administratie gaat ermee akkoord om de ligging van het handelscentrum te
herbekijken, in het licht van deze elementen. De bezwaarindiener verbindt zich ertoe
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de administratie bepaalde informatie (vergelijkingspunten) te bezorgen. De partijen
komen overeen om op vrij korte termijn opnieuw samen te komen en de Fiscale
Bemiddelingsdienst op de hoogte te houden van het verloop van het dossier.
Helaas wordt er geen vooruitgang geboekt. De bezwaarindiener laat aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst weten dat de administratie zijn documenten en opmerkingen als
irrelevant beschouwt.
De Fiscale Bemiddelingsdienst neemt contact op met de administratie. Er wordt
gevraagd naar het standpunt van de administratie om de gebruikte argumenten te
kunnen vergelijken en de eventuele struikelblokken weg te werken. De Fiscale
Bemiddelingsdienst stelt een nieuw gesprek voor.
Tijdens dit gesprek:
 stelt de bezwaarindiener dat de prijs voor het geheel van de handelsruimten
heel hoog is ten aanzien van de vork die voor dat soort ruimten is voorzien; hij
vraagt of het niet mogelijk is om een lagere prijs toe te passen; de
administratie merkt op dat geen enkele toeslag (voor airconditioning, roltrap,
...) werd toegepast; er werd geen rekening gehouden met de ruimten die zich
nog in ruwbouwtoestand bevinden (niet afgewerkte ruimten), hetzij ongeveer
2.986 m²;
 herhaalt de bezwaarindiener dat de vorm van de plaatsen leidt tot grote
kosten, maar ook voor beperkingen op het vlak van logistiek; het ontbreken
van daglicht in tal van ruimten heeft ertoe geleid dat mogelijke huurders zijn
weggegaan (politie, brandweer, RVA, ...);
 stelt de bezwaarindiener dat de oppervlakte van de technische lokalen en
halls te groot is en het resultaat van beperkingen door de zeer specifieke
inplanting van het gebouw; er zijn technische ruimten die volledig leeg zijn,
geen daglicht hebben en geen nut hebben voor het handelscentrum; de vraag
rijst of de door de administratie voor het geheel van technische lokalen en
halls aangenomen prijs verantwoord is; de juiste oppervlakte van de
technische lokalen van de derde verdieping wordt besproken (de administratie
raamt de technische lokalen op deze verdieping op 893 m², en
bezwaarindiener op nauwelijks 88 m²).
Bij afloop van het gesprek wordt aan de administratie gevraagd om al deze punten te
herbekijken en desgevallend een voorstel te doen.
De administratie doet een nieuw voorstel. De eenheidswaarden blijken verminderd te
zijn, zowel voor de gemeenschappelijke ruimten als voor de zogenaamde
dienstlokalen, de halls en de benutte ruimten. De bezwaarindiener gaat akkoord met
dit voorstel.
Het kadastraal inkomen daalt van 258.000 EUR naar 220.000 EUR.


Voorbeeld nr 80/2015 – Bedrag kadastraal inkomen

Ingevolge de ingebruikname van een nieuw opgerichte “driegevelwoning” wordt het
kadastraal inkomen van het huis geschat en aan de eigenaars betekend. Zij dienen
een bezwaar in tegen het kadastraal inkomen. Ze wijzen met name op het feit dat
hun gebouw geen centrale verwarming heeft, minder kamers dan het aantal vermeld
op de betekening, en dat de zolder boven de garage helemaal niet is afgewerkt.
Ze vermelden ook meerdere vergelijkingspunten, waarvan de kadastrale inkomens,
volgens hen, verhoudingsgewijs lager zijn dan dat van hun.
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In het kader van het onderzoek van het bezwaar past de administratie de schatting
aan en stelt een nieuw kadastraal inkomen voor. Dit voorstel voldoet niet voor de
bezwaarindieners. Bij gebrek aan een akkoord vragen zij om een tussenkomst van
de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat bij de expertise de volgende toeslagen
in aanmerking werden genomen: 10% voor het karakter, 5% voor het comfort, 10%
voor de leeftijd en 5% voor de halfopen bebouwing.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzoekt de kadastrale toestand van de
vergelijkingspunten die door de bezwaarindieners worden gegeven. Volgens de
Fiscale Bemiddelingsdienst is er samenhang tussen het kadastraal inkomen van het
gebouw van de bezwaarindieners en de kadastrale inkomens van de
vergelijkingspunten. De Fiscale Bemiddelingsdienst laat dit aan de bezwaarindieners
weten.
De Fiscale Bemiddelingsdienst vraagt echter wel aan de administratie om te
herbekijken of het supplement van 10% wegens het “karakter” van het gebouw wel
degelijk verantwoord is.
De plaats wordt bezocht. Tijdens het bezoek wordt vastgesteld dat het gebouw geen
specifieke stijl of bijzonder karakter heeft en dat het tegen de straat is gelegen (geen
afstand, geen parkeerzone, geen afgebakende stoep). Naar aanleiding van het
bezoek doet de administratie een voorstel. In dat voorstel wordt de toeslag van 10%
wegens het “karakter” weggelaten. De bezwaarindieners gaan akkoord met het
voorstel.


Voorbeeld nr 81/2015 – Aanvraag herziening kadastraal inkomen – Bezwaar
onroerende voorheffing – Geen beslissing binnen 6 maanden

De heer X vraagt aan de Fiscale Bemiddelingsdienst een bemiddeling omdat niet
binnen de 6 maanden over zijn bezwaardossier werd beslist en hij zich dus in de
voorwaarden bevindt om een vordering in te dienen bij de rechtbank.
De heer X vraagt een herziening van zijn kadastraal inkomen om het in
overeenstemming te brengen met de werkelijkheid.
Volgens hem beantwoordt het appartement niet meer aan de stedenbouwkundige
voorwaarden op het ogenblik van de aankoop in 2012.
Op 13 oktober 2015 richt de Fiscale Bemiddelingsdienst zich via e-mail tot de
bevoegde dienst Opmetingen en Waarderingen:
“De heer X betwist de onroerende voorheffing (aanslagjaren 2014 en 2015) die hem
voor zijn appartement wordt aangerekend. Hij beweert dat zijn kadastraal inkomen te
hoog is.
Behoudens vergissing is het zo dat er momenteel bij uw diensten een bezwaar tegen
het kadastraal inkomen in behandeling is. Ook de directie van de
inkomstenbelastingen heeft begin 2015 bij uw diensten een vraag om inlichtingen
ingediend.
Kan u mij meedelen of het bezwaar van de heer X tegen het kadastraal inkomen
geldig is en wordt onderzocht?
Werd het betrokken goed al bezocht en hebben de onderhandelingen reeds
plaatsgevonden of zullen die binnenkort plaatsvinden?
Ik stel het op prijs dat u mij daarvan op de hoogte zou houden.”.
Bij mail van 16 oktober 2015 deelt de bevoegde ambtenaar van de dienst
Opmetingen en Waarderingen het volgende mee aan de Fiscale Bemiddelingsdienst:
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er werd inderdaad een bezwaar tegen de onroerende voorheffing ingediend;
het kadastraal inkomen dat op 18 januari 2013 werd betekend ingevolge de
ingebruikneming van het appartement en de aanhorigheden (parkeerplaats 1P.7 en kelder I-C.3) op 1 april 2012, heeft niet het voorwerp uitgemaakt van
een ontvankelijk bezwaar en is op 18 maart 2013 definitief geworden
ingevolge een stilzwijgend akkoord;
 de bezwaarindiener heeft een goed verworven dat deel uitmaakt van fase I
van een vastgoedproject dat uit 5 fasen bestaat, wat normaal gezien door de
koper goed gekend is;
 de kadastrale inkomens van het hele project werden van bij de aanvang
vastgesteld rekening houdend met de bijzondere toestand van het project.
Bij e-mail van 25 november 2015 informeert de Fiscale Bemiddelingsdienst de heer
X:
“Wij hebben een mail gestuurd naar de bevoegde dienst die ons heeft meegedeeld
dat naar aanleiding van de ingebruikneming van het appartement op 1 april 2012 het
kadastraal inkomen u op 18 januari 2013 werd betekend en dat het definitief is
geworden op 18 maart 2013 ingevolge stilzwijgend akkoord wegens het ontbreken
van een bezwaar binnen de termijn van artikel 499 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (twee maanden vanaf de betekening van het kadastraal
inkomen).
De dienst deelt ons ook mee dat u een bezwaar hebt ingediend en dat u binnenkort
zou worden gecontacteerd om het dossier te onderzoeken (in het kader van het
bezwaar tegen de onroerende voorheffing). In dat verband zou het waarschijnlijk
nuttig zijn om contact op te nemen met de bevoegde ambtenaar ..., Antennehoofd,
op het nr ... Misschien kan u hem vragen of u een vraag tot speciale herziening van
het kadastraal inkomen kan indienen bij de bevoegde ambtenaar van de dienst
Opmetingen en Waarderingen en hem uitleggen wat u mij mondeling hebt
meegedeeld (namelijk dat bij de ontvangst van de vaststelling van het KI u geen
reden had om dat binnen twee maanden te betwisten, maar dat de toestand nadien
is gewijzigd)”.
Op 25 november 2015 stuurt de heer X een e-mail waarin hij stelt dat de Fiscale
Bemiddelingsdienst het dossier mag afsluiten omdat hij contact heeft opgenomen
met de bevoegde ambtenaar, aan wie hij zijn argumenten heeft kunnen uitleggen
maar die hem heeft gezegd dat zijn klacht geen enkele kans op slagen had.
Ingevolge dit standpunt berust de heer X en legt zich neer bij de betaling van de
onroerende voorheffing.
De heer X heeft na de argumenten van de bevoegde ambtenaar te hebben
ontvangen, beslist om geen vordering in te stellen bij de rechtbank, dankzij de
tussenkomst en de opvolging van de Fiscale Bemiddelingsdienst.

3) Dura lex, sed lex
De wet is hard, maar het is nu eenmaal 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.
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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 volgt een voorbeeld dat illustreert 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 1/2015 – Registratierechten – Brussels
Hoofdstedelijk Gewest – Abattement – Termijn behoud hoofdverblijfplaats

De heer X koopt in 2005 een appartement en een garage gelegen te Brussel. Hij kan
genieten van het abattement ten belope van 45.000 EUR in toepassing van artikel
46bis van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten (zoals van
toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Om dit abattement te verkrijgen moet de verkrijger zich ertoe verbinden zijn
hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van het aangekocht goed binnen een
termijn van twee jaar na de aankoop en tevens zijn hoofdverblijfplaats gedurende 5
jaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behouden.
De administratie stelt vast dat de heer X geen van beide voorwaarden respecteert en
vraagt betaling van aanvullende rechten ten belope van 5.625 EUR en een boete ten
belope van 1.875 EUR, hetzij samen 7.500 EUR, tenzij hij kan aantonen dat het niet
nakomen van de vestigingsvoorwaarde het gevolg is van overmacht.
De administratie stelt dat het begrip “overmacht” steeds het samengaan van drie
factoren veronderstelt:
1. een onvoorziene gebeurtenis,
2. die niet afwendbaar is en derhalve niet gepaard gaat met een aan de
schuldenaar toerekenbare nalatigheid of gebrek aan voorzichtigheid,
3. die tenslotte een onoverkomelijke hinderpaal uitmaakt voor het naleven van die
verbintenis.
Zij moet worden aangetoond door de verkrijger en het behoort aan de administratie
om het bestaan ervan te aanvaarden of niet.
De administratie wijst in eerste instantie overmacht af.
De administratie aanvaardt evenwel op algemene wijze bepaalde omstandig-heden
als gevallen van overmacht voor zover deze met afdoende bewijs-elementen worden
gestaafd. Daaronder: „verlies van werkgelegenheid‟ en „financiële problemen die niet
opgezet werden door de belastingplichtige en niet van tijdelijke aard zijn‟.
De heer X kan aantonen dat hij wel degelijk reeds in 2005 in het aangekochte goed
is gaan wonen. Hij erkent dat hij aan de 2 de bewoningsvoorwaarde niet heeft
voldaan. Hij beroept zich op overmacht omwille van het feit dat hij in januari 2006 zijn
baan en daarmee ook zijn inkomen verloor. Hij heeft pas in januari 2007 een nieuwe
job gevonden in het buitenland. In tussentijd ontving hij een werkloosheidsuitkering.
De heer X legt daarvan bewijsstukken voor. Tevens verstrekt hij een overzicht van
inkomsten en uitgaven voor het jaar 2006 gestaafd met bewijsstukken.
De Fiscale Bemiddelingsdienst meent dat deze bewijselementen aantonen dat de
heer X geconfronteerd werd met bijzondere omstandigheden, namelijk verlies van
werkgelegenheid en financiële problemen die als overmacht kunnen worden
beschouwd.
De administratie aanvaardt overmacht ingeval de koper door zijn werkgever naar het
buitenland wordt gestuurd, wat in deze zaak niet van toepassing is, en blijft bij haar
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standpunt dat de financiële problemen niet voldoende worden aangetoond en
overmacht niet kan worden aanvaard.
De administratie gaat niet in op het argument „verlies van werkgelegenheid‟ dat
nochtans naar het oordeel van de verzoeker voldoende wordt aangetoond.
De centrale diensten van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie stellen dat overmacht niet kan worden aanvaard ingeval de koper
vrijwillig in het buitenland gaat werken.
Het feit dat de koper zijn ontslag kreeg is voor de administratie niet voldoende om
overmacht te aanvaarden. Het is volgens de administratie niet bewezen dat de koper
als gevolg van zijn ontslag grote financiële problemen kende die het hem onmogelijk
maakten de voorwaarden tot behoud van artikel 46bis Wetboek der registratie-,
hypotheek en griffierechten (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) na te komen. Hij zag
zich niet genoodzaakt het appartement te verkopen.
Overmacht wordt definitief afgewezen.
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D. Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er tijdens het jaar 2015 tien
dossiers van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
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 10 ontvankelijke dossiers werden er 5 opgelost met een wederzijds akkoord,
4 dossiers werden afgesloten met een blijvend niet-akkoord tussen de partijen. In 1
dossier werd de Fiscale Bemiddelingsdienst ontheven van bevoegdheid.
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E. Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

Ontheffing van
bevoegdheid
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Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er tijdens het jaar 2015
vijf dossiers van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
afgesloten werden.
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Zoals reeds eerder toegelicht in het jaarverslag 2014 is het toepassingsgebied van
de fiscale bemiddeling inzake de douane en accijnzen-materie wettelijk heel
beperkt, wat het geringe aantal dossiers op dit vlak verklaart.
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Afdeling 2
Aanbevelingen
Tijdens het jaar 2015 werden geen aanbevelingen geformuleerd door de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
Er werd evenwel rechtstreeks overleg gepleegd met de Algemene Administratie van
de
Fiscaliteit,
enerzijds,
en
de
Algemene
Administratie
van
de
Patrimoniumdocumentatie, anderzijds, teneinde in onderling overleg pragmatische
oplossingen te vinden met betrekking tot door de Fiscale Bemiddelingsdienst
vastgestelde problemen.

§1. Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Gewijzigde berekeningswijze van de belastingverhoging vanaf
aanslagjaar 2013 en gecumuleerde toepassing van een
belastingverhoging met een administratieve boete
De artikelen 102, 1°, en 103, § 1, van de Programmawet van 27 december 2012
(Belgisch Staatsblad 31 december 2012, 2de editie) hebben met ingang van het
aanslagjaar 2013 wijzigingen aangebracht aan artikel 444 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
Uit de Memorie van toelichting bij deze Programmawet (Kamer, DOC 53 2561/001)
blijkt dat artikel 444 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 werd
aangepast “teneinde te verduidelijken dat de belastingverhoging op het niet
aangegeven inkomstengedeelte wordt berekend voor enige verrekening van de
voorheffingen, belastingkredieten, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse
belasting of voorafbetalingen. Uiteraard blijft artikel 444, tweede lid, van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 dat stelt dat bij ontstentenis van kwade trouw kan
worden afgezien van het minimum van 10 pct. belastingverhoging, bij voortduur van
toepassing.”.
Tezelfdertijd wordt de drempel van de niet aangegeven inkomsten waaronder geen
belastingverhoging kan worden toegepast, en die al jaren ongewijzigd is gebleven,
fors opgetrokken van 620 EUR naar 2.500 EUR.
Het verslag, uitgebracht namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting
door de heer Jenne De Potter (DOC 53 2561/006), stelt dat de maatregel komt uit
het “afgesproken pakket aan maatregelen om een betere belastingheffing en -inning
te verzekeren.”. Volgens de tevoren bestaande regeling kon “de belastingplichtige
immers aan die verhoging ontsnappen door vooraf voldoende te betalen of in geval
van een overschot aan voorheffingen. Dat achterpoortje wordt nu gesloten.”.
Ingevolge deze aanpassing worden talrijke belastingplichtigen geconfronteerd met
aanzienlijke belastingsupplementen. Tijdens de vorige aanslagjaren werd weliswaar
reeds een belastingverhoging toegepast, maar deze toepassing had ingevolge de
toenmalige berekeningswijze weinig of geen weerslag op het de te betalen bedrag
van de gevestigde aanslag.
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In de hoop om tot een billijke oplossing te kunnen komen in hun bezwaarschriften
gericht tegen de belastingverhogingen begrepen in hun aanslagen in de
personenbelasting vanaf het aanslagjaar 2013, dienden verschillende
belastingplichten een aanvraag tot bemiddeling in bij de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Daarbij stelde de Fiscale Bemiddelingsdienst vast dat het bedrag van de
belastingverhoging in de hem voorgelegde dossiers kon oplopen tot meerdere
duizenden euro‟s, in een bepaald geval zelfs tot meer dan 90.000 EUR, in casu meer
dan 80% van het belastbaar inkomen!
Vaak worden in dergelijke gevallen nog bijkomende sancties getroffen in de vorm
van het inkohieren van een administratieve boete tot 1.250 EUR!
Uiteraard werd ook de Federale Ombudsman gecontacteerd door belastingplichtigen
in verband met de toepassing van de extreme bedragen die ze “plots” verschuldigd
zijn ingevolge de nieuwe manier van berekenen van de belastingverhogingen
wegens niet- of laattijdige indiening van de aangifte.
Deze problematiek werd op 4 juni 2015 besproken in een overleg tussen
vertegenwoordigers van de Federale Ombudsman, de Fiscale Bemiddelingsdienst,
de Administrateur Particulieren en de Centrale diensten van de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit.
Tijdens dit overleg werden aan de hand van een overzicht van de aan de Fiscale
Bemiddelingsdienst gerichte aanvragen tot bemiddeling, volgende vaststellingen
gedaan:
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de belastingplichtigen zijn in hoofdzaak bezoldigde werknemers die gedurende
meerdere jaren geen aangifte in de personenbelasting hebben ingediend.
Belastingplichtige gaat er daarbij vaak van uit dat de fiscale administratie beter
op de hoogte is over zijn inkomsten, dan hijzelf;
de belastingplichtigen reageren meestal niet op de (aangetekende) brieven die
hen door de administratie worden toegestuurd. De reactie komt wanneer de
ontvanger start met invorderingsmaatregelen, vaak wordt pas op dat moment
een bezwaarschrift ingediend;
de administratie heeft in nagenoeg alle dossiers de (nieuwe) wettelijke
bepalingen inzake de toepassing van artikel 444 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 correct nageleefd;
doorgaans worden bovenop de belastingverhogingen, overeenkomstig artikel
445 van voormeld wetboek, ook administratieve boeten toegepast met de
bedoeling om de belastingplichtigen aan te sporen tot meer burgerzin en hen aan
te zetten om hun fiscale verplichtingen, zoals het tijdig indienen van hun aangifte,
stipt na te komen;
er is geen uniformiteit in de beslissingen die door de administratie in gelijkaardige
bezwaarschriften worden genomen; in bepaalde gevallen wordt de burger
aangeraden om aan de Minister van Financiën de kwijtschelding van de
belastingverhogingen en boeten te vragen in toepassing van het Regentsbesluit
van 18 maart 1831;
in een aantal beslissingen wordt, na overleg tussen de Fiscale
Bemiddelingsdienst en de administratie en in het kader van de beginselen van
behoorlijk bestuur, rekening gehouden met het evenredigheidsbeginsel. Hierbij
verklaart de belastingplichtige zich akkoord met het feit dat er bij een volgende
overtreding geen rekening meer kan gehouden worden met de in het voorliggend
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bezwaarschrift ingebrachte argumentatie. Belastingplichtige wordt geïnformeerd
over de wijze van vaststelling van de sancties en gaat ermee akkoord om in de
toekomst zijn fiscale verplichtingen nauwgezet na te komen.
Op basis van de voorgaande vaststellingen heeft de Administrateur Particulieren een
onderhoud toegestaan aan Fiscale Bemiddelingsdienst.
Tijdens dit onderhoud werd aangehaald dat met betrekking tot de bezoldigde
werknemers/bedrijfsleiders, de taxatieambtenaar bij de vestiging van de aanslag
nagenoeg de zekerheid heeft dat hij over alle inkomstenfiches ten name van de
belastingplichtige beschikt. Daarenboven is er vooraf reeds voldoende
bedrijfsvoorheffing ingehouden. Er kan bijgevolg kan vanuit gegaan worden dat het in
dergelijke gevallen niet gaat om een overtreding begaan met kwaad opzet, namelijk
met de intentie om te frauderen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst is van oordeel dat hetzelfde kan gesteld worden ten
name van belastingplichtigen die voorafbetalingen hebben gestort om hoge
belastingsupplementen te vermijden.
Ook haalde de Fiscale Bemiddelingsdienst de problematiek aan inzake het principe
“non bis in idem”, gecumuleerde toepassing van een belastingverhoging en
administratieve boete.
Naar aanleiding van de veelvuldige vragen gesteld aan de Federale ombudsman en
Fiscale bemiddelingsdienst met betrekking tot de toepassing van de
belastingverhogingen werd in de administratieve richtlijnen voor het beheer van de
aangiften in de personenbelasting 2015-2016 werd een tolerantie ingebouwd voor
het aanslagjaar 2015.
Zo moet een taxatieagent, voor aanslagjaar 2015, geen belastingverhoging
toepassen - en dit ongeacht de rang van de overtreding - als de belastingplichtige
nalaat zijn aangifte in te dienen of een onvolledige aangifte (ontbreken van bepaalde
inkomsten) indient en deze niet aangegeven of ontbrekende inkomsten werden
vermeld op fiches die, overeenkomstig artikel 57, 2°, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen ten laatste op 30 juni 2015 aan de administratie werden
overgemaakt. Het betreft inzonderheid de bezoldigingen van werknemers en
bedrijfsleiders (fiches 281.10 tot 281.20) en/of de presentiegelden (fiche 281.30).
De tolerantie geldt evenwel niet voor de aanslagjaren 2013 en 2014. De richtlijnen
stellen daarbij dat de administratie de belastingplichtige er ook kan op wijzen dat hij
steeds, als de voorwaarden ervan voldaan zijn en de aanslag definitief is, de
toepassing van artikel 9 van het Regentsbesluit van 18.03.1831 kan aanvragen.
De richtlijnen voorzien dus in het verzaken van de toepassing van de
belastingverhoging voor hoofdzakelijk bezoldigde werknemers en bedrijfsleiders bij
niet-aangifte of bij onvolledige aangifte indien de inkomsten gekend zijn, op basis van
de fiches in het bezit van de administratie.
Alhoewel een belangrijke categorie van belastingplichtigen geen klachten zal
formuleren, wordt de tolerantie naast een strikte toepassing van de wettelijke tekst
geplaatst. Dit zou aanleiding kunnen geven tot reacties vanwege uitgesloten
belastingplichtigen die concrete en ongelukkige omstandigheden zouden kunnen
inroepen.
Wat bijvoorbeeld met de zelfstandige ondernemer die zijn aangifte laattijdig heeft
ingediend, maar die dermate voorafbetalingen heeft gestort dat de verschuldigde
belasting ruimschoots gedekt is ?
De Fiscale Bemiddelingsdienst is daarenboven van mening dat de problematiek van
de cumul van administratieve sancties niet kan genegeerd worden en belangrijke
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impact zouden kunnen hebben zowel op de administratieve als op de juridische
geschillen.
De administratieve richtlijnen bevestigen de mogelijkheid tot het cumuleren van
administratieve boetes en belastingverhogingen en blijven erbij dat het doel en de
essentie van beide sancties totaal verschillend zijn; de verhoging zou een
“vergoedend” karakter hebben en de boete een “bestraffend” karakter.
Er moet worden vastgesteld dat recente rechtspraak deze benadering in vraag stelt.
Het betreft het principe “non bis in idem”.
De Fiscale Bemiddelingsdienst blijft ook over deze problematiek gedurende het jaar
2016 met de Algemene Administratie van de Fiscaliteit overleg plegen.

§ 2. Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
In het jaarverslag 2014 uitte de Fiscale Bemiddelingsdienst zijn verwondering over
het feit dat er inzake de materie “kadaster” weinig of geen beroep wordt gedaan op
de tussenkomst van de dienst.
Naar aanleiding van die vaststellingen stelde mevrouw Carina Van Cauter op 20 mei
2015 volgende mondelinge vraag aan de Minister van Financiën (nr 4209, CRIV
COM 177, blz 13 e.v.):
“Uit het jaarverslag van de Fiscale Bemiddelingsdienst blijkt dat er inzake
kadastermateries weinig om bemiddeling wordt gevraagd. Zo zouden er in 2014
slechts 52 dossiers ingediend zijn. Nochtans leent deze op zich cijfermatige materie
zich perfect tot het bekomen van bemiddelde oplossingen. Jaarlijks worden er tussen
de 3500 en 4000 bezwaarschriften ingediend tegen kadastrale inkomsten. Het is dus
slechts een klein aantal dat zijn weg vindt naar de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De kadastermaterie is de enige materie waarin fiscale bemiddeling wettelijk door de
onderzoekende ambtenaar, en dus niet door de burger, moet worden aangevraagd.
Er bereiken mij echter signalen van burgers die door de diensten van het kadaster
niet zouden zijn ingelicht over deze materie en waarbij zij zelfs weinig mogelijkheid
tot onderhandeling kregen.
Zijn uw diensten op dit vlak voldoende ingelicht over hun informatieplicht aan de
burger? Op welke manier worden de diensten ingelicht over en herinnerd aan hun
informatieplicht aan de burger?
Is de vaststelling dat er inzake het kadastraal inkomen relatief weinig om bemiddeling
wordt gevraagd evenwel geen indicatie om de diensten er opnieuw op te wijzen dat
zij de mogelijkheid tot fiscale bemiddeling ook in deze materie moeten
aanmoedigen?
Zijn deze vaststellingen geen signaal om de aanvraag tot fiscale bemiddeling in
kadastermateries ook op initiatief van de burger mogelijk te maken en dus niet enkel
op initiatief van de wettelijk onderzoekende ambtenaar?”.
De heer Minister antwoordde dat de onderzoekende ambtenaar doorgaans op de
hoogte is van de wens van de bezwaarindiener om een beroep te doen op de fiscale
bemiddeling. In de bezwaarprocedure inzake het kadastraal inkomen is de
onderzoekende ambtenaar immers meestal de persoon die, in geval van blijvende
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onenigheid, namens de bezwaarindiener en hemzelf de scheidsrechterlijke beslissing
vordert.
Daarbij stelt hij verder van mening te zijn dat, zolang de onderhandelingsfase loopt,
ook de bezwaarindiener zelf het initiatief moet kunnen nemen om een beroep te
doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Dit kan enkel door middel van een wetgevend initiatief. De Fiscale
Bemiddelingsdienst zal er dan ook op toezien dat deze problematiek opgenomen
wordt in de wetgevende initiatieven die op basis van de beleidsnota van de heer
minister moeten genomen worden en die reeds eerder werden besproken (zie ter
zake Deel 1, Algemeen, punt 2 “Een blik op de toekomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst” voor meer toelichting).
Aangezien voor het jaar 2015, ondanks het antwoord van de heer Minister op
voormelde parlementaire vraag, nog steeds bitter weinig bemiddelingsaanvragen
werden ingediend op het vlak van blijvende geschillen inzake kadasterproblemen,
nam de Fiscale Bemiddelingsdienst contact op met de Algemene Administratie van
de Patrimoniumdocumentatie.
Tijdens het onderling overleg met deze algemene administratie werd meegedeeld dat
voorstellen zouden geformuleerd worden om de betrokken diensten te herinneren
aan het bestaan en de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst, en aan het
afgesloten protocol en aan de richtlijnen die de samenwerking tussen de diensten
van onder andere de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie,
enerzijds, en de Fiscale Bemiddelingsdienst, anderzijds, regelen.
Het verplicht gebruik van het standaarddrukwerk zou worden benadrukt, waardoor de
burger tijdig van de mogelijkheid tot beroep op de tussenkomst van de Fiscale
Bemiddelingsdienst wordt ingelicht. Ook werd de mogelijkheid geopperd om de
informatieve folder aan te passen zodat de mogelijkheid om beroep te doen op de
Fiscale Bemiddelingsdienst meer tot uiting komt.
De Fiscale Bemiddelingsdienst zal ter zake verdere contacten onderhouden met de
Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie om de realisatie en
evolutie van de tijdens het eerder overleg geformuleerde voorstellen verder te
bespreken en te verfijnen. Het gebeurt immers ook nog dat de bezwaarindiener
schriftelijk wordt gemeld dat zijn kadastraal inkomen na nazicht correct blijkt en hij
wordt verzocht zijn bezwaar in te trekken (om zodoende de scheidsrechterlijke
procedure te vermijden), zonder dat hij wordt ingelicht van de rol die de Fiscale
Bemiddelingsdienst ter zake zou kunnen spelen om tot een akkoord te komen.
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SLOTWOORD
2015 was inderdaad een scharnierjaar zoals aangekondigd in ons vorig jaarverslag.
Het nieuwe College van de Fiscale Bemiddelingsdienst werd aangesteld met ingang
van 1 mei 2015. Enkele van de bemiddelingsmedewerkers die er van bij het begin bij
waren, beëindigden hun eerste periode van tewerkstelling van 5 jaar. Samen met
nog een aantal andere medewerkers kregen zij de kans om, ingevolge de uitvoering
van de herstructureringsplannen van de Federale Overheidsdienst Financiën, te
opteren voor een nieuwe professionele uitdaging. Wij wensen hen alvast veel succes
in hun verdere carrière.
Meer dan een derde van de bemiddelingsmedewerkers verliet aldus de dienst en
werd inmiddels vervangen door gemotiveerde collega‟s die we van harte welkom
heetten.
2016 wordt het jaar van de uitdaging!
Zoals eerder gesteld wenst de heer Minister van Financiën de rol van de Fiscale
Bemiddelingsdienst te versterken en zijn bevoegdheden uit te breiden. Indien het
Parlement zich hier kan bij aansluiten, zal 2016 een belangrijk jaar worden voor de
dienst.
De bemiddeling wordt duidelijk verder aangemoedigd als alternatieve manier van
geschillenbeslechting. Het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst zal alles in het
werk stellen om de aandacht van de burger te blijven vestigen op de opportuniteit
van de bemiddeling en om de bemiddeling maximaal kansen te geven bij het zoeken
naar de meest efficiënte oplossing van het geschil.
Het koppelen van een schorsend effect aan de bemiddelingsprocedure zal de
efficiëntie van de Fiscale Bemiddelingsdienst verhogen. De bemiddelaar zal zijn werk
kunnen aanvangen of verder zetten waar hij het nu noodgedwongen moet
stopzetten.
Het beslissen over verzoeken om kwijtschelding of vermindering van administratieve
boeten en belastingverhogingen geeft de Fiscale Bemiddelingsdienst weliswaar een
nieuwe rol, maar past zowel in zijn functie als fiscale “bemiddelingsdienst” als in die
van fiscale “oplossingsdienst”, zoals bij het begin van dit verslag werd verduidelijkt.
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 de aangekondigde uitdagingen aan te gaan!

BIJLAGEN
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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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