Federale
Overheidsdienst
FINANCIËN

2011

FISCALE
BEMIDDELINGSDIENST
JAARVERSLAG

Verantwoordelijke uitgevers:

Edouard TRZCINSKI
Paul DE ROM
Charles DEMARCH
Geert CALLAERT
Yvan DUBUISSON

FISCALE BEMIDDELINGSDIENST
Koning Albert II-laan, 33 - bus 46
1030 BRUSSEL
fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be

Mijnheer de Minister,
Mijnheer de Voorzitter,

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

Het college,

Edouard TRZCINSKI

Paul DE ROM

Charles DEMARCH

Geert CALLAERT

Yvan DUBUISSON

DANKWOORD

De leden van het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst houden eraan vooraf hun
oprechte dank uit te drukken aan de Heer Minister, de Heer Voorzitter van het
Directiecomité en aan de diensten van de FOD Financiën die de vele aanvragen tot
bemiddeling gunstig onthaald hebben.
Een bijzondere dank aan al de personen die het ons mogelijk maakten om onze nieuwe
kantoren te betrekken.
De leden van het College bedanken tevens alle personeelsleden van de Fiscale
Bemiddelingsdienst voor hun inzet bij het uitvoeren van de opdrachten en voor de reeds
bekomen resultaten.

INLEIDING
De activiteiten van de Fiscale Bemiddelingsdienst worden, overeenkomstig artikel 13
van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van
de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, in huidig jaarverslag
opgenomen.
Deze bepaling stelt dat " Elk jaar en uiterlijk op 31 maart richt de dienst een verslag
over haar activiteiten aan de Minister van Financiën door tussenkomst van de voorzitter
van de FOD Financiën. Deze verslagen kunnen nuttig geachte aanbevelingen bevatten
die de dienst reeds heeft gericht aan de voorzitter van de FOD Financiën en vermelden
de eventuele moeilijkheden die hij ondervindt bij de uitoefening van haar ambt ".
Dit tweede jaarverslag handelt over een volledig jaar vermits er de
bemiddelingsaanvragen worden in geanalyseerd die zijn ontvangen en behandeld vanaf
1 januari 2011 tot 31 december 2011.
Zoals vorig jaar wordt er teruggekomen op de wijze waarop de dienst werd
geoperationaliseerd en gecreëerd.
Vervolgens wordt de impact van de dienst behandeld aan de hand van cijfergegevens
en studie van voorbeelden, hetgeen zal toelaten de houding te bepalen die in bepaalde
situaties werd aangenomen, alsook de moeilijkheden aan te duiden bij de
operationalisering van dit nieuwe instituut.
Dit tweede verslagjaar maakt het mogelijk om enkele cijfers te vergelijken met het
vorige activiteitenjaar.
Tenslotte komt het College terug op de behandeling van de aanbevelingen die hij in
2010 geformuleerd heeft en stelt er nieuwe voor.
Teneinde dit verslag zo leesbaar mogelijk te maken, zullen de verschillende onderdelen
conform het volgende schema behandeld worden:
I. de vaststelling die
Bemiddelingsdienst;

heeft

geleid

tot

de

oprichting

van

de

Fiscale

II. de doelstellingen (operationele, specifieke en globale) van de dienst;
III. de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst alsook de realisaties ervan;
IV. de resultaten en impact van de fiscale bemiddeling.
Wij wensen u allen een vlotte lezing.
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I. Vaststelling

II. Doelstellingen





Groeiende complexiteit;
Misverstanden;
Betwistingen.

III. Werking

Aanvragen

Operationele




Behandeling


Onderzoek van de aanvragen tot
bemiddeling;
Opstellen van aanbevelingen.

Behandelde aanvragen.

IV. Resultaten

Specifieke

Resultaten





Impact

Globale





Cijferoverzicht per sector.

Een vermindering van de gerechtelijke
geschillen;
Het vergemakkelijken van de inning van
de fiscale schulden door de Schatkist.

Het uit de wereld helpen van
misverstanden / Het verzoenen van de
belastingplichtige met de fiscale
administratie;
Het transparanter maken van de fiscale
wetgeving.




Voorbeelden;
Opvolging van de
aanbevelingen.

9

Deel 1
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Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 1

Het institutionele landschap wordt iedere dag complexer. De wetgeving, in het
bijzonder de fiscale wetgeving, wordt het voorrecht van bepaalde
beroepsbeoefenaars. De burgers kennen er de bijzonderheden niet meer van en
zijn niet in staat om er alle aspecten van te begrijpen. De administratie zelf gaat
meer en meer over tot de versnippering van de diensten en tot de specialisatie
van de taken. Bovendien draagt de decentralisatie van de diensten, wanneer deze
reeds bestaat, soms bij tot een verschillende toepassing van de wetten en de
reglementen.
De belastingplichtige die geconfronteerd wordt met deze voortdurend groeiende
complexiteit heeft het soms moeilijk om te begrijpen wat hem overkomt; hij
verstaat niets van de administratieve beslissingen en van de wetgeving waarop
gesteund wordt om dergelijke beslissingen te nemen. In sommige gevallen worden
de burgers verschillend behandeld naargelang hun woonplaats.
In veel gevallen zal de burger met de administratie in conflict of in meningsverschil
komen en zou het best kunnen dat hij niet begrijpt wat hij soms beschouwt als in
strijd met het gezond verstand of als discriminerend.
Het onbegrip dat volgt uit deze situatie kan een diepe kloof creëren tussen de
openbare dienst en de burger. Bijgevolg is het mogelijk dat de burger geen
genoegen meer kan nemen met beslissingen die hij niet begrijpt en
dientengevolge niets meer wil weten van eender welke overheid of van wat deze
voorstelt.
In sommige gevallen zal hij proberen om zijn “goed recht” te doen gelden door de
bij de wetgeving bepaalde administratieve rechtsmiddelen aan te wenden. Hij zal
vaak niet in staat zijn om zelf deze rechtsmiddelen in te stellen en, indien hij
hiervoor de middelen heeft, zal hij moeten een beroep doen op een deskundige
(boekhouder, fiscalist, advocaat, …) die hem de beroepsmogelijkheden zal
verduidelijken.
In dergelijke gevallen lopen de kosten van de aangewende rechtsmiddelen voor
de belastingplichtige hoog op (in tijd en in geld), maar eveneens voor de
administratie die deze bezwaarschriften en voorzieningen moet behandelen. In dat
geval gaat het vaak om het voorrecht van sommigen: de personen die kunnen
beroep doen op deskundigen of die op de hoogte zijn van de verhaalmiddelen en
in staat zijn om ze aan te wenden.
Voor een groot aantal burgers is dit dus uitgesloten.
Het beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst is een heel snel en heel
eenvoudig middel om zijn “goed recht” te doen gelden of om “een luisterend oor”
te vinden in geval van een meningsverschil met de administratie.
De wetgever heeft trouwens gewild dat de drempel om de bemiddelingsdienst te
vatten zo laag mogelijk wordt gehouden. Zo kan de belastingplichtige zich hetzij
schriftelijk tot de dienst richten of zelfs mondeling tijdens een bezoek.
Samenvattend kan gesteld worden dat de bemiddeling een eenvoudige en
efficiënte wijze is om een conflict of een meningsverschil te regelen zonder dit aan
het oordeel van de rechter te moeten onderwerpen . De toevlucht tot de
bemiddeling verhindert evenwel niet dat er toch nog naar de traditionele
verhaalsmiddelen wordt gegrepen en doet er ook geen enkele afbreuk aan.
De bemiddelaar heeft een maximale macht tot beïnvloeding. De gebruikers van de
bemiddeling verwachten er kenmerken van zoals bereikbaarheid, originaliteit,
soepelheid, snelheid, betrokkenheid en afwezigheid van formalisme.
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De bemiddeling, in het bijzonder de fiscale bemiddeling, speelt een essentiële
pedagogische rol in de mate dat zij de belastingschuldige, die het moeilijk heeft
om zijn fiscale toestand correct in te schatten, vaak helpt deze toestand beter te
begrijpen, zodat hij er een duidelijker zicht op krijgt en aldus de administratieve
beslissingen makkelijker kan aanvaarden.
De bemiddeling heeft tevens een begeleidende rol bij het herstellen van de
dialoog tussen de partijen: iedereen is aldus in de mogelijkheid zijn standpunt
mede te delen of bepaalde feiten te verduidelijken, hetgeen het zoeken naar een
oplossing binnen nieuwe relationele omstandigheden bevordert.
Het multidisciplinaire karakter ervan vormt eveneens een troef. Door de
voortdurend groeiende complexiteit van de fiscale materie bestaat er een
versnippering tussen de verschillende disciplines en de fiscale wereld. Meestal
beheerst men de fiscale materie slechts deels. En de werkelijkheid is vaak heel
anders.
Verschillende, door elkaar lopende, aspecten komen aan bod. De oprichting van
een kleine dienst, bestaande uit ambtenaren afkomstig uit administraties van
verschillende oorsprong, laat toe de problematiek beter te doen begrijpen. Zij
draagt in het bijzonder bij tot een beter begrip voor de houding van de
administratie die in een bijzonder geval tot een bepaald standpunt heeft geleid.

14

Deel 2
DOELSTELLINGEN





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 2

Deze vaststelling heeft geleid tot de oprichting van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Het
oprichten van de nieuwe instelling beantwoordt aan verschillende doelstellingen: 1) de
operationele doelstellingen (deze die voortvloeien uit de wet); 2) meer specifieke
doelstellingen (die voortvloeien uit de operationele doelstellingen en die terug te vinden
zijn in de voorbereidende werken bij de wet, zonder dat ze evenwel vermeld worden in
de wet); 3) globale doelstellingen (die verband houden met de aard zelf van de
bemiddeling en die inherent zijn aan elke bemiddeling).

Afdeling 1
Operationele doelstellingen
De operationele doelstellingen worden vermeld in artikel 116 van de wet van 25 april
2007 houdende diverse bepalingen (IV), dat aan de Fiscale bemiddelingsdienst
volgende taken opdraagt:
1°) het onderzoeken van de hem in het raam van Hoofdstuk 5 van de wet voorgelegde
aanvragen tot bemiddeling, het trachten de standpunten van de partijen te verzoenen
en het zenden aan de partijen van een bemiddelingsverslag;
2°) het desgevallend richten van aanbevelingen aan de Voorzitter van het
Directiecomité van de FOD 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.
Zijn opdracht bestaat erin met aandrang de oplossing te adviseren die van aard is om
het geschil op te lossen. Deze opdracht is, gelet op het openbare orde karakter van de
fiscale wetgeving, evenwel beperkt. De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst
mag niet leiden tot een vrijstelling of een vermindering van de belasting in strijd met de
fiscale wet.
Bovendien bestaat zijn opdracht erin het opstellen van aanbevelingen die in de regel tot
doel hebben de vastgestelde problemen op te lossen, vertrekkende vanuit hun
oorsprong.
De Fiscale Bemiddelingsdienst zal in dit geval aan de Voorzitter van het Directiecomité
alle maatregelen kunnen voorstellen die hij nodig acht om tegemoet te komen aan
bestuurshandelingen en de bestuurlijke werking die in strijd zijn met de wetten en de
algemene rechtsprincipes. Deze opdracht bestaat er dus in om aanbevelingen te doen
opdat bepaalde door de Bemiddelingsdienst vastgestelde problemen zich in de
toekomst niet meer zouden voordoen.

Afdeling 2
Specifieke doelstellingen
De voorbereidende werken van de artikelen betreffende de oprichting van de Fiscale
Bemiddelingsdienst preciseren, wat de bovenvermelde doelstellingen betreft, dat de
oprichting van een Fiscale Bemiddelingsdienst: "… beantwoordt aan de voortdurend
groeiende complexiteit van de fiscale wetgeving en aan de noodzaak om de
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Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 2

belastingplichtigen akkoord te laten gaan met de heffingen waaraan ze onderworpen
zijn. Dit zal bijdragen tot een vermindering van de gerechtelijke geschillen, soms
ongegrond, verspillend qua mensen en financiële middelen, en tot het versnellen van de
inning van de sommen die het voorwerp uitmaken van het geschil 1".
Het bekomen van een onderling akkoord in een specifiek dossier zal toelaten om lange
en kostbare geschillen te voorkomen. Het leidt tot de instemming van de
belastingplichtige met de administratieve beslissing; de oplossing komt van hemzelf en
wordt hem door niemand opgelegd, zelfs niet door een rechter.
Vermits er geen opschortende werking van het geding op de invordering is, biedt dit
bovendien voor de Belgische Staat het voordeel van het versnellen van de inning van
de verschuldigde sommen. De inning wordt nog meer versneld als er een akkoord is dat
toelaat dure en onproductieve vervolgingen te vermijden.
Ook door een daadwerkelijke uitvoering van de gevolgde aanbevelingen kan het aantal
geschillen worden verminderd. Deze aanbevelingen verwijzen immers naar
reglementaire wijzigingen of nieuwe administratieve richtlijnen die het mogelijk maken
de knelpunten te vermijden door ze aan de basis aan te pakken.

Afdeling 3
Globale doelstellingen
Meer in het algemeen, en binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, zal de Fiscale
Bemiddelingsdienst trachten misverstanden uit de wereld te helpen, de
belastingplichtige verzoenen met de fiscale administratie en de fiscale wetgeving
transparanter maken.
De realisatie van deze doelstelling verbetert aldus het imago van de fiscale
administratie bij het publiek.
Door de dialoog opnieuw op te starten, bevordert de Fiscale Bemiddelingsdienst de
tevredenheid van de belastingplichtige tegenover de fiscale administratie. Het gaat over
een doelstelling die zeer moeilijk cijfermatig weer te geven is maar waarvan het belang
niet te verwaarlozen is.

1
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Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
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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 FOD 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 FOD2.
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.
2

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
Krachtens artikel 116, § 5 van de wet van 25 april 2007 houdende diverse
bepalingen (IV), « 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
In artikel 1 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 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.
Zoals hiervoor reeds gesteld, werd de oproep tot de kandidaten bekendgemaakt in
het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2007. Het directiecomité heeft de kandidaturen
op 18 december 2007 onderzocht.
Op 7 december 2009 wordt het koninklijk besluit tot benoeming van de leden van
het College van de Fiscale Bemiddelingsdienst ondertekend.
Werden aldus met ingang van 1 januari 2010 benoemd tot leden van het College
van de Fiscale Bemiddelingsdienst: Charles DEMARCH (Adviseur-generaal),
Yvan DUBUISSON (Adviseur), Edouard TRZCINSKI (Directeur), Geert
CALLAERT (Directeur) en Paul DE ROM (Auditeur-generaal, dienstchef).
De heer Edouard TRZCINSKI werd aangesteld als Voorzitter van het College.

B. 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. Binnen alle administraties en diensten van de
FOD Financiën werd een oproep tot kandidaten gericht.
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De kandidaten moeten een gunstige vermelding bekomen aan het einde van een
selectieprocedure3
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.
Het personeelsbestand van de Fiscale Bemiddelingsdienst (Collegeleden niet
inbegrepen) was op 31 december 2011 als volgt samengesteld :

Nederlandstaligen Franstaligen
Invordering

4

3

Directe Belastingen

7

4

BTW

1

2

Patrimoniumdocumentatie

2

1

Secretariaat (Niveau C)

1

2

TOTAAL

15

12

C. Werking van de dienst
De medewerkers van de Fiscale Bemiddelingsdienst voeren hun ontvangst-,
onderzoeks- en bemiddelingstaken uit onder het gezag van het College.
Artikel 7 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 (BS 24.5.2007) voorziet dat de
fiscaal bemiddelaars een reglement van interne orde opstellen, waarin wordt
vastgelegd op welke wijze het College vergadert, beraadslaagt en stemt. Dit
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 of van de taalrol waartoe zij behoren.
De organisatiestructuur van de Bemiddelingsdienst (toestand op 31 december
2011) ziet er schematisch als volgt uit:
3

Deze selectieprocedure is vastgelegd in een ministerieel besluit van 16 mei 2007.
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BEMIDDELAARS

MEDEWERKERS

TAX. NL (DB/BTW)

TAX. FR (DB)

TAX. (INTERNAT.)
PAT.DOC FR

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

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

Paul
DE ROM

Charles
DEMARCH

Edouard
TRZCINSKI

Geert
CALLAERT

Yvan
DUBUISSON

Johan DE PREST

Bernard BROSTEAUX

Olivier DENAGE

Herman FRANCOIS

Marie-Claire ANDRE

Giovanni FERRARI

Philippe GENTINNE

Catherine HENROSET

Ilse HEERMAN

Fréderic FOGUENNE

Geert GHEKIERE

Anne VAN MAELE

Timothy VAN BELLE

François FONTAINE

Ingrid LEJEUNE

Martine VAN DEN
STEEN

Maryse HARCHY

Hans SECELLE

Elke WELLENS

Vincent TAMO

Felipe UGALDE

Luc VAN DER MAELEN

Vic VAN
WEYENBERGH
Patrick WILLEMS

SECRETARIAAT

Greet SELLEKAERTS

Laurence DUMON

Carlos BOURET
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§ 3. Betrokken domeinen
De artikelen 117 tot 130 van de wet van 25 april 2007 hebben verschillende
wijzigingen aangebracht aan de fiscale wetboeken, waarbij de tussenkomst van de
Fiscale Bemiddelingsdienst wordt voorzien. De draagwijdte ervan wordt
onderzocht in Deel 3 van huidig verslag.

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.
Art. 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.

Art. 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. art. 1, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992).
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Hij is tevens bevoegd inzake de onroerende voorheffing, de roerende voorheffing
en de bedrijfsvoorheffing (cf. art. 1, § 2, en 249 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992).
Ook inzake de vaststelling van het kadastraal inkomen is hij bevoegd (cf. art. 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 »4 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), 339bis (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.
Art. 376quinquies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
§ 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. 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).

Art. 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).

4

De « dienst van de belasting » omvat de vaststelling van de belastinggrondslag, de berekening
van de belasting, de controle van de belastinggrondslag en van de belasting, de daarop
betrekking hebbende betwistingen (zowel administratief als gerechtelijk), de inning en de
invordering van de belasting (met inbegrip van de kosten en de interesten) (Parl. St., Kamer,
zitt. 2000-2001, nr. 1183/007, p. 160).
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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. art. 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” 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. Vanaf 1
januari 2011 geldt dit eveneens voor de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling en het ”euroviognet” waarvoor het Vlaamse Gewest bevoegd
werd.
Artikel 123 van de wet van 25 april 2007 heeft wijzigingen aangebracht aan artikel
2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, teneinde de bepalingen van de artikelen 376quinquies en 399bis van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op deze belastingen toepasselijk
te maken.
De modaliteiten tot tussenkomst door de Fiscale Bemiddelingsdienst inzake de
inkomstenbelastingen zijn derhalve mutatis mutandis van toepassing op de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen.
Art. 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.
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D. Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de registratierechten5.
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).
Art. 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.

E. Wetboek der successierechten
De Fiscale Bemiddelingsdienst is bevoegd inzake de successierechten6.
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).
Art. 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.

5

6

De Koning kan bepalen voor welke moeilijkheden in verband met de heffing en de invordering
de bemiddeling is uitgesloten. Tot op heden werd geen enkel dergelijk besluit getroffen.
Ibidem.
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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,…) (cf. Boek I en II van het Wetboek diverse rechten en
taksen)7.
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).
Art. 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.
Art. 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).

Art. 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
7

Ibidem.
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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. 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 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 echte vragen om fiscale bemiddeling, werd de Fiscale
Bemiddelingsdienst ook gecontacteerd in verband met aangelegenheden die
strikt genomen niet in zijn eigenlijke opdracht kaderden. Dergelijke vragen hadden
vaak betrekking op de toepassing van één welbepaald onderdeel van de fiscale
wetgeving, op de aflijning van de bevoegdheid van de Bemiddelingsdienst of op
de wijze waarop de belastingplichtige zich "in regel kan stellen" met de
administratie.
Er wordt tevens aan herinnerd dat de Fiscale Bemiddelingsdienst de taken heeft
overgenomen 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. Wanneer aanvragen, die betrekking hebben
op een invorderingsprobleem, aan het Kabinet van de Minister of de
Staatssecretaris 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.
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In 2011 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst 2.738 nieuwe aanvragen ontvangen.
De ontvangen dossiers zijn als volgt onderverdeeld :

Deze nieuwe dossiers worden bij de 406 dossiers gevoegd die nog in behandeling
waren eind 2010.
Dit brengt het aantal te behandelen dossiers tijdens het jaar 2011 op 3.144.

§ 2. Behandeling
De procedure van behandeling van een aanvraag om fiscale bemiddeling werd
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.
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Artikel 116, § 1, 2e lid, 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 verzoenen8 “.
Naar aanleiding van het onderzoek van de aanvraag zal de Fiscale
Bemiddelingsdienst nagaan of de behandeling van de aanvraag onder zijn
bevoegdheid valt.
Het samenwerkingsprotocol van 1 juli 2010 tot organisatie van de relaties tussen
de Fiscale Bemiddelingsdienst en de algemene administraties van de FOD
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
elektronische kopie naar het bevoegde contactpunt9 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 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 een 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, 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
8

9

34

Een aanvraag is manifest ongegrond indien zij berust op ongefundeerde beschuldigingen,
schattingen of klachten met tergende of eerrovende bedoelingen.
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.





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 3 - Afdeling 2

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 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 partijen10. 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 gebeurlijk niet door een onontvankelijkheidsbeslissing of een
bemiddelingsverslag wordt beëindigd; dit is met name het geval bij een ontheffing
van zijn bevoegdheid.
Een dergelijke ontheffing 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
10

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.
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intrekt, een zaak voor de rechtbank aanhangig wordt gemaakt, een schatting
wordt gevorderd, ... De ontheffing doet zich eveneens voor wanneer de bevoegde
dienst uitspraak doet over het bezwaarschrift en daardoor de Fiscale
Bemiddelingsdienst feitelijk van zijn opdracht ontslaat.
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Van de 2.738 nieuwe aanvragen ontvangen in 2011, werden 1.421 dossiers
beschouwd als dossiers “fiscale bemiddeling”.
Na toevoeging van de eind 2010 nog openstaande dossiers, dienden er in 2011
1.685 dossiers “fiscale bemiddeling” te worden behandeld.
Van deze 1.685 dossiers werden er 1.112 dossiers afgesloten tijdens het jaar
2011, zodat er 573 openstaande dossiers “fiscale bemiddeling” blijven op 31
december 2011.

De verdere uitsplitsing van de resultaten zal besproken worden in deel 4 van
huidig jaarverslag.
Naar aanleiding van het onderzoek van deze dossiers heeft de Fiscale
Bemiddelingsdienst het nuttig geacht om 16 aanbevelingen op te maken. Deze
aanbevelingen worden eveneens uitgebreid besproken in deel 4 van het huidig
jaarverslag.

B. Contactcel Invordering
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de taken overgenomen die voordien waren
toevertrouwd aan de "Contactcel Invordering" (ontbonden met ingang van 1 juni
2010), die tussenkwam in geschillen tussen de belastingplichtige en de Ontvanger
(directe belastingen of BTW) en die, op het vlak van de invordering, reeds
gelijkaardige doelstellingen had als de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Over het algemeen zijn de desbetreffende aanvragen gelinkt aan een
invorderingsprobleem, dat wordt voorgelegd aan het Koninklijk paleis of aan het
Kabinet van de Minister van Financiën. Deze aanvragen worden vervolgens
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overgemaakt aan de Fiscale Bemiddelingsdienst via de diensten van de Voorzitter
van het Directiecomité en worden op de daartoe geëigende manier behandeld.
Het gaat hoofdzakelijk om invorderingsproblemen of vragen om een tussenkomst
teneinde de terugbetaling van geblokkeerde belastinggelden te versnellen, die
formeel gezien geen eigenlijke fiscale bemiddelingsaanvragen zijn.
Vaak gaat het 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 betalingsproblemen. 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 er een verscheidenheid aan schuldeisers is, zullen
de belastingplichtigen evenwel meteen naar de procedure van de collectieve
schuldenregeling worden gedirigeerd.
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 (zo wordt de exclusieve
bevoegdheid van de Ontvanger inzake afbetalingsregelingen gerespecteerd).
Indien de verzuchtingen van de verzoekende belastingplichtigen zich situeren op
het vlak van een belastingteruggave die nog niet werd vereffend, wordt een
onderzoek ingesteld om na te gaan waarom de vereffening op zich laat wachten.
In 2011 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst meermaals vragen van
belastingplichtigen ontvangen waarin deze verzochten om effectieve terugbetaling
van teruggaven inzake personenbelasting die nog niet vereffend werden aan de
rechthebbende of die door het ontvangkantoor ten onrechte werden ingehouden.
Het ging ondermeer om volgende gevallen:
 in het kader van een procedure van collectieve schuldenregeling gebeurt
het dat, ondanks de memofiche in het geautomatiseerd systeem vermeldt
dat de collectieve schuldenregeling afgesloten is, de teruggave van de
belasting toch nog het voorwerp uitmaakt van een inhouding;
 in het kader van een overdracht van een schuldvordering gebeurt het dat
de opheffing ervan, alhoewel deze door de betrokken instellingen werd
gesignaleerd, niet gecodeerd werd en/of dat de in het geautomatiseerd
systeem bestaande memofiche niet geschrapt werd;
 in het kader van een afgesloten faillissementsprocedure waarbij de
belastingplichtige verschoonbaar werd verklaard wordt nog een
aanwending verricht, niettegenstaande de vermelding betreffende de
verschoonbaarheid wel degelijk in het systeem werd geregistreerd;
 de op de aanslagbiljetten opgenomen rekeningnummers zijn niet juist,
ofwel omdat de belastingplichtige de wijziging niet gemeld heeft, ofwel
omdat het ontvangkantoor geen rekening heeft gehouden met de
medegedeelde wijziging of tenslotte omdat de administratie op de
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aanslagbiljetten onjuiste rekeningnummers heeft overgenomen die nooit
aan de belastingplichtige toebehoorden;
 in geval van terugbetalingen ten gunste van gescheiden echtgenoten.
In al deze gevallen ontvangt de belastingplichtige dus niet de terugbetaling waarop
hij op de normale betaaldatum recht heeft.
De Fiscale Bemiddelingsdienst komt aldus bij de Administratie van de Thesaurie
tussen opdat de belastingplichtige vooralsnog binnen een redelijke termijn het
terug te betalen bedrag zou ontvangen.
In samenspraak met de bevoegde diensten en de belastingplichtigen worden de in
voorkomend geval ontbrekende rechtvaardigingsstukken verzameld en aan de
dienst bezorgd die de vereffening kan finaliseren. In sommige gevallen wordt er
tussengekomen om de wettelijk verschuldigde moratoriuminterest te laten
toekennen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst streeft met zijn tussenkomst naar een correcte
dienstverlening en informatieverstrekking aan de burger, maar deze dienst poogt
daarbij tezelfdertijd de taken van de invorderings- en uitbetalingsdiensten te
verlichten. In dit verband kan verwezen worden naar een dossier waarin
betrokkene de Fiscale Bemiddelingsdienst verzoekt om bijkomende informatie en
toelichting naar aanleiding van het beslag onder derden dat door de Ontvanger
der directe belastingen werd gelegd in handen van de werkgever.
Het beslag werd gelegd voor twee verschuldigde aanslagen in de
personenbelasting over twee verschillende aanslagjaren.
Belastingplichtige vraagt expliciet naar de wettelijke bepalingen die in dit verband
gelden. Betrokkene beweert immers nooit in kennis te zijn gesteld van de
verschuldigde belastingbedragen. Er werd vastgesteld dat voor beide aanslagen
de wettelijk voorgeschreven kennisgeving (verzending aanslagbiljet) tijdig
gebeurde. Bovendien werd voor beide aanslagen een aangetekende
herinneringsbrief verzonden alhoewel dit strikt genomen en wettelijk niet
noodzakelijk is alvorens onrechtstreekse vervolgingen in te stellen.
Er werd belastingplichtige eveneens toegelicht dat de Ontvanger steeds zal
opteren voor een zo eenvoudig mogelijke invorderingsprocedure waardoor er in dit
geval inderdaad vrij snel – doch na het verstrijken van de wettelijke betaaltermijn –
een derdenbeslag werd gelegd voor de meest recente aanslag. Terzake werd
belastingplichtige gewezen op het feit dat er geen enkele fout werd gemaakt.
Verzoekster nam genoegen met deze bijkomende informatie.
Uit dit dossier blijkt dat de Fiscale Bemiddelingsdienst zich niet enkel buigt over
zuivere bemiddelingsdossiers, maar evenzeer een informatieve opdracht naar de
burgers toe vervult. Op deze wijze komt de dienst tegemoet aan zijn taak om de
fiscale procedures en wetgeving toegankelijker te maken, verlicht hij tevens het
takenpakket van de Ontvanger en konden onnodige procedures voor de rechtbank
worden vermeden.
Van de 2.738 nieuwe aanvragen ontvangen in 2011, werden er 701 beschouwd
als dossiers “Contactcel Invordering”.
Na toevoeging van de eind 2010 nog openstaande dossiers, dienden in 2011 dan
ook 790 dossiers “Contactcel Invordering” te worden behandeld.
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Van deze 790 dossiers werden er 643 afgesloten tijdens het jaar 2011, zodat er op
31 december 2011 nog 147 openstaande dossiers “Contactcel Invordering”
blijven.

C. Diversen
De Fiscale Bemiddelingsdienst ontvangt eveneens verscheidene vragen die als
zodanig geen eigenlijke bemiddelingsaanvragen zijn, noch aanvragen van het type
contactcel.
Het betreft vaak vragen om inlichtingen die onmiddellijk door de medewerkers van
de Fiscale Bemiddelingsdienst worden beantwoord.
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 aanvraag 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.
Van de 2.738 nieuwe aanvragen ontvangen in 2011, werden er 616 beschouwd
als dossiers “diversen”.
Na toevoeging van de eind 2010 nog openstaande dossiers, dienden er in 2011
nog 669 dossiers “diversen” te worden behandeld.
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Van de 669 dossiers werden er 580 afgesloten tijdens het jaar 2011, zodat er op
31 december 2011 nog 89 openstaande dossiers ”diversen” blijven.
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Afdeling 1
Resultaten
§ 1. Algemeen overzicht van de dossiers “fiscale bemiddeling”

In behandeling
eind 2011

Afgesloten

Te behandelen

Tijdens het jaar 2011 waren er - zoals reeds vermeld in afdeling 2 van deel 3 1.685 dossiers “fiscale bemiddeling” te behandelen. Van deze dossiers werden er
1.112 afgesloten, zodat er op 31 december 2011 nog 573 te behandelen bleven.
De onderstaande tabel geeft een uitsplitsing per taalgroep alsook per algemene
administratie.

FISCALITEIT
NL

451

248

203

FR

296

214

82

747

TOTAAL

462

285

INNING EN
INVORDERING
NL

327

265

62

FR

320

254

66

647

TOTAAL

519

128

PATRIMONIUMDOCUMENTATIE
NL

207

91

116

FR

64

22

42

TOTAAL

271

113

158
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Afgesloten

In behandeling
eind 2011
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Te behandelen





STRIJD TEGEN DE
FISCALE FRAUDE
NL

17

15

2

FR

1

1

0

18

TOTAAL

16

2

DOUANE EN
ACCIJNZEN
NL

2

2

0

FR

0

0

0

TOTAAL

TOTAAL

46

2

2

0

1685

1112

573
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A. Verdeling van de te behandelen dossiers per algemene administratie

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de te behandelen dossiers
per algemene administratie. De Algemene administratie van de fiscaliteit
vertegenwoordigt 44% van deze dossiers. De Algemene administratie van de
inning en de invordering vertegenwoordigt 39% van deze dossiers. Er wordt
bijgevolg vastgesteld dat 83% van de te behandelen dossiers onder deze twee
administraties ressorteren.
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B. Verdeling van de afgesloten dossiers per algemene administratie

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de afgesloten dossiers per
algemene administratie. De Algemene administratie van de inning en de
invordering vertegenwoordigt 47% van deze dossiers. De Algemene administratie
van de fiscaliteit vertegenwoordigt 42% van deze dossiers.
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 2011

Bovenstaand diagram geeft de verhouding weer van de nog te behandelen
dossiers op 31 december 2011. De Algemene administratie van de fiscaliteit
vertegenwoordigt 50% van deze dossiers. De Algemene administratie van de
patrimoniumdocumentatie vertegenwoordigt 28% en de Algemene administratie
van de inning en de invordering 22% van deze dossiers.

§ 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 462 dossiers van de
Algemene
administratie
van
de fiscaliteit
afgesloten werden.
Dit
vertegenwoordigde 42% van alle afgesloten dossiers “fiscale bemiddeling” in
2011.
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Onontvankelijk

Wederzijds
akkoord

Blijvend nietakkoord

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

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

NL

67

150

27

4

248

FR

56

105

28

25

214

123

255

55

29

462

TOTAAL

Er werden 123 op 462 dossiers onontvankelijk verklaard.
Van de 339 ontvankelijke dossiers, werden er 255 opgelost met een wederzijds
akkoord.
De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens het
type van afsluiting:
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De onontvankelijkheid is doorgaans het gevolg van de tekst van artikel
376quinquies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarin de
periode tijdens dewelke de Fiscale bemiddelingsdienst kan tussenkomen
substantieel wordt beperkt.
Die redenen van onontvankelijkheid worden gedetailleerd in het volgende
diagram.

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de afgesloten dossiers die ontvankelijk werden verklaard als volgt onderverdeeld
worden:
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2) Voorbeelden:
In de volgende voorbeelden
Bemiddelingsdienst aangetoond:


wordt

de

meerwaarde

van

de

Fiscale

Voorbeeld nr 1/2011

Het geschil betreft de verschillende vergoedingen die in de transportsector
toegekend worden aan chauffeurs die internationale verplaatsingen maken.
Het standpunt van de administratie komt er op neer “dat de verplaatsingen van en
naar het buitenland door buitenlandse chauffeurs een onderdeel vormen van hun
normale beroepsactiviteit en dat deze niet kunnen worden gelijkgesteld met de
buitenlandse dienstreizen van ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken”.
Er werd namelijk aan de chauffeurs een eerste verblijfsvergoeding uitbetaald zoals
voorzien in de CAO van de transportsector. Daarnaast werd een tweede
verblijfsvergoeding uitbetaald, gebaseerd op de voorwaarden van de circulaire van
11/05/2006, Ci. RH 241/534.514 (forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen in het
buitenland).
Deze tweede vergoeding werd niet aangenomen als bedrijfslast en werd belast
aan het afzonderlijke tarief van 300%. De bedragen werden per genieter ook nog
eens belast in de personenbelasting.
Het standpunt om deze tweede vergoeding als “niet belastbare
verblijfsvergoeding” uit te betalen werd door de mandataris verder verdedigd met
als voornaamste argumentatie:
- de circulaire zelf, Ci.RH. 241/534.514, is ook van toepassing voor
belastingplichtigen die in de privé sector tewerkgesteld zijn, stellingname
die herhaaldelijk in parlementaire vragen werd bevestigd;
- de tekst van de Commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992, nr. 31/40.
Sinds begin september 2010 vonden op initiatief van de Fiscale
Bemiddelingsdienst verschillende vergaderingen plaats waarbij, in aanwezigheid
van vertegenwoordigers van de Centrale diensten van de Algemene administratie
van de fiscaliteit (Directie I/5A), de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de
transportfederaties, de zaakvoerder en zijn gevolmachtigde en de Fiscale
Bemiddelingsdienst, het belastingstelsel van de voormelde vergoedingen in de
transportsector uitvoerig werd besproken.
Die
besprekingen
resulteerden,
met
akkoord
van
de
voormelde
vertegenwoordigers, in de opmaak door de Directie I/5A van een nieuwe circulaire
Ci.RH.241/607.210 (AAFisc 21/2011) die is verschenen op 15 april 2011 en die
specifiek voor de transportsector onmiddellijk van toepassing is in elk stadium van
de procedure. De voormelde circulaire van 11 mei 2006 blijft ongewijzigd.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wenst in dit verband uitdrukkelijk de
vertegenwoordigers van de Centrale diensten van de Algemene administratie van
de fiscaliteit (Directie I/5A) te danken en te feliciteren voor hun degelijke, serene
en technisch hoogstaande aanpak in deze zaak waarbij een grote dosis gezond
verstand en geduld aan de dag werd gelegd om in goede samenwerking met alle
partijen, inzonderheid met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, tot een
oplossing in deze complexe problematiek te komen.
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Tevens dient de goede en aangename wijze van samenwerking met de
ambtenaren van de gewestelijke diensten in dit dossier te worden onderstreept.


Voorbeeld nr 2/2011

De NV X realiseert ingevolge verkoop van een gebouw een meerwaarde dewelke
door de administratie belast werd.
Belastingplichtige vroeg in het bezwaarschrift rekening te houden met een nieuwe,
verbeterde, nog niet neergelegde jaarrekening, waardoor de meerwaarde op het
verkocht gebouw gespreid zal belast worden in plaats van eenmalig en
onmiddellijk. Belastingplichtige sprak van een vergissing bij de opmaak van de
oorspronkelijke jaarrekening.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelde dat volgende vaststellingen van belang
waren:
 In het Verslag van de Algemene Vergadering, staat te lezen “… De
Algemene Vergadering keurt de voorgelegde jaarrekening goed. Het
eindresultaat van het afgelopen boekjaar wordt overgedragen naar volgend
boekjaar … Verder wordt akte genomen van de gedane transactie waarbij
het gebouw is verkocht en van de gerealiseerde meerwaarde welke is
opgenomen in de balans …”.
In het verslag van de raad van bestuur aan de Algemene Vergadering wordt
vermeld: “… De vennootschap heeft haar gebouw verkocht en in leasing
genomen …”.
 Er wordt nergens vermeld dat de meerwaarde gespreid zou moeten worden
belast en dat er een (voorlopig) vrijgestelde reserve voor gespreide
belasting van de meerwaarde wordt aangelegd. Zulks valt evenmin af te
leiden
uit
de
goedgekeurde
resultaatsbestemming
(volledige
winstoverdracht naar volgend boekjaar).
Indien het een vergissing betreft, moet een bijzondere Algemene Vergadering
worden bijeengeroepen volgens de regels van het Wetboek van vennootschappen
en moet de nieuwe verbeterende jaarrekening worden goedgekeurd en
neergelegd. Het feit dat belastingplichtige een afwachtende houding aanneemt en
enkel de notulen van de Algemene Vergadering rechtzette is niet van aard om het
standpunt van de administratie te ontkrachten dat het in casu niet om een
vergissing gaat, doch duidelijk om een genomen beleidsbeslissing.
Uit het verslag van de Algemene Vergadering blijkt duidelijk dat de jaarrekening
zoals voorgelegd, unaniem werd goedgekeurd. De vermeldingen in de
jaarrekening verbinden de belastingplichtige bijgevolg tegenover de
belastingadministratie.
Dat het in dit geval niet om een eenvoudige vergissing ging, werd afgeleid uit de
omstandigheid dat de vennootschap met de boeking naar een onbeschikbare
passiefrekening had willen wachten tot zij een antwoord zou krijgen van de
Minister van Financiën aan wie zij een verduidelijking had gevraagd omtrent de
vrijstellingsmogelijkheid van de meerwaarde.
Fouten in de jaarrekening kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden worden
gecorrigeerd. De jaarrekening die de Algemene Vergadering goedkeurt, moet
immers volledig zijn en een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële
positie en het resultaat van de onderneming. Vergissingen die indruisen tegen het
getrouw beeld van de jaarrekening moeten kunnen rechtgezet worden middels de
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goedkeuring door de Algemene Vergadering van een nieuwe aangepaste
jaarrekening.
De goedgekeurde jaarrekening is echter onherroepelijk daar waar het beslissingen
omtrent de waarderingsregels en beslissingen tot besteding van het resultaat
betreft.
De belastingplichtige moet kunnen aantonen dat de verbeterde vermelding in de
jaarrekening een loutere vergissing inhield en dat zij niet de uitdrukking was van
een eerder genomen beslissing.
Sommige rechtspraak beklemtoont dat de boekhouding de werkelijke bestemming
moet weergeven van de vermogensbestanddelen die het voorwerp zijn geweest
van een verkeerde vermelding. De belastingplichtige moet bewijzen dat hij die
bestemming niet wijzigt door de aanpassingen die hij in zijn jaarrekening
doorvoert. Met deze overweging lijkt het Hof te verwijzen naar het feit dat de
bestemming die aan de meerwaarde werd gegeven, berustte op een beslissing in
hoofde van de vennootschap zodat er geen sprake is van een eenvoudige
materiële vergissing.
De analyse van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft belastingplichtige ervan
kunnen overtuigen afstand te doen van de grieven van zijn bezwaarschrift.


Voorbeeld nr 3/2011

De administratie kwalificeerde een door belastingplichtige ontvangen geldsom die
in eenmaal werd betaald of toegekend in de vorm van een kapitaal als belastbare
onderhoudsgelden. Krachtens de artikelen 90,3° en 170 van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en artikel 73, Koninklijk besluit tot uitvoering van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wordt dat kapitaal vervolgens
omgezet in een jaarlijkse rente en dit om een overdreven hoge belasting tijdens
het jaar van ontvangst van het kapitaal te vermijden.
De administratie was van oordeel dat de betwiste geldsom aan belastingplichtige
werd betaald ingevolge de procedure van echtscheiding door onderlinge
toestemming waarin belastingplichtige verwikkeld was en dat het de bedoeling van
de ex-echtgenoten was om de uitbetaalde som te kwalificeren als een
onderhoudsuitkering. Dat zou moeten blijken uit een simulatie van de
vereffening/verdeling van het vermogen opgesteld door een boekhoudkantoor en
verzonden naar de ex-echtgenoot van belastingplichtige waarin de betwiste
geldsom werd voorgesteld als een onderhoudsuitkering.
De belastingplichtige ex-echtgenote stelde dat het zeker niet de bedoelding was
om de betaalde geldsom te kwalificeren als een onderhoudsuitkering.
Volgens belastingplichtige was de simulatie een éénzijdig en betwist stuk bestemd
voor de ex-echtgenoot waaraan belastingplichtige nooit haar goedkeuring had
gegeven.
Het dossier bevatte naast het een echtscheidingsvonnis door onderlinge
toestemming van de rechtbank van eerste aanleg, ook 2 notariële akten:
* de akte met betrekking tot regeling van wederzijdse vermogensrechtelijke
aanspraken daarin inbegrepen een akkoord omtrent het gemeenschappelijk
vermogen of van de tussen echtgenoten bestaande onverdeeldheden en
wederzijdse rekeningen enerzijds en de familierechtelijke overeenkomst
anderzijds;
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* de akte met betrekking tot vereffening en verdeling van een vennootschap die
deel uitmaakte van de huwelijksgemeenschap.
De fiscaal bemiddelaar stelde vast en maakte duidelijk aan de partijen dat in deze
authentieke akten nergens werd bepaald dat de betwiste geldsom werd opgevat
als onderhoudsuitkeringen.
Er werd benadrukt dat de rechtsbeginselen inzake de authenticiteit van akten zijn
vastgelegd in de artikelen 1317 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Artikel
1317 stelt: « Een authentieke akte is een akte die in de wettelijke vorm is verleden
voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is
opgemaakt ». En artikel 1319 (eerste lid) beklemtoont het belang van de
authenticiteit, met name: « De authentieke akte levert tussen de contracterende
partijen en hun erfgenamen of rechtverkrijgenden een volledig bewijs op van de
overeenkomst die erin is vervat ». Tot slot is er ook de zogeheten
tegenstelbaarheid aan derden: ook wie niet bij de overeenkomst is betrokken,
moet er rekening mee houden, ingevolge de publiciteit (of de mogelijkheid om de
inhoud van de overeenkomst te kennen) die aan dergelijke akten gegeven wordt.
Partijen werden er ook op gewezen dat in deze geen rechterlijke beslissing
voorligt met een bijzondere regeling omtrent het vaststellen van de
“onderhoudsuitkeringen“.
De administratie kon overtuigd worden van het feit dat ze over onvoldoende
bewijskrachtige feitelijke gegevens beschikte om de voorgenomen taxatie te
handhaven. De tegenargumenten van belastingplichtige konden niet weerlegd
worden. De administratie besloot de taxatie niet langer te handhaven.


Voorbeeld nr 4/2011

Het geschil heeft betrekking op de verdeling van de heffingsbevoegdheid over een
bezoldiging tussen de woonstaat en de werkstaat.
De heer F, woonachtig in Duitsland, werkt voor een Belgische werkgever als
vrachtrijder (internationaal vervoer). In het kader van zijn activiteit doorkruist hij het
Belgische en het Duitse grondgebied en het grondgebied van derde Staten. De
totaliteit van zijn inkomsten als vrachtrijder werd belast in België. Als woonstaat
heeft Duitsland de genoemde inkomsten eveneens belast. De heer F ondergaat
dus een dubbele belasting.
Op grond van de fiscale bepalingen, opgenomen in het met Duitsland gesloten
dubbelbelastingverdrag, meent de heer F dat zijn inkomsten ten onrechte in België
werden belast en dat de heffingsbevoegdheid uitsluitend behoort aan de
woonstaat Duitsland.
De Belgische administratie meent op haar beurt dat zij het recht heeft om een deel
van de bezoldigingen te belasten op basis van het aantal in België gepresteerde
arbeidsdagen.
Betrokkene dient een bezwaarschrift in en neemt contact op met de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft beide partijen afzonderlijk gecontacteerd en
uitgelegd dat, in de praktijk, de heffingsbevoegheid van dit type bezoldiging
verdeeld wordt tussen de woonstaat (Duitsland) en de bronstaat (België) in functie
van het aantal kilometers dat op het grondgebied van elk van de Staten (België,
Duitsland en derde Staten) werd afgelegd en dat de heffingsbevoegdheid met
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betrekking tot de bezoldiging die verband houdt met de op het grondgebied van
een derde Staat uitgeoefende activiteit niet aan de bronstaat (België) toekomt.
Op basis daarvan verstrekt de heer F een reeks inlichtingen die het mogelijk
maken het aantal tijdens een bepaald jaar afgelegde kilometers én het aantal in
België afgelegde kilometers in de loop van datzelfde jaar, vast te stellen.
Op basis daarvan kon het gedeelte van de als zodanig in België belastbare
bezoldigingen worden vastgesteld.
Dankzij de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon voor het
desbetreffende aanslagjaar een akkoord over het geschil worden afgesloten.
De heer F werd tevens aangeraden om contact op te nemen met de Duitse
belastingadministratie, om de Duitse belasting te recupereren die geheven werd
op de in België belastbare bezoldigingen en om aldus de dubbele belasting weg te
werken.


Voorbeeld nr 5/2011

De heer R, wiens fiscale woonplaats zich sinds 2007 in Congo bevindt, is
werkzaam voor een onderneming, gevestigd in Congo (land zonder
dubbelbelastingverdrag voor het bewuste inkomstenjaar). De ex-partner en de
kinderen van de heer R bleven Belgisch rijksinwoner en betrekken nog steeds de
vroegere gezinswoning in België.
De administratie heeft de heer R bij voortduur als rijksinwoner beschouwd;
rekening houdend met de gegevens die zich in het dossier bevinden, meent zij dat
de feitelijke scheiding van het echtpaar fictief is en dat het ging om een tijdelijke
verwijdering, noodzakelijk voor de uitoefening van de beroepsactiviteit van de heer
R.
De heer R gaat niet akkoord met dit standpunt. Hij dient een bezwaarschrift in en
neemt contact op met de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft beide partijen afzonderlijk ontmoet om de
nodige inlichtingen in te winnen teneinde na te gaan of de heer R nog als
rijksinwoner moest worden beschouwd. De in het dossier aanwezige elementen
werden onderzocht en van zijn kant heeft de heer R verscheidene documenten
voorgelegd waarmee zijn vestiging in Congo kon worden aangetoond
(arbeidsovereenkomst, attest van de werkgever, attest van de ambassade, nieuwe
levenspartner, …). Op basis daarvan kon er worden aangenomen dat enerzijds de
heer R wel degelijk gescheiden was van zijn vroegere partner en anderzijds dat hij
als niet-rijksinwoner moest worden beschouwd.
Dankzij de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst werd er een akkoord
bereikt en kon een rechtsvordering voor de Rechtbank van Eerste Aanleg voor het
bewuste aanslagjaar worden vermeden.


Voorbeeld nr 6/2011

De vastgoedvennootschap X was het voorwerp van een BTW-controle waarbij een
minnelijke inregelstelling werd opgemaakt die voor akkoord werd ondertekend,
onder voorbehoud evenwel van de creatie van rechtspraak of de wijziging van het
standpunt van de administratie betreffende de (in dit geval aanzienlijke) wettelijke
boete.
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De vennootschap betaalde de hoofdsom maar diende anderzijds ook een
verzoekschrift tot vermindering of kwijtschelding van de boete in bij de bevoegde
gewestelijke directeur.
Op dat ogenblik bedroeg het saldo van de BTW-rekening-courant van de
belastingplichtige meer dan 18.000 EUR in zijn voordeel. Dit schijnbaar
belastingkrediet moest echter dienen om de BTW te betalen die volgens de
periodieke aangifte, die enkele dagen later zou ingediend worden, verschuldigd
was.
Met de bedoeling de boete (waartegen een verzoekschrift tot vermindering of
kwijtschelding bij de bevoegde gewestelijke directeur was ingediend) aan te
zuiveren, werd het belastingkrediet uit de rekening-courant onttrokken en
toegerekend op de openstaande schuld.
Deze onttrekking en het tezelfdertijd indienen van de periodieke aangifte hebben
de BTW-rekening-courant zodanig ontregeld dat het geleid heeft tot de
opnulzetting van de rekening-courant. Een nieuwe schuld (een bijzondere
rekening) heeft zich bij de vorige gevoegd. Aan de vennootschap werd dus een
nieuwe boete opgelegd van 10% op het bedrag dat van haar rekening-courant
werd onttrokken om een andere boete te betalen.
De zaakvoerder van de vennootschap heeft zich dan tot de Fiscale
Bemiddelingsdienst gewend om te weten wat hij kon ondernemen tegen “deze
opeenstapeling van werkelijk onverdiende bestraffingen”.
Na meerdere telefonische contacten met de bevoegde diensten vraagt de Fiscale
Bemiddelingsdienst de Gewestelijke directeur om beide boetes te willen
onderzoeken in het kader van het verzoekschrift dat binnen zijn diensten wordt
behandeld.
Met een directoriale beslissing werd de eerste boete ten uitzonderlijke titel
verminderd terwijl de tweede boete (een gevolg van de opnulstelling van de
rekening-courant) volledig werd kwijtgescholden.
Door zijn tussenkomst heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst de oorzaak van het
probleem uiteengezet en wederzijdse onduidelijkheden uitgeklaard.


Voorbeeld nr 7/2011

Vennootschap Y is franchisenemer sinds 2004. Het betreffende concept wordt in
België eveneens uitgebaat door vijf handelsvennootschappen.
Vanaf het begin van haar activiteit heeft de vennootschap Y haar handelingen
onderworpen aan het BTW-tarief van 6%. De vroegere franchisegever was
voorheen gecontroleerd en het tarief van 6% werd toen niet in vraag gesteld.
Bovendien was de franchisenemer er steeds van overtuigd dat zijn handelingen
aan dit tarief moesten onderworpen worden.
In 2008 werd de vennootschap gecontroleerd over de jaren 2005 en 2006.
De controlerende ambtenaar was niet akkoord met de toepassing van het
verlaagde tarief. De controleur beschouwde in onderhavig geval dat de verstrekte
prestaties niet konden onderworpen zijn aan het tarief van 6%, maar wel aan dit
van 21%.
Een correctie opgave werd dus opgemaakt, maar de vennootschap Y ging er niet
mee akkoord omdat ze meende dat het tarief van 6% terecht werd toegepast
rekening houdend met de aard van de verrichte werkzaamheden.
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In 2009 vraagt de controlerende ambtenaar aan de diensten van de Centrale
administratie welke regeling in het bedoelde geval van toepassing is.
In haar antwoord laat de Centrale administratie weten dat het toepasbaar tarief
21% is, maar dat vennootschap Y kan genieten van de vrijstelling voorzien in
artikel 44, § 2, 2° van het BTW-Wetboek, op voorwaarde dat ze in het bezit is van
een erkenning van de bevoegde overheid of subsidies ontvangt van dergelijke
overheid; dit was het geval sinds 2009.
Ondertussen werd een proces-verbaal van taxatie opgesteld voor de jaren 2005
en 2006, waarin 21% BTW werd aangerekend (in plaats van 6 % zoals tot dan
toegepast).
Een tweede proces-verbaal wordt opgesteld voor de jaren 2007 en 2008.
Vennootschap Y dient daarna een aanvraag tot fiscale bemiddeling in, waarbij
wordt ingeroepen dat het tarief van 6% werd toegepast in overeenstemming met
de aard van de uitgeoefende werkzaamheden en dat de toepassing ervan in het
verleden door de fiscale administratie werd aanvaard. Ze vindt op zijn minst
aanspraak te kunnen maken op de toepassing van het tarief van 6% tot op het van
kracht worden van de betekening (beginselen van behoorlijk bestuur).
Anderzijds werden ook andere vennootschappen die eenzelfde concept
exploiteren gecontroleerd en hetzelfde probleem stelt zich ook daar.
Twee andere vennootschappen-franchisenemers verzoeken eveneens om een
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Na verschillende contacten, gesprekken, brieven en tussenkomsten, zal door de
Centrale administratie een globale algemene beslissing worden genomen voor alle
franchisenemers.
Rekening houdend met de onderscheiden franchisenemers en ten einde geen
verschillende behandeling tussen hen in het leven te roepen, is er beslist om niet
meer terug te komen op de periode vóór 1 januari 2011. Met ingang van 1 januari
2011 en in het kader van de huidige wetgeving zijn de aan dit concept verbonden
activiteiten vrijgesteld van de BTW. De verschillende vennootschappen, die deze
vrijstelling toepassen, werden uitgenodigd om de afgetrokken BTW in de BTWaangifte betreffende de handelingen van het eerste kwartaal 2011 te herzien.
De tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft ertoe geleid om het
probleem globaal te regelen en een algemene oplossing te vinden. Ze heeft
tevens toegelaten om talrijke gerechtelijke geschillen te vermijden.


Voorbeeld nr 8/2011

Vennootschap Z heeft een gebouw verkregen en er tussen 2008 en 2010
verschillende verbouwings- en inrichtingswerken aan uitgevoerd.
De vennootschap heeft de BTW afgetrokken op die investeringen en vraagt de
teruggave van een belangrijk BTW-belastingkrediet.
Het maatschappelijk doel, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad, bestaat uit “alle om het even welke algemene handelingen beschouwd
als diensten voor zakenmensen en hun vennootschappen”. Er is bovendien
gepreciseerd dat de vennootschap uitgeruste kantoren, gemeenschappelijke
vergaderzalen, uitgeruste gemeenschappelijke ruimtes, diensten in verband met
de
levering
van
gemeenschappelijke
lasten,
ICT-infrastructuur,
parkeergelegenheden, administratieve secretariaatsdiensten, … aan derden zal
kunnen ter beschikking stellen.
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De vennootschap sluit met haar klanten een contract waarin ze zich verbindt om
aan hen een minimum geheel van onverbrekelijke diensten te verstrekken tegen
een enige forfaitaire prijs, overeenkomstig de modaliteiten van een typecontract
van dienstverrichtingen (en van afzonderlijke beschikkingen eigen aan elke klant).
Het geheel van diensten behelst het ter beschikking stellen van gemeubileerde
ruimten op bepaalde tijdstippen, het gebruik van infrastructuur bestemd voor het
gemeenschappelijk gebruik van alle klanten (vergaderzalen, sanitaire ruimtes,
ontvangstruimtes, fax, fotokopieapparaten), van burotica en communicatie evenals
van allerlei diensten (onthaal van bezoekers, postbedeling, kantooronderhoud, …).
De vennootschap meent te voldoen aan alle voorwaarden voorzien in de circulaire
AOIF 39/2005 betreffende de terbeschikkingstelling van onroerende uit hun aard
gemeubelde ruimten door een dienstencentrum, in het kader van het verstrekken
van een geheel van diensten.
De administratie is echter van mening dat niet aan alle voorwaarden voldaan is en
dat het gaat om een vrijgestelde onroerende verhuur (in het bedoelde geval met
bijkomende diensten) die geen aftrek van BTW toelaat.
Een proces-verbaal van taxatie wordt opgesteld en het belastingkrediet wordt
ingehouden.
De vennootschap beslist dan om zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst te
wenden. Ze verwijt de administratie haar geen enkele mogelijkheid te hebben
gelaten om haar standpunt uit te drukken en is van mening dat de administratie
blijk geeft van een te grote strengheid bij de toepassing van de circulaire
aangaande de dienstencentra.
Na onderzoek van de overeenkomsten en de facturen, wordt een eerste bezoek
ter plaatse gebracht. Er waren verschillende contacten met de bevoegde
taxatiedienst en de Gewestelijke BTW-directie, die uiteindelijk in dit onderhavig
geval de toepassing van bovengenoemde circulaire aanvaarden.


Voorbeeld nr 9/2011

Mevrouw X baatte als zelfstandige een apotheek uit totdat bij haar een chronische
ziekte werd ontdekt die aanleiding gaf tot de officiële vaststelling van een
handicap. Aangezien de belastingplichtige over aanzienlijke inkomsten beschikte
en bijgevolg noch de behoefte had, noch aan de voorwaarden voldeed om een
uitkering voor een handicap aan te vragen, heeft ze niet onmiddellijk het nut ervan
ingezien om haar handicap door de FOD Sociale Zekerheid te laten erkennen.
Door de evolutie van de handicap is de belastingplichtige echter al vrij snel
verplicht om haar apotheek over te laten. Deze overdracht leidt tot de realisatie
van een meerwaarde waarvan de belastingplichtige aanneemt dat die zal worden
belast tegen de aanslagvoet van 16,5% zoals voorzien in artikel 171, 4° b, 2 e lid,
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij als gedwongen definitieve
stopzetting eveneens wordt beschouwd :“de definitieve stopzetting die het gevolg
is van een handicap als vermeld in artikel 135, eerste lid, 1°”.
De taxatiedienst betwist echter de toepassing van die aanslagvoet omdat deze
van mening is dat de stopzetting van de activiteit niet gedwongen is.
In de fase van het bezwaar doet de belastingplichtige een beroep op de Fiscale
Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst, die de belastingplichtige heeft gehoord en contact
heeft opgenomen met de FOD Sociale Zekerheid, is ervan overtuigd dat de
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feitelijke elementen aantonen dat de vastberaden en bijna onmiddellijke beslissing
om de apotheek over te laten, een gevolg is van het plotselinge ontstaan van de
handicap. De termijn die is verstreken tussen de diagnose en de overdracht staat
derhalve volledig los van de wil van de belastingplichtige.
De Fiscale Bemiddelingsdienst wijst er bovendien op dat hij het artikel 171, 4°, b,
2e lid, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 anders opvat dan de
onderzoekende ambtenaar. Deze laatste wou de belastingplichtige onderwerpen
aan de voorwaarden die voor het erkennen van een gedwongen stopzetting van
toepassing zijn. Voor de Fiscale Bemiddelingsdienst is het duidelijk dat er in geval
van handicap sprake is van een gelijkstelling met gedwongen stopzetting. Deze
gelijkstelling geeft aan dat de voorwaarden waaraan voor een gedwongen
stopzetting moet worden voldaan ofwel ambtshalve zijn vervuld, ofwel in het geval
van een handicap niet van toepassing zijn.
De interpretatie van de wettelijke bepaling door de Fiscale Bemiddelingsdienst
wordt trouwens ondersteund door de raadpleging van de parlementaire
werkzaamheden die daarop betrekking hebben.
Op basis van de feitelijke elementen, de opeenvolgende attesten van de FOD
Sociale Zekerheid en na het nauwgezet herlezen van de wettelijke bepalingen,
heeft de onderzoekende ambtenaar uiteindelijk de grieven van het bezwaarschrift
van mevrouw X ingewilligd.


Voorbeeld nr 10/2011

Een exploitatievennootschap Y, een 99,9% dochtermaatschappij, heeft renteloze
voorschotten verleend aan haar moedermaatschappij X. In hoofde van X werd
een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel belast.
In het kader van de intragroepsrelaties heeft Y op verscheidene aan X verleende
voorschotten geen intresten aangerekend, met name op een bedrag dat exact
overeenstemt met een obligatielening die voordien door Y werd uitgegeven en
vervroegd werd terugbetaald, evenals op een bedrag aan voorschotten
opgenomen in de rekening-courant.
Op de schuldvorderingen ten aanzien van Y heeft de holding X daarentegen
intresten ontvangen tegen een tarief van 5,53% op een obligatielening en van
6,50% op een voorschot.
Een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel werd belast ten belope van de
door Y betaalde tegenwaarde van de intrest, alsook ten belope van de intresten
die hadden moeten worden betaald (tegen het tarief van 4%) op het van Y
verkregen gemiddelde voorschot.
Na het indienen van een bezwaar hebben de lasthebbers van de
holdingvennootschap een aanvraag tot bemiddeling opgesteld. Ze hebben
bovendien de wens geuit dat, in geval van akkoord, dit ook van toepassing zou
kunnen zijn op de volgende boekjaren (uitsluitend voor het geschilpunt) en ook de
exploitatievennootschap Y zou beogen.
Na afloop van de fase van de fiscale bemiddeling werd een algemeen evenwichtig
akkoord tot stand gebracht op basis van de volgende modaliteiten:

60





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 4 - Afdeling 1

In hoofde van X (moedermaatschappij)
- Voor het jaar 2007
o behoud van de taxatie als ontvangen abnormaal en goedgunstig
voordeel, ten belope van de door Y betaalde intrest op de
obligatielening;
o aanpassing van de overeenkomstige overdraagbare verliezen;
o het niet toepassen van de belastingverhogingen van 10 %.
- Voor de jaren 2008 en 2009
o geen rechtzetting van de intragroepsintresten.
In hoofde van Y (dochtermaatschappij)
- Voor 2007 en de voorgaande jaren
o geen rechtzetting van de intragroepsintresten.
- Voor het jaar 2008
o belasting als “verworpen uitgaven” (gift) van de intresten met
betrekking tot de obligatielening;
o vermindering van het overdraagbare verlies met dat bedrag;
o geen belastingverhogingen.
Het afgesloten akkoord komt zowel tegemoet aan de wensen van de lasthebbers
van de groep waarvan de verzoekende vennootschap de leiding heeft als aan die
van de administratie die een rechtzetting van de belastbare grondslag voor de
groep van vennootschappen uitvoert. Er werd akte genomen van het feit dat het
afgesloten akkoord strikt beperkt is tot de punten die tijdens de periode van de
fiscale bemiddeling behandeld werden en dat dit het bevoegde controlecentrum of
een andere taxatiedienst niet mag beletten een controle uit te voeren op andere
dan de hier beoogde punten, inzonderheid voortvloeiend uit de gecentraliseerde
selectie van dossiers.
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat de Directeur van het Controlecentrum
en de lasthebbers van de aanvrager blijk hebben gegeven van openheid van
geest om op constructieve en pragmatische wijze een algemene oplossing te
vinden voor de groep van vennootschappen.


Voorbeeld nr 11/2011

In het kader van haar activiteiten beschikt de verzoekende vennootschap over
historische rallywagens die louter professioneel worden gebruikt. Naar aanleiding
van een belastingcontrole werden de kosten met betrekking tot deze wagens ten
belope van 25% als verworpen uitgaven aangezien, overeenkomstig de artikelen
65 en 66, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Rekening houdend met
de specifieke eigenschappen ervan is de vennootschap evenwel van mening dat
deze wagens niet als voertuigen voor personenvervoer kunnen worden
aangemerkt en bijgevolg dus niet onderworpen moeten worden aan het klassieke
stelsel waarbij de aftrekbaarheid voor 25% wordt verworpen.
De vennootschap heeft bij het controlecentrum een bezwaar ingediend en nadien
een bemiddelingsverzoek gericht aan de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Na kennis te hebben genomen van de argumenten van de vennootschap, heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst ook vastgesteld dat de geschillendienst bereid was
gehoor te geven aan de argumenten van de verzoekster, onder voorbehoud een
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beslissing te kunnen nemen in overeenstemming met de wet en met het advies
van de centrale diensten van de Algemene administratie van de fiscaliteit
waarmee contact werd opgenomen, gelet op de specifieke aard van de
voertuigen.
Uitgaande van feitelijke gegevens die door de partijen niet worden betwist, heeft
de Fiscale Bemiddelingsdienst de toestand onderzocht. De voertuigen hebben de
volgende eigenschappen:
a. rallycompetitievoertuigen categorie 2;
b. die gewoonlijk niet op de weg rijden;
c. die niet bestemd zijn om op de weg te rijden en waarvan de
binnenruimte niet is ingericht voor personenvervoer; het gaat
evenmin om voertuigen voor dubbel gebruik;
d. die uitsluitend voor professionele doeleinden worden gebruikt.
De vennootschap heeft de bewijzen geleverd die de klassering van de voertuigen
bevestigen.
In deze context heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst rekening gehouden met de
bestaande administratieve commentaar op de artikels 65 en 66, Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en met de recente rechtspraak waarin het begrip
binnenruimte voor vervoer van personen werd verduidelijkt.
1. Circulaire en administratieve commentaar inzake inkomstenbelastingen
Verzoekster heeft met name de circulaire nr. Ci.D. 19/402.192 van 10 februari
1989 – 2e aflevering, ingeroepen die commentaar levert op de hervormingswet
van 1988, en meer bepaald het punt II/227 waarin een interpretatie wordt gegeven
met betrekking tot de door de reglementering beoogde voertuigen.
Met betrekking tot de voertuigen waarvoor een aftrek wordt gevraagd, stelt deze
circulaire dat de binnenruimte ervan uitsluitend opgevat en gebouwd moet zijn
voor het vervoer van personen. Dit tekstgedeelte van de circulaire wordt vandaag
vermeld in de Commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
nr. 66/18.
Om te bepalen of voor het voertuig de fiscale aftrek moet worden verworpen, moet
in feite worden nagegaan of de binnenruimte zodanig is ontworpen en gebouwd
dat vervoer van personen mogelijk is. De administratieve interpretatie is niet alleen
gericht op het begrip inschrijving.
De verzoekende vennootschap legt de nadruk op het feit dat de bedoelde
voertuigen slechts uitzonderlijk en in zeer beperkte mate op de openbare weg
rijden, met name voor een verplaatsing naar de technische controle of van de ene
rally-activiteit naar de andere.
2. Rechtspraak
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft bij het onderzoek van dit probleem ook
aandacht gehad voor de bestaande rechtspraak, in hoofdzaak met betrekking tot
de BTW en de verkeersbelasting. Ook die wetgeving en de erop betrekking
hebbende rechtspraak verwijzen naar het begrip binnenruimte die al dan niet
bestemd is voor het vervoer van personen. Er vloeien met name richtlijnen voort
uit de vonnissen van de Rechtbanken van Eerste Aanleg van Luik (12.4.2010,
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inzake verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling en 24.11.2005,
inzake BTW) en van Leuven (29.8.2006, inzake BTW).
Op het einde van zijn onderzoek van de feitelijke gegevens en van de
administratieve richtlijnen en rekening houdende met de rechtspraak, heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst voorgesteld de aftrek van de kosten met betrekking tot
“historische rallywagens van categorie 2” toe te staan zonder toepassing van de
beperking van artikel 66 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Het bemiddelingsvoorstel werd door de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de
Algemene administratie van de fiscaliteit voorgelegd. Deze administratie heeft,
rekening houdend met alle medegedeelde gegevens, het voorstel aanvaard.
Op basis daarvan heeft de geschillendienst het bezwaar van de verzoekster met
betrekking tot het aanvaarden van de beoogde kosten ingewilligd. De beslissing
van deze dienst, die door de centrale diensten werd gevalideerd, berust op een
lezing van de artikels 65 en 66, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
overeenkomstig de diverse rechtspraak waarin de definitie van het begrip van
personenwagens of van auto’s voor dubbel gebruik in de wetgeving inzake
verkeersbelasting (de rechtspraak is gelijklopend met die inzake de BTWwetgeving) in vraag wordt gesteld.


Voorbeeld nr 12/2011

De verzoeker werd bij de vestiging van de aanslag als alleenstaande aangemerkt
alhoewel hij in 2003 in Congo getrouwd is. Het Rijksregister vermeldt dat hij
samenwoont met een persoon “ZONDER FAMILIEBAND”. Niettegenstaande de
huwelijksakte van betrokkene op de Belgische ambassade in Congo werd
gelegaliseerd, werd er bij de inschrijving van zijn echtgenote bij het
gemeentebestuur in 2005 met deze huwelijksakte echter geen rekening
gehouden, omdat er in de naam van zijn echtgenote een tikfout voorkwam. De
akte werd voor verbetering naar Congo teruggestuurd en op basis van het juiste
document kon rekening worden gehouden met de werkelijke toestand van het
gezin.
Op het einde van de bemiddelingsprocedure, in dezelfde zin als voor een vroeger
aanslagjaar, heeft de onderzoekende dienst het bezwaar van de verzoeker met
betrekking tot de drie hangende aanslagjaren aanvaard. De echtgenote woonde
trouwens op hetzelfde adres als de verzoeker.
Tijdens de bemiddelingsfase waren er voor de invordering vervolgingsmaatregelen
aan de gang en het onmiddellijk verschuldigde gedeelte van de belasting was,
voor de aanslagjaren waarop het bezwaar betrekking had, niet vastgesteld. Na de
tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst heeft de dienst die voor de
behandeling van het geschil instond op zeer korte termijn de
ontheffingsbeslissingen genomen. Daardoor werd vermeden dat de
vervolgingsmaatregelen (met name het loonbeslag) niet verder zonder reden
werden aangehouden.


Voorbeeld nr 13/2011

Twee vennootschappen vragen een kwijtschelding van de onroerende voorheffing
wegens leegstand van een industrieel gebouw. Sedert het stopzetten van de
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industriële productie enkele jaren geleden staat het gebouw te koop. Er werd
geen koper gevonden en de uitrusting werd ontmanteld.
In eerste instantie vestigt de Fiscale Bemiddelingsdienst er de aandacht op dat het
onroerend goed waarvoor een kwijtschelding van de onroerende voorheffing wordt
gevraagd het voorwerp is geweest van een inbreng in natura, in het kader van een
partiële splitsing overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. In die
omstandigheden wordt, fiscaal gezien, het goed geacht niet van eigenaar te zijn
veranderd.
De voorwaarden voor de kwijtschelding of de vermindering van de onroerende
voorheffing worden per aanslagjaar en per kadastraal perceel of gedeelte ervan
beoordeeld.
Voor het jaar 2008 werd aan de inbrengende vennootschap een kwijtschelding
van de onroerende voorheffing verleend. Deze heeft vervolgens haar verzoek tot
vermindering opnieuw ingediend voor de leegstand tijdens het jaar 2009,
nagevolgd door de vennootschap die de inbreng heeft ontvangen voor het jaar
2010. Beide stellen dat het industriële gebouw:
- sedert 2007 niet meer wordt gebruikt en dat de uitrusting daadwerkelijk
werd ontmanteld aangezien de productie op die plaats eind 2006 werd
stopgezet;
- sedert het stopzetten van de productie te koop staat maar dat er nog geen
koper werd gevonden.
Na het indienen van de administratieve bezwaarschriften werd een
bemiddelingsaanvraag opgesteld.
Vanaf het aanslagjaar 2009 bepaalt artikel 257, 4°, 4e lid, Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (van toepassing op de onroerende goederen in het
Waals Gewest) dat de kwijtschelding of de proportionele vermindering van de
onroerende voorheffing (van een gebouwd en niet gemeubeld onroerend goed)
niet meer toegekend kan worden voor zover de leegstandperiode twaalf maanden
overschrijdt. Op deze beperking bestaat een uitzondering wanneer de eigenaar
ongewild het vrije genot van het onroerend goed belet wordt.
Tijdens de contacten met de verzoekers heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
opgemerkt dat de gegevens uit het bemiddelingsdossier en uit de administratieve
bezwaarschriften het onvrijwillig karakter van de leegstand niet aantonen.
De verduidelijkingen die in eerste instantie door de verzoekers werden
aangebracht (wijzend op een gebrek aan competitiviteit van de productie-eenheid
op internationaal gebied) leidden ertoe te erkennen dat de leegstand gewild was.
Nadien werden er historische en contextuele gegevens aangevoerd om het
onvrijwillig karakter van de leegstand aan te tonen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft echter moeten vaststellen dat er geen enkel
bewijskrachtig document werd voorgelegd om die argumenten te ondersteunen,
noch in het kader van de administratieve bezwaarschriften, noch tijdens de
bemiddelingsfase die verscheidene maanden in beslag heeft genomen. Met
betrekking tot het begrip overmacht werd er benadrukt dat dit op basis van
feitelijke omstandigheden wordt beoordeeld. De rechtspraak heeft zich al vele
malen ingelaten met het algemene rechtsprincipe van de overmacht; ze gaat na of
de leegstand daadwerkelijk voortvloeit uit redenen die losstaan van de wil van de
eigenaar of van de houder van het zakelijke recht die over het goed kan
beschikken. Daartoe moet de eigenaar of de houder van het zakelijke recht
aantonen dat hij tevergeefs alle stappen heeft gezet die een goede huisvader in
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dezelfde omstandigheden zou ondernemen om de leegstand van het onroerend
goed te vermijden.
Voor de jaren 2009 tot 2011 was er op het einde van de bemiddelingsprocedure
geen enkel element voorhanden om het onvrijwillige karakter van de leegstand en
van de improductiviteit vast te stellen. Bijgevolg zijn de aanvragen om op grond
van artikel 257, 4°, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 een vrijstelling
van de onroerende voorheffing te bekomen niet gegrond. De Fiscale
Bemiddelingsdienst kon slechts vaststellen dat er tussen de verzoekers en de
administratie geen akkoord kon worden bereikt.


Voorbeeld nr 14/2011

Een loontrekkende belastingplichtige X betwist een rechtzetting van zijn
belastingaangifte die betrekking heeft op inkomsten waarvan hij niet de
begunstigde is.
Uit de controle blijkt dat een andere loontrekkende Y verkeerdelijk het
rijksregisternummer van de verzoeker X aan zijn werkgever heeft meegedeeld.
De werkgever van Y heeft vervolgens een loonfiche 281.10 opgemaakt waarin de
juiste gegevens van de loontrekkende Y met een verkeerd rijksregisternummer
worden vermeld (twee verkeerde cijfers), dat van X, ondanks een correct
controlegetal.
Bij de ondervraging door de geschillendienst heeft de werkgever de fout
toegegeven en heeft hij een correcte loonfiche opgemaakt. De geschillendienst
heeft vervolgens een belastingontheffing verleend.
In dit bijzondere geval werd de loonfiche 281.10 met de juiste gegevens van de
loontrekkende Y maar met een verkeerd rijksregisternummer (inversie van twee
cijfers, waarvan één in de controlecode), dat van X, opgenomen in de “MyMinfin”schermen van de belastingplichtige X.
Deze laatste heeft dus toegang gehad tot de identiteit van Y en heeft kennis
kunnen nemen van de inkomsten op de loonfiche van de belastingplichtige Y, wat
voor een probleem zorgt met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Ongetwijfeld vloeit dit voort uit een ongelukkige samenloop van
omstandigheden aangezien, ondanks de inversie van twee cijfers, de controlecode
geldig bleek te zijn.
Met betrekking tot de gegevens die door een burger in “MyMinfin” kunnen worden
geraadpleegd, moet men er zich derhalve van vergewissen dat er een
overeenstemming bestaat tussen:
- het rijksregisternummer
- de volledige gegevens (identiteit en adres).
Een aanbeveling in die zin wordt op bladzijde 93 geformuleerd.


Voorbeeld nr 15/2011

De belastingplichtigen hebben intresten ontvangen van een spaarboekje waarvan
ze samen houder zijn. Ze betwisten de inhouding van de roerende voorheffing aan
de bron door de financiële tussenpersoon, die de deposito’s beheert.
Tijdens de bemiddelingsfase bleek dat er twee bezwaarschriften bestonden met
gedeeltelijk dezelfde inhoud:
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-

het ene dat door de financiële tussenpersoon in hun naam bij een
gewestelijke directie werd ingediend;
- het andere dat rechtstreeks door de begunstigden van de intresten werd
ingediend en dat door een taxatiedienst wordt behandeld.
Om te vermijden dat er over deze zaak twee beslissingen zouden worden
genomen, heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst de beheerder van het bezwaar bij
de taxatiedienst ervan op de hoogte gebracht dat er een gedeeltelijk overlappend
bezwaar werd ingediend bij de gewestelijke directie.
Op het einde van de bemiddeling wordt er benadrukt dat de bedoelde intresten in
principe niet-belastbare inkomsten zijn, meer bepaald als inkomsten van kapitalen
en roerende goederen overeenkomstig artikel 21, 5° van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 en artikel 2 van het koninklijk besluit tot uitvoering van
dit wetboek. De roerende voorheffing werd dus ten onrechte ingehouden. Dit
standpunt wordt door de geschillendienst gedeeld. De roerende voorheffing werd
dus terugbetaald.
Op bladzijde 93 wordt een aanbeveling geformuleerd om een eventuele dubbele
terugbetaling of om tegenstrijdige beslissingen te vermijden.


Voorbeeld nr 16/2011

Mevrouw X, zelfstandige in bijberoep van een bedrijf in oprichting, heeft
belangrijke investeringen moeten doen om de klanten te kunnen ontvangen en
haar activiteit op gang te brengen. Het controlekantoor herleidt het bedrag van
haar beroepsverliezen voor de eerste twee activiteitsjaren tot nul. De enige
motivering om deze kosten te verwerpen is gebaseerd op een jurisprudentiële
opvatting die ervan uitgaat dat de opeenstapeling van verliezen wijst op de
onredelijkheid van de aangevoerde kosten. Artikel 53, 10°, Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 stelt dat alle kosten die op onredelijke wijze de
beroepsbehoeften overtreffen niet als beroepskosten worden aangemerkt. De
aangevoerde rechtspraak wordt evenwel door andere meer recente vonnissen of
door hogere rechtsinstanties tegengesproken. Geconfronteerd met wat zij, zelfs in
het stadium van het bezwaar, beschouwt als een onweerlegbaar standpunt van de
administratie, doet mevrouw X een beroep op de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Tijdens de eerste contacten van de Fiscale Bemiddelingsdienst met de ambtenaar
die het bezwaar onderzoekt, komt een duidelijk meningsverschil naar boven over
het feit dat een dergelijke wijze van belasten willekeurig is. Wanneer de taxatie
het geheel van de kosten in aanmerking neemt die tot het verlies hebben geleid,
zonder na te gaan waarom bepaalde kosten onredelijk zouden zijn (het gaat dan
om het geheel van de beroepsverliezen dat onredelijk wordt geacht en daardoor
niet als beroepskost wordt aangemerkt) of wanneer ze over het hoofd ziet dat de
verliezen kunnen voortvloeien uit omvangrijke afschrijvingen bij de aanvang van
de activiteit, kan ze volgens de Fiscale Bemiddelingsdienst niet op een andere
wijze dan als willekeurig worden betiteld. De onderzoekende ambtenaar die
tenslotte met deze benadering instemt, stelt voor ter plaatse een controle uit te
voeren van de installatie, van de investeringen en van de afzonderlijke kosten om
eventuele overdreven uitgaven aan het licht te brengen. Na afloop van die controle
aanvaardt de onderzoekende ambtenaar het bezwaar van mevrouw X en valideert
hij het bestaan van beroepsverliezen die ruimschoots worden verantwoord door de
afschrijvingslast als gevolg van de investeringen (alleen de waarderingsregels van
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bepaalde investeringen worden met het akkoord van de belastingplichtige
herzien).


Voorbeeld nr 17/2011

De heer X, voor privé-doeleinden houder van de vereiste brevetten, is theoretisch
luchtvaartinstructeur. Als zelfstandige geeft hij cursussen aan toekomstige privépiloten.
Om zijn positie als instructeur in de school die hem als zelfstandige tewerkstelt te
verzekeren, en om bovendien een ruimer cursusaanbod te kunnen aanbieden en
het doelpubliek uit te breiden, volgt de heer X een opleiding voor aanvullende
brevetten waarmee hij eveneens instructeur kan worden van toekomstige
lijnpiloten en ook de praktische opleiding van privé-piloten voor zijn rekening kan
nemen. Aangezien deze opleiding zeer duur is, volstaan de inkomsten van zijn
zelfstandige activiteit als theoretisch luchtvaartinstructeur niet om zijn kosten te
dekken, zodat zijn zelfstandige activiteit in bijberoep voor de eerste twee
boekjaren beroepsverliezen oplevert.
Naar aanleiding van een controle met betrekking tot twee boekjaren worden de
beroepsverliezen van de heer X tot nul herleid. De motivering daarvan berust
enerzijds op de weigering om de opleidingskosten als beroepskosten aan te
merken omdat er daartegenover geen directe beroepsinkomsten staan, en
anderzijds door de inachtneming van het privé-voordeel dat samenhangt met het
behalen van de brevetten. Om een deel van de kosten als beroepskosten te
verwerpen, wordt de activiteit eerder gezien als de uitoefening van een “hobby”.
Aangezien de heer X reeds herhaalde malen heeft aangetoond dat het wel
degelijk om beroepskosten gaat, richt hij zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst.
Nadat de partijen elkaar hebben ontmoet en na talrijke keren te hebben
bemiddeld, komt de onderzoekende ambtenaar ertoe zijn standpunt over de
beroepskosten en de daaruit voortvloeiende verliezen te herzien waarbij wordt
afgezien van de motivering om de verliezen te verwerpen op grond van het
mogelijke privatieve voordeel van de beoogde opleidingen.

B. Algemene administratie van de inning en de invordering
1) Cijferoverzicht afgesloten dossiers:
Het diagram onder B van de eerste paragraaf toont dat er 519 dossiers van de
Algemene administratie van de inning en de invordering afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 47% van alle afgesloten dossiers “fiscale bemiddeling” in
2011.
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In onderstaande tabel wordt het resultaat van deze afgesloten dossiers
betreffende de Algemene administratie van de inning en de invordering
uitgesplitst.

149

81

25

10

265

87

99

55

13

254

236

180

80

23

519

Van de 519 dossiers werden er 236 onontvankelijk verklaard.
Van de 283 ontvankelijke dossiers, werden er 180 opgelost met een wederzijds
akkoord.
De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting:
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De onontvankelijkheid is een wijze van afsluiting doorgaans buiten de wil van de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
In de meeste van deze onontvankelijke dossiers is er geen geschil met de BTWOntvanger of de Ontvanger der directe belastingen. We stellen inderdaad vaak
vast dat een belastingschuldige zich naar de Fiscale Bemiddelingsdienst richt
vooraleer het probleem aan te kaarten bij de bevoegde ambtenaar.
Die redenen worden opgenomen in het volgende diagram.

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de ontvankelijke dossiers als volgt onderverdeeld worden :
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2) Voorbeelden:
In de volgende voorbeelden
Bemiddelingsdienst aangetoond:

wordt



Uitvoerend beslag op roerend goed



Voorbeeld nr 18/2011

de

meerwaarde

van

de

Fiscale

Een moeder verzoekt – in naam van haar zoon (die als wettelijk erfgenaam
aangesproken wordt voor de schulden in de personenbelasting van zijn vader) –
om de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
In eerste instantie betreft het een verzoek tot stopzetting van de ingestelde
vervolgingsprocedure, waarbij er reeds beslag werd gelegd op roerende
goederen. Daarnaast verzet zij zich eveneens tegen de verschuldigdheid door
haar zoon van de belastingaanslagen en stelt zij bovendien dat de schulden
zouden verjaard zijn.
Teneinde bijkomende kosten te vermijden stelde de Fiscale Bemiddelingsdienst
alles in het werk om de uitvoeringsprocedure voorlopig op te schorten om zo een
uitvoerig onderzoek te kunnen instellen.
Na de nodige vaststellingen te hebben gedaan, waarbij er niets werd gevonden
dat wees op een administratieve fout (noch bij de vestiging van de aanslag, noch
bij de invordering ervan), werd betrokkene uitgenodigd voor een persoonlijk
onderhoud teneinde de situatie uit te klaren en mogelijk tot een overeenkomst te
komen. Tot drie maal toe werd de uitnodiging herhaald, maar zonder resultaat.
Betrokkene liet verstaan hierop niet te willen ingaan.
In een dergelijk dossier – waarbij moet worden nagegaan of de genomen stappen
terecht zijn – is het uiteraard van groot belang de nodige stukken te verzamelen
en dient hiervoor met de bevoegde diensten contact te worden opgenomen.
Aangezien een dergelijk onderzoek toch enige tijd in beslag kan nemen, wordt er
steeds voor gezorgd dat eventuele ingestelde vervolgingprocedures worden
opgeschort zodat verzoekende partij tijdens de bemiddelingsprocedure niet
geconfronteerd wordt met bijkomende kosten. Hiervoor wordt contact opgenomen
met de bevoegde belastingontvanger waarbij in onderling overleg een redelijke
termijn wordt afgesproken waarbinnen de bemiddeling zou kunnen worden
afgerond.
Zoals in dit dossier werd gepoogd, is het bij eerder complexe dossiers nuttig om
betrokkene(n) uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud om de stand van
zaken en het verloop van het dossier uitgebreid toe te lichten. Dit om
misverstanden te vermijden en uiteindelijk te trachten tot een oplossing te komen
zonder dat het geschil aan het oordeel van de rechtbank moet worden
onderworpen.
In geval betrokkene hierop niet wenst in te gaan, rest er de Fiscale
Bemiddelingsdienst niets anders dan de bevindingen op te lijsten in een
samenvattend en afsluitend antwoord waarna de invorderingshandelingen
opnieuw door de Ontvanger kunnen worden aangevat.
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Beweerde verjaring BTW-schuldvorderingen



Voorbeeld nr 19/2011

Een BTW-belastingschuldige roept, benevens een aantal beweerde
procedurehiaten, de verjaring in van twee resterende BTW-schuldvorderingen. De
verjaring werd ooit gestuit op een adres waarvan naderhand bleek dat, op het
ogenblik van de aangetekende toezending van het verjaringstuitende dwangbevel,
de bestemmeling ervan er niet meer woonde, doch er een drietal weken vóór de
datum van de stuiting ambtshalve werd van afgeschreven.
De voorafgaande stappen, die de raadsman van de BTW-belastingschuldige zette
bij de BTW-invorderingsdiensten, leidden niet tot een oplossing. Vooraleer
evenwel te dagvaarden, richt de raadsman zich tot de Fiscale Bemiddelingsdienst.
De Fiscale Bemiddelingsdienst onderzocht het dossier en nam contact op met de
betrokken advocaat. Tijdens deze voorafgaande bespreking werd in samenspraak
besloten dat de opgeworpen gebreken in de procedure voor een rechtbank geen
steek zouden houden. Wat de beweerde verjaring daarentegen betreft, werd in
alle objectiviteit enerzijds vastgesteld dat de Ontvanger zelf in deze niks kon
worden verweten (hij stuitte op het adres waarover hij destijds met de beperktere
informaticamiddelen beschikte en zijn aangetekende zending kwam niet terug
wegens “vertrokken”), doch anderzijds kon de afloop van een gerechtelijke
procedure terzake niet worden ingeschat. Een dergelijke procedure is bovendien
tijdrovend voor beide partijen en de kosten ervan kunnen hoog oplopen. Vanuit dit
oogpunt werd voorgesteld dat de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de BTW-diensten
zou nagaan of er, gelet op deze bijzondere omstandigheden en teneinde ieder
geding te vermijden, geen toegeving kon worden gedaan op het vlak van het
belangrijke bedrag aan toebehoren dat zich inmiddels door de jaren bij de BTW
had gevoegd. Uiteindelijk werd een consensus bereikt via een gedeeltelijke
vrijstelling van de nalatigheidsinteresten en kwijtschelding van de administratieve
boeten. Beide gratiemaatregelen kunnen immers in bijzondere gevallen door de
gewestelijke directeur van de BTW worden verleend.
De Fiscale Bemiddelingsdienst nam akte van deze bemiddelde oplossing in een
bemiddelingsverslag en nam tevens de onontbeerlijke voorwaarden ervan op:de
voormelde gunstmaatregelen krijgen slechts uitwerking mits de BTWbelastingschuldige definitief, schriftelijk en onherroepelijk afzag van het inroepen
van de beweerde verjaring en mits onmiddellijke integrale betaling van het
resterende saldo.


Invordering ten laste van echtgenoten



Voorbeeld nr 20/2011

De heer B en mevrouw E zijn in 2004 getrouwd in Tunesië. Hun echtscheiding
werd in 2008 in de registers van de burgerlijke stand overgeschreven.
Voor het aanslagjaar 2009 werd op naam van mevrouw E een teruggave in de
personenbelasting gevestigd.
Deze teruggave werd door de bevoegde Ontvanger der directe belastingen
aangewend ter aanzuivering van aanslagen in de personenbelasting die op naam
van beide echtgenoten werden gevestigd voor het aanslagjaar 2006.
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De raadsman van mevrouw E betwist dit evenwel wegens het feit dat de
echtgenoten getrouwd waren volgens het Tunesische wettelijk stelsel dat de
scheiding van goederen voorziet, omdat de belastingteruggave een eigen inkomen
vormt voor mevrouw E en tenslotte omdat de aanslagen waarop de teruggave
werd aangewend uitsluitend betrekking hebben op de inkomsten van de heer B.
De Ontvanger betwist dit standpunt en is van mening dat de echtgenoten
getrouwd waren onder het Belgisch wettelijk stelsel.
Rekening houdend met dit aanhoudend meningsverschil heeft de raadsman van
betrokkene een verzoek om fiscale bemiddeling ingediend.
In dit dossier heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst getracht om het
huwelijksvermogensstelsel vast te stellen dat, overeenkomstig de bepalingen van
het Wetboek van internationaal privaatrecht, op de echtgenoten van toepassing is.
Daartoe werden de partijen verzocht om de bewijsstukken waarover zij beschikken
voor te leggen.
Artikel 49, § 1 van dit Wetboek stelt dat het huwelijksvermogen wordt beheerst
door het recht dat de echtgenoten kiezen. Deze keuze wordt echter beperkt tot de
rechten bepaald in artikel 49, § 2 van het Wetboek.
Artikel 52, eerste lid, van het Wetboek bepaalt dat de keuze van het
huwelijksvermogensstelsel ten minste in een gedateerd en door beide
echtgenoten ondertekend geschrift moet worden vastgesteld.
Anderzijds bepaalt artikel 51, 1° van het Wetboek van internationaal privaatrecht
dat
bij
gebreke
van
rechtskeuze
door
de
echtgenoten,
het
huwelijksvermogensstelsel wordt beheerst door het recht van de Staat op wiens
grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste
gewone verblijfplaats vestigen.
In eerste instantie geven de documenten die door de raadsman van mevrouw E
worden voorgelegd aanleiding tot discussie en volstaan ze niet om de Ontvanger
te overtuigen van het feit dat de echtgenoten zouden gekozen hebben voor het
huwelijksvermogensstelsel dat door het Tunesische recht wordt bepaald of nog
dat ze na de voltrekking van het huwelijk hun gewone verblijfplaats in Tunesië
zouden hebben gevestigd.
Ten slotte heeft de raadsman van mevrouw E een afschrift van de huwelijksakte
en de vertaling ervan aan de Fiscale Bemiddelingsdienst bezorgd. Hieruit is
gebleken dat de echtgenoten hadden gekozen voor het stelsel van scheiding van
goederen. Dientengevolge heeft de Ontvanger zijn akkoord gegeven met de
terugbetaling van de aangewende bedragen.
Op die manier werd het geschil beslecht in het kader van de fiscale bemiddeling.
De instelling van een rechtsvordering kon worden vermeden.


Voorbeeld nr 21/2011

Mevrouw C heeft een verzoek om fiscale bemiddeling ingediend met betrekking tot
de regularisatie van haar toestand en die van haar ex-echtgenoot in de
personenbelasting over het aanslagjaar 2005.
Een eerste aanslag die aanleiding gaf tot een teruggave van 2.751,35 EUR werd
gevestigd op de inkomsten van beide echtgenoten. De gehele teruggave had
betrekking op de inkomsten van mevrouw C.
Ten gevolge van een rechtzetting van de inkomsten van de echtgenoot werd er
een tweede aanslag gevestigd voor een te betalen bedrag van 2.644,29 EUR.
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Mevrouw C heeft tegen beide aanslagen een bezwaarschrift ingediend waarbij ze
het bestaan van de feitelijke scheiding sedert 2003 heeft ingeroepen.
De bevoegde gewestelijke directeur der directe belastingen erkent dat de
inkomsten van beide echtgenoten afzonderlijk hadden moeten worden belast als
gevolg van hun scheiding. Bijgevolg ontheft hij beide aanslagen in kwestie waarbij
hij vaststelt dat de initiële terugbetaling van 2.751,35 EUR zal worden verrekend
bij de vestiging van een vervangende aanslag krachtens artikel 355, tweede lid,
Wetboek van de inkomstenbelastingen 199211.
De vervangende aanslag wordt effectief gevestigd voor de som van 2.629,67
EUR.
Deze som werd, verhoogd met de nalatigheidsinteresten, ingehouden door de
notaris die belast was met het verlijden van de verkoopakte van een onroerend
goed dat eigendom was van mevrouw C.
In haar verzoek om fiscale bemiddeling bevestigt betrokkene dat zij de initiële
terugbetaling van 2.644,29 EUR nooit ontvangen heeft en dat ze dientengevolge
niet begrijpt waarom deze terugbetaling bij de vestiging van de vervangende
aanslag lastens haar tegoed werd gerecupereerd.
De initiële teruggave werd inderdaad aangewend voor de betaling van
verschillende aanslagen in de personenbelasting, de onroerende voorheffing en
de verkeersbelasting.
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft echter vastgesteld dat een deel van deze
aanslagen niet kon worden ingevorderd op de inkomsten van mevrouw C en heeft
voorgesteld om de ten onrechte aangerekende sommen aan te wenden voor de
betaling van de vervangende aanslag.
Ten gevolge van deze verrichting werd er een nieuwe afrekening van de door
mevrouw C verschuldigde bedragen opgemaakt.
De ter studie van de notaris in consignatie gehouden som werd gedeeltelijk
betaald aan mevrouw C en gedeeltelijk aan de Ontvanger der directe belastingen,
bevoegd voor de invordering van de vervangende aanslag.
Mevrouw C heeft verklaard tevreden te zijn met deze oplossing en heeft de
Fiscale Bemiddelingsdienst bedankt voor de hulp bij dit complexe dossier.
Het is voor belastingplichtigen soms moeilijk om de belastingwetgeving te
begrijpen.
In casu werd aan betrokkene uitleg verschaft met betrekking tot de “verrekening”
bepaald in artikel 355, 2de lid, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de
reglementering inzake de invordering lastens echtgenoten, die kan beïnvloed
worden door de aard van de in te vorderen belasting, het aanslagjaar waaraan de
belasting is verbonden, het huwelijksvermogensstelsel van de echtgenoten of hun
scheiding.
Overeenkomstig de aan de Fiscale Bemiddelingsdienst toegewezen specifieke
doelstellingen werd er tenslotte een oplossing gevonden waarmee betrokkene
instemde en die het mogelijk maakte om de inning van de belastingschuld te
versnellen.

11

Hierin wordt het volgende bepaald: “Wanneer de vernietigde aanslag tot een teruggave van een
belastingkrediet, voorheffing of voorafbetaling aanleiding heeft gegeven, wordt bij de vestiging
van de nieuwe vervangende aanslag rekening gehouden met deze teruggave”.

73





Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 4 - Afdeling 1



Uitstel van betaling



Voorbeeld nr 22/2011

Ten gevolge van een onevenwicht tussen de uitgaven en de inkomsten, enerzijds
afkomstig van subsidies en anderzijds van betalingen ontvangen in het kader van
diens activiteiten, kon de VZW X de bedrijfsvoorheffing moeilijk betalen.
Daarom hebben de bestuurders van de VZW X een aanvraag tot
betalingsfaciliteiten ingediend bij de twee betrokken Ontvangers der directe
belastingen.
Terwijl met één van de Ontvangers tot een akkoord werd gekomen, wees de
andere Ontvanger het plan af dat door de VZW X werd voorgesteld.
Na deze weigering heeft de Ontvanger de gedwongen invordering ingesteld en is
hij meer bepaald overgegaan tot het beslag op de subsidies die aan de VZW
moesten worden betaald.
Ten gevolge van deze uitvoerende maatregelen heeft de VZW X de aanvraag tot
het bekomen van een afbetalingsplan herhaald, hetgeen opnieuw werd geweigerd.
De VZW verzoekt vervolgens de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst.
In haar verzoek verduidelijkt de VZW de oorsprong van haar problemen en laat ze
weten in 2010 een herstelplan te hebben opgesteld waarin de stopzetting van
verliesgevende activiteiten en de inperking van bepaalde kosten werden
opgenomen.
Nadat de Fiscale Bemiddelingsdienst bij de VZW X verschillende documenten met
betrekking tot de financiële situatie van de VZW en de aangenomen
herstructureringsmaatregelen had verzameld, heeft de Bemiddelingsdienst een
inventaris van deze maatregelen alsook een bijgewerkte staat van de
verwezenlijking ervan naar de Ontvanger gestuurd.
Op basis van de inlichtingen die door de Bemiddelingsdienst werden verstrekt,
aanvaardt de Ontvanger het afbetalingsplan dat door de VZW X werd voorgesteld.
Het afbetalingsplan wordt door de VZW nageleefd.
In dit concreet geval heeft de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst er
enerzijds voor gezorgd dat beide betrokken Ontvangers tot een gelijkgestemd
standpunt konden komen, en anderzijds dat er niet tot de vereffening van de VZW
X werd overgegaan. Doordat de Fiscale Bemiddelingsdienst een gedetailleerde
inventaris bezorgde van de problemen waarmee de VZW X te kampen had en
dankzij de oplossingen die werden gezocht om deze te verhelpen, is de dienst erin
geslaagd het onbegrip dat tussen de partijen bestond, weg te werken.


Voorbeeld nr 23/2011

Dit dossier betreft een vennootschap die de bevoegde Ontvanger der directe
belastingen om een betalingsuitstel voor de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
verzoekt. Als waarborg is de vennootschap bereid een conventionele hypotheek te
laten inschrijven op een onroerend goed, toebehorend aan een vennootschap
naar buitenlands recht, dat in het buitenland is gelegen.
Gelet op de ligging van het onroerend goed is de Ontvanger in eerste instantie niet
bereid uitstel van betaling toe te staan. Het tegenvoorstel van de Ontvanger om
uitstel te verlenen op voorwaarde dat er een conventionele hypotheek op een (in
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België gelegen) onroerend goed van één van de vennoten wordt genomen, kan
niet worden aanvaard.
Na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst en onderhandeling met de
bevoegde Ontvanger teneinde eventuele andere betalingsmogelijkheden te
bespreken, worden er twee andere opties voor de vennootschap naar voor
geschoven:
1) een betalingsuitstel over 12 maanden mét conventionele hypotheek zoals
hierboven uiteengezet;
2) een betalingsuitstel over 6 maanden zonder conventionele hypotheek.
De mogelijkheden werden besproken met de raadsman van de vennootschap
waarna deze zich kon vinden in een betalingsuitstel van 6 maanden.


Voorbeeld nr 24/2011

De heer X werd geconfronteerd met een belangrijke achterstand inzake de
betaling van zijn BTW-schulden. Deze waren het gevolg van een BTW controle (in
2010) en moesten onmiddellijk betaald worden.
De betrokken BTW-Ontvanger had in 2010 in eerste instantie belastingplichtige
een afbetalingsplan toegestaan op voorwaarde dat er intussen geen nieuwe BTWschulden zouden bijkomen. Mijnheer X respecteerde deze voorwaarde niet
waardoor de Ontvanger het afbetalingsplan annuleerde en de schulden ineens
moesten betaald worden.
Belastingplichtige dient in november 2010 een (eerste) verzoek tot fiscale
bemiddeling in.
Er werd een (nieuw) afbetalingsplan aangevraagd bij de bevoegde BTWOntvanger en gelet op de bijzondere, tijdelijke financiële problemen van de heer X
verminderde de BTW-Ontvanger de van belastingplichtige geëiste wekelijkse
betalingen met 250 EUR.
In oktober 2011 kwam de heer X spontaan terug de Fiscale Bemiddelingsdienst
opzoeken: ingevolge de tegengevallen inkomsten in de zomermaanden kon hij
plots zijn vorig jaar in november toegestaan afbetalingsplan niet meer stipt
naleven. Naar aanleiding daarvan had de BTW-Ontvanger aan belastingplichtige
op 4 oktober 2011 een bevel tot betalen laten betekenen. Bij niet betaling zou de
BTW-Ontvanger overgaan tot inbeslagname van de meubels/auto/huis waardoor
de heer X zou verhinderd worden om nog verder te werken en hij zijn
achterstallige schulden zeker niet meer zou kunnen betalen.
Tijdens dit persoonlijk onderhoud deelde de heer X de Fiscale Bemiddelingsdienst
mede dat, indien er thans voor hem geen realistisch afbetalingsplan, kon geregeld
worden, hij zijn toevlucht zou moeten zoeken tot de toepassing van de Wet
betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Belastingplichtige had in dit
verband reeds de nodige inlichtingen ingewonnen bij een advocaat.
Dezelfde dag werd telefonisch contact opgenomen met de BTW-Ontvanger, die
bereid was de uitvoeringsmaatregelen op te schorten indien belastingplichtige
tegen uiterlijk 19 oktober 2011 de vooropgestelde deel-betaling zou verrichten en
het betaalbewijs aan de BTW-Ontvanger zou doorfaxen/doormailen.
Door de tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst kon in extremis een
regeling worden getroffen, waarmee ook de BTW-Ontvanger perfect kon leven.
Niettegenstaande belastingplichtige niet volledig gevolg had gegeven aan de door
de BTW-Ontvanger gestelde onmiddellijke betalingsvereisten, had de Ontvanger
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toch begrip voor de moeilijke situatie van de heer X: er werd opdracht gegeven om
de procedure bij de gerechtsdeurwaarder op te schorten en er werd een nieuw
maandelijks afbetalingsplan van 700 EUR aan de heer X toegekend.


Onbeperkt uitstel van de invordering



Voorbeeld nr 25/2011

Een boekhouder verzocht eerder om fiscale bemiddeling in het kader van de
oplossing van de bezwaarschriften in de personenbelasting van zijn cliënt. Nu de
taxatieproblematiek achter de rug is, probeert hij tevens de fiscale toestand van
zijn cliënt op het vlak van de invordering te regulariseren. Hij diende daartoe een
verzoek om onbeperkt uitstel van de invordering in bij de bevoegde gewestelijke
directeur invordering. Deze laatste wees het verzoek af, waarna betrokkene zich in
beroep voorzag.
In het kader van de beroepsprocedure voor de Beroepscommissie Onbeperkt
Uitstel van de Invordering der directe belastingen, verzoekt hij opnieuw om fiscale
bemiddeling.
De Fiscale Bemiddelingsdienst verklaart (mede in het licht van de
verduidelijkingen in de voorbereidende werken bij de Wet tot invoering van de
Fiscale Bemiddelingsdienst) het verzoek om bemiddeling ontvankelijk, doch wijst
meteen op de autonomie en de objectiviteit van de Beroepscommissie, die is
samengesteld uit drie directeurs invordering der directe belastingen (anderen dan
deze die de bestreden beslissing hebben getroffen) en die wordt voorgezeten door
de Administrateur-generaal van de Algemene administratie van de inning en de
invordering, zodat het niet mogelijk is om individueel met één of meerdere van
deze zetelende leden of met de voorzitter van deze commissie vooraf te gaan
bemiddelen. De Fiscale Bemiddelingsdienst analyseert evenwel tevens
onmiddellijk de redenen die aan de afwijzende beslissing van de gewestelijke
directeur invordering ten grondslag liggen, kijkt het beroepsdossier ter Secretariaat
van de Beroepscommissie in en maakt een afspraak met de boekhouder,
vertegenwoordiger van de om onbeperkt uitstel van de invordering verzoekende
belastingschuldige. Tijdens deze bespreking werd ingegaan op de bewuste
argumenten en in alle objectiviteit nagegaan welke bewijsstukken en elementen
betrokkene diende te verzamelen en terzake tijdens de zitting van de
Beroepscommissie verder zou kunnen ontwikkelen. Van dit onderhoud werd een
kort verslag gemaakt dat aan de Secretaris van de Beroepscommissie Onbeperkt
Uitstel van de invordering der directe belastingen werd bezorgd. Vermits de
belastingschuldige zich reeds liet bijstaan door een boekhouder werd het niet
nodig geacht dat de Fiscale Bemiddelingsdienst hem tijdens de zitting voor de
Beroepscommissie daadwerkelijk zou bijstaan.
Naderhand ontving de Fiscale Bemiddelingsdienst van de Secretaris van de
Beroepscommissie een afschrift van de beslissing van de Beroepscommissie
waaruit blijkt dat er in een bepaalde mate onbeperkt uitstel van de invordering aan
de verzoeker werd toegestaan.
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Collectieve schuldenregeling



Voorbeeld nr 26/2011

Deze bemiddelingsaanvraag betrof initieel een verzoek tot toelichting van de
bestemming gegeven aan belastingteruggaven, verleend over verschillende jaren.
Betrokkenen waren gedurende meerdere jaren toegelaten tot de procedure van de
collectieve schuldenregeling. De teruggaven waarop betrokkenen recht hadden,
werden dan ook overgemaakt aan de schuldbemiddelaar, na de wettelijk
voorziene en toegelaten aanwendingen op nog verschuldigde fiscale schulden te
hebben verricht.
Betrokkenen waren er echter van overtuigd dat de administratie in de loop der
jaren meer gelden had ingehouden en ontvangen dan wat er effectief aan
belastingen verschuldigd was. Bovendien zou er na de beëindiging van de
collectieve schuldenregeling nog een teruggave zijn aangewend terwijl de
restschulden van betrokkene – zoals dat vaak het geval is bij een beëindiging van
deze procedure – bij vonnis waren kwijtgescholden.
Na grondig onderzoek kon de Fiscale Bemiddelingsdienst een overzicht
verstrekken van alle teruggaven waarop betrokkenen in het verleden recht
hadden, alsook van de uiteindelijk eraan gegeven bestemming. Uit deze opgave
bleek duidelijk dat alle gelden correct werden aangewend (op nog openstaande
sommen inzake directe belastingen of BTW) en/of werden doorgestort op de
rubriekrekening van de collectieve schuldenregeling, beheerd door de
schuldbemiddelaar.
Enkel de aanwending van een belastingteruggave die werd gevestigd nadat de
collectieve schuldenregeling werd afgesloten, diende uitvoeriger te worden
onderzocht. Er werd een grondige analyse gemaakt van het verloop van de
collectieve schuldenregeling waarna kon worden vastgesteld dat de laatst
gevestigde teruggave in de personenbelasting uiteindelijk onterecht werd
aangewend op een BTW-vordering. Gelet echter op het feit dat conform de
eindbeschikking in deze collectieve schuldenregeling de effectieve kwijtschelding
van de schulden naar een eerdere datum terugwerkt, kon – op het moment van de
behandeling van de betreffende teruggave – hiermede geen rekening worden
gehouden. Na toelichting van deze bijzondere situatie door de Fiscale
Bemiddelingsdienst aan de betrokken BTW-invorderingsdiensten kon tot een
effectieve terugbetaling van de onterecht ingehouden som worden overgegaan.
Gelet op de complexiteit van dit dossier en aangezien betrokkenen ervan
overtuigd waren dat de administratie veel meer had geïnd dan wat zij verschuldigd
waren, werd met hen een afspraak gemaakt teneinde het dossier persoonlijk toe
te lichten. Alle informatie werd open en uitgebreid met betrokkenen gedeeld
waarna het hen duidelijk werd dat er in geen geval te veel door de administratie
werd ontvangen. Tezelfdertijd kregen ze een duidelijk zicht van wat op de rekening
van de schuldbemiddeling werd uitbetaald. Deze toelichting deed betrokkenen
besluiten aan de schuldbemiddelaar na te vragen welke bestemming hij concreet
aan de op de rubriekrekening gestorte belastingteruggaven heeft gegeven.
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C. Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie
1) Cijferoverzicht afgesloten dossiers:

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blijvend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er 113 dossiers van de
Algemene administratie van de patrimoniumdocumentatie afgesloten werden. Dit
vertegenwoordigde 10% van alle afgesloten dossiers “fiscale bemiddeling” in
2011.
Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van het resultaat van deze afgesloten
dossiers.
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Van de 113 dossiers werden er 30 onontvankelijk verklaard.
Van de 83 ontvankelijke dossiers, werden er 36 opgelost met een wederzijds
akkoord.
De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting :
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De onontvankelijkheid is een wijze van afsluiting doorgaans buiten de wil van de
Fiscale Bemiddelingsdienst.
De onontvankelijkheid is vaak te wijten aan een gebrek aan blijvend
meningsverschil, alsook aan verzoeken die niet tot het bevoegdheidsdomein van
de Fiscale Bemiddelingsdienst behoren. Blijkbaar is dit bevoegdheidsdomein niet
steeds door de belastingplichtige gekend.

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de ontvankelijke dossiers als volgt onderverdeeld worden :
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2) Voorbeelden:
De volgende dossiers laten toe om de inbreng van de Fiscale Bemiddelingsdienst
te illustreren:


Registratierechten



Voorbeeld nr 27/2011

De betwisting betreft de verkoopwaarde van een opbrengsthuis waarvoor de
kopers 250.000 EUR hebben betaald en die door de administratie wordt geschat
op 400.000 EUR. Op basis van die meerwaarde van 150.000 EUR zijn bijkomende
registratierechten verschuldigd ten belope van 15.000 EUR en een fiscale boete
van 3.750 EUR, hetzij in totaal 18.750 EUR.
Tijdens de onderhandelingen tussen de expert van de administratie en de kopers
kon de verkoopwaarde worden verminderd tot 310.000 EUR. Op basis van een
meerwaarde van 60.000 EUR zijn bijkomende registratierechten verschuldigd ten
belope van 6.000 EUR en een fiscale boete van 600 EUR, hetzij in totaal
6.600 EUR.
Na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt een akkoord bekomen
over een meerwaarde van 54.000 EUR, dit wil zeggen bijkomende
registratierechten ten belope van 5.400 EUR en een fiscale boete van 540 EUR,
hetzij in totaal 5.940 EUR.


Voorbeeld nr 28/2011

Het verzoek tot fiscale bemiddeling betreft de betaling van de opgelegde
aanvullende rechten en rechtenvermeerdering ten bedrage van 8.643,56 EUR
naar aanleiding van het niet naleven van de voorwaarden bepaald in artikel 46bis
en artikel 53, 2° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten
(zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest).
Betrokkene stelt voor dit bedrag te betalen met een maandelijkse afbetaling van
150 EUR.
De bevoegde Ontvanger van de registratie weigerde dit voorstel omdat de totale
schuld aldus pas na meer dan 4 jaar zou zijn afbetaald.
Na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst is de Ontvanger bereid een
afbetalingsplan van 250 EUR per maand toe te staan aangezien dit de totale
afbetalingstermijn op redelijke wijze inkort. Betrokkene diende evenwel bij de
Ontvanger langs te gaan om het plan te bekrachtigen en een document te
ondertekenen met het oog op de stuiting van de verjaring.


Voorbeeld nr 29/2011

Het verzoek tot fiscale bemiddeling wordt ingediend door X. Het verzoek betreft de
gevorderde bijrechten en vermeerdering naar aanleiding van het niet voldoen aan
de voorwaarden bepaald in artikel 60 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (zoals van toepassing in het Vlaamse Gewest).
Bij de aankoop van het betreffende onroerend goed verzochten X en Y om
toepassing van het verlaagd registratierecht van 5% voorzien bij artikel 53 van het
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Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van toepassing in het
Vlaamse Gewest).
Overeenkomstig artikel 60 van voormeld Wetboek blijft deze vermindering enkel
behouden indien de verkrijger of zijn echtgenoot is ingeschreven in het
bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister op het adres van het verkregen
goed. Deze inschrijving moet gebeuren binnen een termijn van drie jaar te
rekenen vanaf de datum van de authentieke akte van verkrijging en moet
tenminste drie jaar zonder onderbreking behouden blijven. Aangezien betrokkenen
geen drie jaar zonder onderbreking op de plaats van het aangekocht goed waren
ingeschreven, vordert de bevoegde Ontvanger van de registratie 7.847,50 EUR.
Artikel 61 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van
toepassing in het Vlaamse Gewest) stelt dat, indien de vermindering vervalt bij
gebreke aan inschrijving binnen de termijn en gedurende de in artikel 60 van
hetzelfde Wetboek bepaalde tijd, de verkrijger naast een aanvullend recht, een
daarmee gelijke vermeerdering verschuldigd is. De vermeerdering wordt
ambtshalve verminderd tot 1/3 van het bedrag van de verschuldigde bijrechten.
X roept overmacht in voor de niet nakoming van de voorwaarden bedoeld in artikel
60 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (zoals van
toepassing in het Vlaamse Gewest) en vraagt de verkregen verlaging der rechten
te kunnen behouden.
X en Y besloten het betreffende huis te verkopen omdat ondermeer door de
werkloosheid ingevolge reorganisatie van X, de afbetaling van de aangegane
hypothecaire lening te zwaar was geworden. Ter staving hiervan werd een kopij
van de ontslagbrief van X evenals een afschrift van de rekeninguittreksels met de
maandelijkse afbetalingen van beide hypothecaire leningen voorgelegd.
Na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt op basis van de
aangehaalde argumenten en bewijsstukken overmacht aanvaard en moeten de
oorspronkelijk gevorderde sommen bijgevolg niet worden betaald.


Successierechten



Voorbeeld nr 30/2011

Het verzoek tot fiscale bemiddeling wordt ingediend door een notaris, gelast met
de opmaak van de aangifte van nalatenschap van Y. Na het overlijden van Y werd
aan de tante van de overledene X, een bedrag uitbetaald ingevolge een
levensverzekering afgesloten door Y. In 2005 deed X een schenking met beding
van recht van terugkeer aan haar neef Y. Ingevolge deze schenking heeft Y later
een verzekeringscontract kunnen afsluiten waarin hij zijn tante als begunstigde
heeft aangeduid, ingeval hij zou overlijden voor het einde van het betreffende
contract.
Het discussiepunt betreft de belastbaarheid van een verzekeringsuitkering ten
voordele van X bij toepassing van artikel 8 van het Wetboek der successierechten.
Ingevolge dit artikel 8 dient een dergelijke verzekering niet te worden belast indien
de verzekering geen kosteloos voordeel heeft verstrekt aan de begunstigde ervan.
In casu heeft de begunstigde van de levensverzekering in het verleden effecten
geschonken aan de overledene. Er werd een beding van conventionele terugkeer
voorzien in geval van vooroverlijden van de begunstigde van de schenking. Indien
de effecten op dat ogenblik niet meer in de nalatenschap aanwezig waren, zou X
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een vordering hebben op de nalatenschap ter waarde van de geschonken
effecten. In casu werden de effecten vervreemd en met de opbrengst werd door Y
een verzekering afgesloten ten gunste van X.
In de aangifte van nalatenschap van Y werd melding gemaakt van het bestaan
van de betreffende verzekering, doch beroepen betrokkenen zich op de in artikel 8
van voormeld wetboek vermelde vrijstelling.
De administratie stelde voor de procedure van bemiddeling dat de voorgelegde
stukken inderdaad aantonen dat X een onrechtstreekse schenking deed aan Y
met beding van terugkeer. De administratie was evenwel van mening dat de
schenkingsvoorwaarden geen verplichting bevatten om de uitvoering van het
beding te verzekeren, noch bleek volgens haar uit de verzekeringspolis die jaren
later werd afgesloten, dat deze ter waarborg van naleving van dit beding werd
afgesloten. Volgens de administratie belette, gelet op het feit dat noch uit de
verzekeringspolis noch uit de schenkingsvoorwaarden blijkt dat de verzekering
werd afgesloten ter garantie van de schuldvordering, niet dat de schenkster X
zowel aanspraak kan maken op haar schuldvordering jegens de nalatenschap op
basis van de schenkingsovereenkomst, als op de uitkering van het
verzekeringscontract.
De notaris legde inmiddels ter zake evenwel een verklaring voor van X waarin zij
afziet van elke schuldvordering ten gevolge van de haar gedane schenking op de
nalatenschap van de begiftigde.
De administratie stelt na voorlegging van dit stuk dat zij het voldoende bewezen
acht dat de levensverzekering werd afgesloten met de opbrengst van de
geschonken effecten zodat, in samenhang met de andere voorgelegde bewijzen,
aanvaard kan worden dat de levensverzekering vanuit het oogpunt van de
verzekeringsnemer niet louter uit vrijgevigheid ten opzichte van de
schenkster/begunstigde van de verzekering werd afgesloten. Het uitgekeerde
bedrag wordt bijgevolg niet aan het successierecht onderworpen.
De administratie besluit na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst
bijgevolg dat de onder voorbehoud betaalde successierechten kunnen worden
teruggegeven.


Voorbeeld nr 31/2011

Het verzoek tot fiscale bemiddeling wordt ingediend door mevrouw X en de heer
Y, kinderen en erfgenamen van mevrouw Z.
Mevrouw Z verklaarde eerder een bedrag van haar respectievelijke kinderen te
hebben ontvangen als lening voor de aankoop van bouwgrond + woning.
In de aangifte van nalatenschap worden als onroerend passief de twee
onderhandse leningen jegens de twee kinderen opgenomen.
De Ontvanger van de registratie verwerpt in eerste instantie deze schuld als
passief.
Na tussenkomst van de Fiscale Bemiddelingsdienst stelt de Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie dat gelet op de bijzondere omstandigheden in casu kan
worden aangenomen dat de leningsovereenkomst oprecht is (mevrouw Z kon
immers rekening houdende met haar leeftijd en haar bescheiden pensioen geen
lening meer krijgen bij de bank). Het aangekochte huis behoorde later tot het actief
van de nalatenschap. De betreffende schuld wordt bijgevolg door de administratie
als passief aanvaard.

82







Fiscale Bemiddelingsdienst
Jaarverslag 2011
Deel 4 - Afdeling 1

Voorbeeld nr 32/2011

In 2007 overlijdt mevrouw X. Het actief van de nalatenschap bevat ondermeer een
onroerend goed gelegen te Spanje. In 2010 wordt door de instrumenterende
Notaris een bijvoeglijke aangifte van nalatenschap ingediend met het oog op de
toepassing van artikel 17 van het Wetboek der successierechten voor de in
Spanje op dit onroerend goed betaalde successierechten. Eén van de erfgenamen
van mevrouw X, mevrouw Y, overlijdt tijdens de afhandeling van de nalatenschap.
Dit overlijden bracht vertraging teweeg in de afhandeling van de nalatenschap van
mevrouw X in Spanje.
De bevoegde gewestelijke directeur beslist dat het recht op teruggave ingevolge
toepassing van artikel 135, 2° van het Wetboek der successierechten reeds is
vervallen en dat de administratie bijgevolg geen gevolg kan geven aan het
verzoek tot teruggave.
Artikel 135, 2° van het Wetboek der successierechten voorziet in de mogelijkheid
tot teruggave van successierechten indien met betrekking tot de betaling van
successierechten in het buitenland de bewijsstukken voor de toepassing van
artikel 17 van datzelfde Wetboek niet bij de oorspronkelijke aangifte konden
worden voorgelegd. Artikel 135 van voormeld Wetboek bepaalt hiervoor een
termijn van twee jaar te rekenen vanaf de betaling van de belasting in België.
Deze termijn is een vervaltermijn, doch het verval wordt niet opgelopen indien de
indieners door overmacht worden verhinderd de neerlegging tijdig te doen. Deze
termijn loopt door zolang de overmacht duurt.
Na voorlegging van het dossier door de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de
bevoegde dienst van de administratie is gebleken dat het overlijden van mevrouw
Y, één van de erfgenamen van mevrouw X, tijdens de afwikkeling van de
nalatenschap in Spanje zowel bij de Spaanse belastingadministratie als bij de
betrokken Spaanse Notaris een aantal bijkomende stappen heeft gevergd,
waarvan mag worden aangenomen dat zij de afhandeling hebben vertraagd.
Bovendien overleed mevrouw Y nog in een andere Europese Lidstaat, zodat niet
alleen de uitwisseling van informatie werd bemoeilijkt maar ook de stukken nog
dienden vertaald te worden.
Gelet op deze bijzondere omstandigheden en rekening houdende met alle
elementen van het dossier, wordt door de administratie aangenomen dat er
overmacht bestond. De gevraagde teruggave wordt dan ook toegestaan.


Kadastraal inkomen



Voorbeeld nr 33/2011

Vennootschap X heeft een bezwaar ingediend tegen het kadastraal inkomen dat
werd toegekend aan haar nieuwe garage. Deze omvat een toonzaal voor nieuwe
wagens, burelen voor de administratie, werkplaatsen en een hal voor
tweedehandswagens. Het kadastraal inkomen werd betekend in 2008.
Ter gelegenheid van de onderhandelingen past de Administratie van het kadaster
de kadastrale inkomens aan voor de jaren 2008 (voorlopig kadastraal inkomen
van 56.958 EUR), 2009 (voorlopig kadastraal inkomen van 53.333 EUR) en 2010
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(definitief kadastraal inkomen van 54.370 EUR). De belastingplichtige kan de
voorstellen van de administratie niet aanvaarden.
In eerste instantie onderzoekt en analyseert de medewerker van de Fiscale
Bemiddelingsdienst het bezwaar, het administratief dossier en de
schattingsdocumentatie. De blijvende onenigheid blijkt betrekking te hebben op de
door de administratie aangenomen constructiewaarde “1975” van de showroom.
De oppervlakte van de showroom wordt niet betwist.
Ter gelegenheid van de eerste schatting had de administratie een
constructiewaarde “1975” gehanteerd van 10.700 BEF per m² (hetzij 265,25 EUR).
Deze waarde werd verminderd tot 8.560 BEF per m² (hetzij 212,20 EUR).
Op basis van de naar 2007 geactualiseerde constructiewaarde “1975” en de
werkelijke kostprijs van de constructie in 2007 stelt de belastingplichtige een
geactualiseerde constructiewaarde voor van 20.000 BEF per m² wat overeenstemt
met een constructiewaarde “1975” van 7.407 BEF per m² (hetzij 183,62 EUR).
Er wordt een akkoord bereikt over een geactualiseerde constructiewaarde van
20.500 BEF hetzij 7.593 BEF per m² (188,22 EUR) constructiewaarde “1975”,
waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat het een industriële constructie
betreft die, alhoewel modern, niet dezelfde afwerkingsgraad heeft als andere
garages met een traditionele constructie. Dit akkoord leidt tot een vermindering
van het kadastraal inkomen van 2.826 EUR vanaf het jaar 2008.

D. Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude

Ontheffing van
bevoegdheid

TOTAAL

TOTAAL

Blivend nietakkoord

FR

Wederzijds
akkoord

NL

Onontvankelijk

Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er 16 dossiers van de
Algemene administratie van de strijd tegen de fiscale fraude afgesloten werden.
Dit vertegenwoordigde 1% van alle afgesloten dossiers “fiscale bemiddeling” in
2011.
Onderstaande tabel geeft een uitsplitsing van het resultaat van deze afgesloten
dossiers.
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Slechts één dossier werd onontvankelijk verklaard.
Van de 15 ontvankelijke dossiers, werden er 13 opgelost met een wederzijds
akkoord.
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De onderstaande grafiek geeft de uitsplitsing weer van de resultaten volgens type
van afsluiting:

Indien men abstractie maakt van de onontvankelijk verklaarde dossiers, kunnen
de ontvankelijke dossiers als volgt onderverdeeld worden :
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E. Algemene administratie van de douane en accijnzen
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Het diagram onder B van de eerste paragraaf toonde dat er 2 dossiers van de
Algemene administratie van de douane en accijnzen afgesloten werden.
Eén dossier werd onontvankelijk verklaard en het andere dossier kon afgesloten
worden met een wederzijds akkoord.
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Afdeling 2
Impact
§ 1. Nieuwe aanbevelingen met betrekking tot dossiers behandeld
in 2011
Het past om los van de hiervoor vermelde resultaten te vermelden dat de Fiscale
Bemiddelingsdienst
overeenkomstig
zijn
operationele
doelstellingen
aanbevelingen kan doen. Deze aanbevelingen beogen het aanbrengen van
globale oplossingen aan de hand van in individuele dossiers ondervonden
problemen.
De Fiscale Bemiddelingsdienst achtte het nuttig om vertrekkende vanuit de tijdens
het jaar 2011 behandelde dossiers zestien aanbevelingen te formuleren.


Aanbeveling nr 1/2011

De Fiscale Bemiddelingsdienst beveelt aan, inzake successierechten, de
mogelijkheid te onderzoeken een automatische verlenging toe te staan van de
aangiftetermijn, en bijgevolg van de betalingstermijn van de verschuldigde rechten
en boeten, van, bijvoorbeeld, 6 tot 12 maanden (te bepalen) vanaf de datum van
het overlijden, ook indien deze verlenging wordt gevraagd na het verstrijken van
de oorspronkelijke wettelijke termijn, voor de nalatenschappen waarvoor een
professioneel genealoog officieel werd gevat om de erfgenamen op te sporen.
Voor de nalatenschappen waarvoor een curator van een onbeheerde
nalatenschap werd aangesteld door een beschikking van de rechtbank van eerste
aanleg en die dan officieel beroep doet op een professioneel genealoog om de
erfgena(a)m(en) op te sporen omdat hij beschikt over voldoende fondsen uit de
nalatenschap, zou dezelfde forfaitaire verlenging van de termijnen van 6 tot 12
maanden (te bepalen) eveneens kunnen worden toegestaan aan de
teruggevonden erfgenamen, afgezien van de verlenging van de aangiftetermijn
door de administratie reeds toegestaan aan de curator vanaf de dag van zijn
aanstelling.


Aanbeveling nr 2/2011

Naar aanleiding van het bereiken van de leeftijd van 60 jaar werd de taks op het
lange termijnsparen ingehouden op het spaartegoed dat op een collectieve
spaarrekening
is
geplaatst.
Aangezien
betrokkene
nooit
enige
belastingvermindering genoot, werd die taks ten onrechte ingehouden.
Inzake roerende voorheffing dringt de vraag zich op hoe belastingplichtige het aan
te geven bedrag kan bepalen en/of controleren ingevolge de bepalingen van
artikel 21, 8°, en 262, 4°, b, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Inzake de taks op het lange termijnsparen kan de teruggave van onterechte
afhoudingen maar gebeuren binnen een termijn van twee jaar vanaf de inhouding
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ervan. In de praktijk blijken de financiële instellingen die terugbetaling slechts te
vragen bij de 65ste verjaardag van betrokkenen, waarna de administratie om
billijkheidsredenen moet afwijken van de wettelijke termijnen. De Fiscale
Bemiddelingsdienst doet de aanbeveling om terzake een onderzoek te laten
instellen, teneinde nieuwe instructies uit te vaardigen of de geciteerde wetgeving
te laten aanpassen.


Aanbeveling nr 3/2011

Ingevolge het arrest van het Europees Hof van Justitie dd. 18 juni 2009 (C-303/07)
in de zaak Aberdeen, deelde de Europese Commissie in haar persbericht van 6
april 2011 haar beslissing mee om België voor het Hof van Justitie van de
Europese Unie te dagvaarden wegens discriminerende belasting van buitenlandse
beleggingsfondsen.
Uit ingewonnen informatie blijkt dat er begin augustus 2011 reeds 3.600
gelijkaardige bezwaarschriften hangende zijn.
Gelet op het steeds groeiende aantal bezwaarschriften is het aangewezen dat de
Fiscale Bemiddelingsdienst nu reeds aan de Voorzitter aanbeveelt om:
 op korte termijn instructies te laten uitvaardigen die de betrokken diensten
dienen te volgen;
 te voorzien in voldoende deskundig personeel om de bezwaarschriften na
afloop van de procedure voor het Hof van Justitie vlot af te handelen;
 de budgettaire weerslag te laten vaststellen en aan de betrokken overheden
mee te delen;
 na te laten gaan of er in het licht van het arrest van het Hof van Cassatie van
7 april 2011 geen rekening moet worden gehouden met de informatieplicht
die op de administratie rust om belastingplichtigen tijdig te informeren over
het recht om teruggave te vragen van de overbelasting die aan het licht is
gekomen ingevolge bepaalde rechtspraak.


Aanbeveling nr 4/2011

Aan de hand van twee bemiddelingsaanvragen stelt de Fiscale
Bemiddelingsdienst vast dat het al dan niet fiscaal in rekening brengen van
invaliditeit geen verschil in berekening geeft indien het inkomen van betrokkenen
enkel uit pensioenen bestaat waarop bedrijfsvoorheffing werd ingehouden.
Om die reden beveelt de Fiscale Bemiddelingsdienst aan om een onderzoek in te
stellen naar het al dan niet aanpassen van de tekst van artikel 147 en 154, § 2, lid
1, 1° tot 3°, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 zodat er in de berekening
van de aanslag rekening wordt gehouden worden met het feit dat de
belastingplichtige fiscaal al dan niet als invalide wordt beschouwd.
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Aanbeveling nr 5/2011

De indiener van een aanvraag tot bemiddeling stelt zich vragen bij de
onpartijdigheid van de diensten van de Algemene administratie van de fiscaliteit
als zijn bezwaarschrift behandeld wordt door de dienst die tevens het onderzoek
heeft gevoerd en dit ondanks het bestaan van een blijvend niet akkoord.
De Fiscale Bemiddelingsdienst formuleert bijgevolg de aanbeveling dat de
Algemene administratie van de fiscaliteit zich zou schikken naar het antwoord van
de Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën op de Parlementaire vraag nr.
3-4228 van Senator Van dermeersch dd. 2 februari 2006 waarin wordt gesteld dat
de ambtenaar die is opgetreden in de taxatiefase bij een blijvend niet-akkoord,
geen beslissing neemt over een eventueel bezwaarschrift.
Aldus wordt het beginsel van onpartijdigheid als beginsel van behoorlijk bestuur
gerespecteerd.
De aanbeveling houdt bijgevolg in dat betrokken ambtenaren herinnerd worden
aan voornoemde parlementaire vraag en aan de dienstnota d.d. 11 februari 2010,
kenmerk Geschillen/ 1-2010 uitgaande van de centrale diensten.


Aanbeveling nr 6/2011

Naar aanleiding van de oprichting van een gebouw als particulier ontstaat er een
blijvend geschil tussen belastingplichtige en de BTW-administratie omtrent de
vaststelling van een tekort tussen de voorgelegde facturen en de oprichtingsprijs.
Na grondig onderzoek van het dossier bleek er in de berekening een technische
fout geslopen te zijn zodat de eerder verstuurde correctieopgave verviel en
betrokkene geen BTW-bedrag verschuldigd was.
Dit laatste wordt echter niet aan betrokkene meegedeeld zodat hij terzake in het
ongewisse blijft.
Naar aanleiding van de bemiddelingsaanvraag wordt aan de Algemene
administratie van de fiscaliteit aanbevolen om de belastingplichtige schriftelijk te
informeren nopens de afsluiting van het door hem ingediende BTW-bouwdossier
en het resultaat ervan.


Aanbeveling nr 7/2011

Pro-deovergoedingen die aan advocaten worden betaald, kunnen niet afzonderlijk
belast worden omdat er niet wordt aangetoond dat ze door toedoen van de
overheid laattijdig betaald worden (Hof van Cassatie, 23 april 2010).
Gelet op de extra budgettaire impact van de Salduz-Wet, gelet op de
onduidelijkheid omtrent de betaalde pro-deovergoedingen en gelet op de plicht
van de overheid tot het verstrekken van nuttige informatie aan de burger, beveelt
de Fiscale Bemiddelingsdienst aan de Voorzitter aan om:
 op korte termijn instructies te laten uitvaardigen die de diensten, bevoegd
voor afhandeling van de administratieve en gerechtelijke geschillen, moeten
volgen;
 in te gaan op de uitnodiging om een sectorieel overleg te organiseren zodat
er een standpunt kan worden ingenomen naar de toekomst toe en duidelijke
afspraken kunnen worden gemaakt.
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Aanbeveling nr 8/2011

De BTW-rekening-courant van een vennootschap naar buitenlands recht, vertoont
op 31 januari 2005 een aanzienlijk belastingkrediet dewelke de vennootschap
terugvraagt.
Na controle werd het tegoed verminderd met het bedrag dat verschuldigd was
ingevolge een proces-verbaal van 1 augustus 2005.
Het saldo werd door de gevolmachtigde reeds herhaalde malen teruggevraagd,
zowel aan de centrale diensten als aan de gewestelijke directie. De betwisting
handelt in deze zaak enkel nog over de vraag of er al dan niet verjaring is
ingetreden ingevolge de bepalingen van artikel 82 van het BTW-Wetboek, artikel
8/1, § 2 en § 4, van het koninklijk besluit nr. 4 van 29/12/1969 en artikel 100, 2°,
van de Gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit.
Gelet op:
 de rechtsonzekerheid waarin belastingplichtige zich bevindt;
 het gegeven dat iedere belastingplichtige recht heeft op de behandeling van
zijn zaak binnen een redelijke termijn;
 BTW-tegoeden
onmiskenbaar
een
werkingsmiddel
zijn
voor
belastingplichtigen;
 het feit dat er enkel nog over de verjaring moet beslist worden (die dan te
wijten zou zijn aan het gebrek aan beslissing binnen de verjaringstermijn),
formuleert de Fiscale Bemiddelingsdienst de aanbeveling om in dergelijke zaken
te beslissen binnen een vooraf vastgestelde termijn die de administratie zichzelf
oplegt en om een betere en directere communicatie met betrokkenen te
onderhouden, waarbij zij op de hoogte gehouden worden van de vermoedelijke
duur en/of de bijzondere problemen die de behandeling van hun dossier kunnen
vertragen.


Aanbeveling nr 9/2011

Naar aanleiding van een bemiddelingsaanvraag stelt een controledienst dat de
Fiscale Bemiddelingsdienst niet bevoegd is om op te treden bij een aanvraag om
ambtshalve ontheffing overeenkomstig de bepalingen van artikel 376, Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992.
De wetgever heeft in artikel 376quinquies, Wetboek van de inkomstenbelastingen
1992 uitdrukkelijk gesteld dat het opstarten van de bezwaarprocedure door de
belastingschuldige de fiscaalrechtelijke bevestiging is van het blijvend
meningsverschil op het vlak van de inkomstenbelastingen.
Het is echter duidelijk dat er ook blijvende meningsverschillen ontstaan met
betrekking tot het verlenen van ambtshalve ontheffingen.
Gelet op opdracht van de Fiscale Bemiddelingsdienst om het aantal gerechtelijke
geschillen te verminderen en de inning van de fiscale schulden te
vergemakkelijken, beveelt de Fiscale Bemiddelingsdienst dan ook aan om artikel
376quinquies, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 uit te breiden met het
verzoek tot ambtshalve ontheffing.
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Aanbeveling nr 10/2011

Een advocatenkantoor dient in het belang van één van haar cliënten een aanvraag
tot bemiddeling in inzake verkeersbelasting op grond van artikel 2 van het
Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en artikel
376quinquies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Hoewel de vestiging als de invordering van zowel de belasting op de
inverkeerstelling als de verkeersbelasting sinds 1 januari 2011 aan het Vlaams
Gewest zijn overgedragen, voorziet artikel 2, Wetboek van de met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen nog steeds dat artikel
376quinquies en 399bis, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 nog steeds
van toepassing zijn ten aanzien van de belasting op de inverkeerstelling en
verkeersbelasting.
Volgens de voorbereidende parlementaire werken is het de bedoeling dat de
Fiscale Bemiddelingsdienst enkel optreedt in moeilijkheden met betrekking tot de
toepassing van de fiscale wetten waarvoor de algemene administraties van de
FOD Financiën bevoegd zijn of waarvoor zij de dienst van de belasting verzekeren
(Parl.St., Kamer, 2006-2007, 87).
Geschillen met betrekking tot regionale en lokale belastingen vallen buiten het
toepassingsgebied van de fiscale bemiddeling.
De Fiscale Bemiddelingsdienst formuleert de aanbeveling om een sluitende
wettelijke regeling uit te werken zodat het ten aanzien van alle burgers duidelijk is
dat de Fiscale Bemiddelingsdienst geen aanvragen tot bemiddeling kan
behandelen met betrekking tot geregionaliseerde belastingaangelegenheden
waarvoor de gewestelijke belastingdiensten bevoegd zijn.


Aanbeveling nr 11/2011

De regeling van de “geproratiseerde bevoorrechte niet-rijksinwoner zonder tehuis”
- waarbij belastingplichtigen op basis van de non-discriminatiebepaling kunnen
genieten
van
alle
persoonlijke
aftrekken,
tegemoetkomingen
en
belastingverminderingen beperkt tot de verhouding van de in België belastbare
beroepsinkomsten tegenover het totale wereldinkomen - is niet toepasbaar op
belastingplichtigen die geen beroepsinkomsten genieten zoals bijvoorbeeld
gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden.
Zij hebben zo ondermeer geen recht op een gedeeltelijke belastingvrije som,
beperkte toeslag wegens kinderlast of gedeeltelijk huwelijksquotiënt.
De Fiscale Bemiddelingsdienst formuleert dan ook de aanbeveling om een
onderzoek in te stellen naar een eventuele aanpassing van de fiscale wetgeving
terzake waardoor de in het buitenland wonende gepensioneerden en
uitkeringsgerechtigden eveneens pro rata kunnen genieten van hun
persoonsgebonden aftrekken.
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Aanbeveling nr 12/2011

Indien in het geval van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel één van
beide partners overlijdt, moet de weduwe of weduwnaar in de eerstvolgende
belastingaangifte een keuze maken om al dan niet gezamenlijk belast te worden
met de overleden partner (keuze tussen code 1012 of 1013).
De Fiscale Bemiddelingsdienst stelt vast dat deze problematiek veel vragen
oproept bij de burgers en dat zij om fiscaal de voordeligste keuze te maken, drie
berekeningen moeten maken: één als gezamenlijk en twee als afzonderlijk
belastbaar. Bovendien blijkt uit het dossier dat de financiële impact aanzienlijk kan
zijn.
De Fiscale Bemiddelingsdienst formuleert dan ook de aanbeveling om te laten
onderzoeken of de keuze tussen de code 1012 en de code 1013 niet kan worden
geautomatiseerd, rekening houdend met de meest voordelige financiële impact
voor betrokkene.


Aanbeveling nr 13/2011

Belastingplichtige moet in 2005 zijn zelfstandige beroepswerkzaamheid om
gezondheidsredenenstoppen. Pas in 2009 wordt hij door de arbeidsrechtbank als
arbeidsongeschikt erkend met ingang van september 2005.
In uitvoering van dit vonnis keert het RIZIV in 2010 aan betrokkene een
vergoeding uit, die echter slaat op de periode vanaf september 2005.
In de huidige stand van de wetgeving wordt de volledige vergoeding gezamenlijk
belast voor het aanslagjaar waarin de rechter het bedrag heeft toegewezen, zelfs
indien dit bedrag de optelsom vertegenwoordigt van afzonderlijke en exact
gekende bedragen die op de verschillende onderscheiden jaren betrekking
hebben.
Indien er geen geschil rijst en betrokkene de hem rechtmatig toekomende
sommen ontvangt in de jaren waarop ze betrekking hebben, moet slechts een
verwaarloosbaar belastingsupplement worden betaald.
De fiscale behandeling van zijn vergoeding wordt door betrokkene - zeer terecht als een onbillijke anomalie ervaren.
Om die reden formuleert de Fiscale Bemiddelingsdienst de aanbeveling tot een
aanpassing van artikel 171, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 waarbij
het artikel 171, 5° van dit wetboek wordt uitgebreid tot “… vergoedingen voor een
tijdelijke derving van winsten of baten, waarvan de uitbetaling of de toekenning
wegens het bestaan van een gerechtelijk geschil slechts heeft plaatsgehad na het
verstrijken van het belastbare tijdperk waarop zij in werkelijkheid betrekking
hebben…”.


Aanbeveling nr 14/2011

Uit de bemiddelingsaanvraag bleek dat de beginselen van behoorlijk bestuur
geschonden waren en de bepalingen van de circulaire nr. Ci. RH. 81/548.628
(AOIF 21/2002) d.d. 29 juli 2002 niet werden nagekomen. Zo was de aanslag
gesteund op een akkoordverklaring die slechts door één van beide partners was
ondertekend, was de kennisgeving van taxatie onvoldoende gemotiveerd en
bevatte het bericht van wijziging een zinsnede die niet overeenstemt met de
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verplichte vermeldingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 346, Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992.
De Fiscale Bemiddelingsdienst beveelt aan de Voorzitter aan om de bepalingen
van de circulaire aan de betrokken dienst in herinnering te brengen en waar nodig
te actualiseren.


Aanbeveling nr 15/2011

Op basis van het voorbeeld nr 14 op bladzijde 65 moet men zich ervan
vergewissen dat er een perfecte overeenstemming bestaat tussen het
rijksregisternummer en de volledige gegevens (identiteit en adres) om – zelfs in
uitzonderlijke omstandigheden – te vermijden dat een belastingplichtige kennis
kan nemen van de persoonsgegevens van een andere belastingplichtige .


Aanbeveling nr 16/2011

Naar aanleiding van het voorbeeld nr. 15 op bladzijde 65, moet de administratie de
richtlijnen van de administratieve commentaar nr. 366/3 in herinnering brengen.
Deze commentaar gaat over de toestand waarin zowel de begunstigde als de
schuldenaar van de inkomsten een bezwaar kunnen indienen tegen de betaalde
bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing na de inhouding ervan op de
belastbare inkomsten. Het tweede lid verduidelijkt dat er echter absoluut moet
worden vermeden dat eenzelfde teruggave wordt verleend aan de schuldenaar en
aan de begunstigde van de inkomsten.
Naast het vermijden van een dubbele teruggave, moet men zich eveneens
wapenen tegen het risico dat er over eenzelfde zaak (eenzelfde inhouding van
voorheffingen) directoriale beslissingen worden genomen die potentieel
tegenstrijdig zijn, waarbij de ene aan de schuldenaar van de inkomsten en de
andere aan de begunstigde van die inkomsten zou worden meegedeeld.
Voor de geschillen met betrekking tot die voorheffingen moeten bovendien de
gewestelijke directeurs worden uitgenodigd om systematisch contact met elkaar
op te nemen om te verhinderen dat twee gelijkaardige geschillen zouden worden
onderzocht, één bij de begunstigde van het inkomen en het andere bij de
schuldenaar van de voorheffing.

§ 2. Opvolging van de gedane aanbevelingen
De ware impact van de Fiscale Bemiddelingsdienst wordt beoordeeld naargelang
de aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Ter herinnering, één van de doelstellingen van de Fiscale Bemiddelingsdienst
bestaat erin aanbevelingen te doen, 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.
Deze opdracht is slechts zinvol indien de gedane aanbevelingen verantwoord en
gegrond zijn. Door de aanbeveling te implementeren ruimt de overheid aldus de
knelpunten in concrete dossiers totaal uit de weg en voorkomt zij een herhaling
van het probleem.
Het is dus de opvolging van de aanbeveling die haar betekenis en nut geeft.
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A. Aanbevelingen geformuleerd in het jaarverslag 2010
De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft ter gelegenheid van het jaarverslag 2010
zeven aanbevelingen gedaan. Daarvan zijn er tot op heden drie aanbevelingen die
een daadwerkelijk gevolg kregen of in de praktijk zijn uitgevoerd.
1) Aanbeveling nr 3/2010
Naar aanleiding van het jaarverslag 201012 heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
de Algemene administratie van de fiscaliteit aanbevolen om in Vak IV van de
aangifte in de personenbelasting, voor de inkomsten van buitenlandse oorsprong,
een aan te kruisen vakje te voorzien waardoor vrijstelling van bepaalde inkomsten
van buitenlandse inkomsten kan worden verkregen.
Deze aanbeveling werd positief onthaald en in de aangifte in de personenbelasting
over het aanslagjaar 2012 zal een rubriek in die zin worden voorzien.
2) Aanbeveling nr 6/2010
Ter gelegenheid van het jaarverslag 201013, heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
een aanbeveling gericht aan de Algemene administratie van de inning en de
invordering om de belastingschuldige in te lichten over de mogelijkheid een
aanvraag om fiscale bemiddeling in te dienen wanneer de Ontvanger van de
directe belastingen of van de BTW overweegt om de procedure van het uitvoerend
beslag op onroerend goed in te stellen.
Deze aanbeveling werd gunstig ontvangen door M. Vandercapellen,
Administrateur-generaal van de inning en de invordering.
Van zijn kant heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst zich verbonden tot het
behandelen op een korte termijn van de in dit kader ingediende verzoeken zodat
deze geen enkele vertraging insluiten bij de uitvoering van de vervolgingen.
Concreet werd aan de laatste aanmaning die een dergelijk beslag voorafgaat een
paragraaf toegevoegd, waarin de Ontvanger de belastingplichtige inlicht dat hij
een aanvraag om fiscale bemiddeling kan indienen bij de Fiscale
Bemiddelingsdienst bedoeld in artikel 116 van de Wet van 25 april 2007 houdende
diverse bepalingen (IV) ingeval van een meningsgeschil aangaande de beoogde
procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed. De adresgegevens van de
Fiscale Bemiddelingsdienst zijn vermeld in de aanmaning.
3) Aanbeveling nr 7/2010
Ter gelegenheid van het jaarverslag 201014, heeft de Fiscale Bemiddelingsdienst
een aanbeveling gericht aan de Algemene administratie van de inning en de
invordering om de belastingplichtige beter te informeren omtrent de toedracht en
de gevolgen van het verzet tegen het uitvoerend beslag onder derden, voorzien in
artikel 164, § 1, 3e lid, Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992.
12

Aanbeveling 3/2010, Jaarverslag 2010, pag. 43.
Aanbeveling 6/2010, Jaarverslag 2010, pag. 56.
14
Aanbeveling 7/2010, Jaarverslag 2010, pag. 58.
13
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Deze aanbeveling werd gunstig ontvangen door M. Vandercapellen,
Administrateur-generaal van de inning en de invordering.
Dientengevolge werden twee paragrafen toegevoegd aan de modelbrief waarbij
het vereenvoudigd uitvoerend beslag onder derden aan de belastingplichtige
wordt ter kennis gebracht.
De eerste paragraaf stelt de belastingplichtige in kennis van de mogelijkheid zich
te verzetten tegen het uitvoerend beslag onder derden. De formaliteiten en de op
dit verzet toepasselijke termijnen worden hierin verduidelijkt.
De tweede paragraaf informeert de belastingplichtige over de gevolgen die een
dergelijk verzet met zich meebrengt.
Tevens worden de Ontvangers, die na het verzet maar vóór de toevlucht tot een
bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend uitvoerend verslag onder derden
contact hebben met de belastingplichtige, in de instructie houdende commentaar
op deze wijziging van de modelbrief, uitdrukkelijk verzocht ook tijdens dit gesprek
de draagwijdte en de gevolgen van het verzet aan de belastingplichtige toe te
lichten.

B. Aanbevelingen geformuleerd in huidig jaarverslag
De Voorzitter van het Directiecomité heeft bij schrijven van 3 februari 2012 de
Fiscale Bemiddelingsdienst ingelicht van het gevolg dat aan een aantal van de
aanbevelingen werd gegeven.
1) Aanbeveling nr 4/2011
Het invoeren van een belastingkrediet « invaliditeit » moet het onderwerp
uitmaken van een politiek debat. Dat debat behelst eveneens de problematiek
van de definitie van “invaliditeit” waarmee rekening moet worden gehouden.
De aanbeveling zal aan de Minister van Financiën worden medegedeeld met het
oog op een eventueel politiek debat.
2) Aanbeveling nr 11/2011
Pensioenen zijn inderdaad niet beoogd in artikel 25, 2 e lid van de Overeenkomst
tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en Frankrijk.
Om deze situatie tegemoet te komen, is een aanpassing nodig van deze
overeenkomst.
Er werd aan de Administratie van Fiscale Zaken gevraagd om deze problematiek
nader te onderzoeken.
3) Aanbeveling nr 13/2011
De overheid erkent dat deze aanbeveling een gekend probleem betreft en dat
artikel 171, 5°, b), Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inderdaad zou
kunnen uitgebreid worden tot zelfstandigen, vrije beroepen en bedrijfsleiders.
Een wetsvoorstel in die zin is trouwens reeds ingediend op 5 oktober 2011 in de
Kamer (DOC 53-0282/001). De Administratie van Fiscale Zaken heeft bovendien
reeds een positief advies verstrekt over dit voorstel.
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Er wordt dan ook gevraagd om de agendering van voormeld wetsvoorstel in de
Kamer af te wachten.
4) Aanbeveling nr 14/2011
Er werd medegedeeld dat er recent workshops procedure werden georganiseerd
waarin ondermeer het aspect van de kennisgeving aan de belanghebbenden van
wijziging van de elementen van de aangifte werd behandeld.
Bepaalde
paragrafen van de Circulaire zouden inderdaad moeten worden geactualiseerd,
wat aan de bevoegde administratie wordt gevraagd.

§ 3. Samenvatting van de in huidig jaarverslag geformuleerde
aanbevelingen
Nr
1

Algemene
administratie

Aanbevelingen

Inzake successierechten, de mogelijkheid onderzoeken
automatische verlenging toe te staan van de aangiftetermijn.

een

Patrimoniumdocumentatie

Onderzoek naar de toepassingsmodaliteiten inzake roerende
voorheffing wanneer de taks op het lange termijnsparen ten onrechte
2
werd gevestigd omdat geen fiscaal voordeel werd genoten voor de
stortingen in een collectieve spaarrekening.

Fiscaliteit

In een aantal soortgelijke hangende bezwaarschriften maatregelen
treffen die een uniforme behandeling en afwerking garanderen.

Fiscaliteit

3

Aanpassen van de tekst van artikel 154, §2, lid 1, 1° tot 3° , Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 zodat de belastingvermindering
4
voor invaliditeit uitwerking heeft indien het inkomen uitsluitend uit
pensioenen bestaat.
Het doen naleven van de beginselen van behoorlijk bestuur, meer
5 bepaald die onpartijdigheid, die verhinderen dat de taxatieambtenaar ook diegene is die beslist over het bezwaarschrift.
6

7

8

9

10
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De belastingplichtige schriftelijk informeren omtrent het afsluiten van
het door hem ingediende BTW-bouwdossier en het resultaat ervan.
Een onderzoek openen naar de fiscale behandeling van de prodeovergoedingen en richtlijnen daarover verschaffen aan de diensten
teneinde éénzelfde behandeling van alle gelijkaardige dossiers te
garanderen.
Het instellen van een redelijke termijn waarbinnen de administratie
van de BTW uitsluitsel geeft omtrent een teruggave van een BTWtegoed en het verbeteren van de gevoerde communicatie in
dergelijke betwistingen.
Het voorstellen van een wetswijziging die de Fiscale
Bemiddelingsdienst bevoegd maakt in geval belastingplichtige een
verzoek tot ambtshalve ontheffing indient.
Artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen
gelijkgestelde
belastingen
aanpassen
zodat
de
Fiscale
Bemiddelingsdienst niet langer bevoegd is inzake geregionaliseerde
belastingen.

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit
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Wegwerken van de discriminatie bij geproratiseerde bevoorrechte
11 niet-rijksinwoners zonder tehuis met beroepsinkomsten uit een

activiteit en brug- en andere gepensioneerden.
In het jaar van overlijden in een automatische simulatie voorzien die
12 toelaat dat betrokkenen de meest gunstige keuze kunnen maken om
al dan niet samen met de overleden partner te worden belast.
Een aanpassing van de bepalingen van artikel 171 van het Wetboek
van de inkomstenbelastingen 1992 waarbij het taxatieregime van
artikel 171 , 5° van dit wetboek wordt uitgebreid tot « …
vergoedingen voor een tijdelijke derving van winsten of baten,
13 waarvan de uitbetaling of de toekenning wegens het bestaan van een
gerechtelijk geschil slechts heeft plaatsgehad na het verstrijken van
het belastbare tijdperk waarop zij in werkelijkheid betrekking hebben
… », teneinde te verhelpen aan een als heel onrechtvaardig ervaren
behandeling.
Het door Algemene administratie van de fiscaliteit in herinnering
14 brengen en zo nodig actualiseren van de circulaire nr. Ci. RH.
81/548.628 (AOIF 21/2002) dd. 29 juli 2002.

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Verzekering van een volledige overeenstemming tussen het
rijksregisternummer met de identiteit en het adres.

Fiscaliteit

Herinnering aan de richtlijn vervat in de administratieve commentaar
onder nr. 366/3, waarin de toestand wordt beschreven waarbij zowel
16 de schuldenaar als de genieter van de inkomsten een bezwaarschrift
kunnen indienen tegen betaalde roerende voorheffing of
bedrijfsvoorheffing.

Fiscaliteit

15
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SLOTWOORD
Huidig verslag heeft voor de eerste maal betrekking op een volledig jaar. Het blijft
dus nog moeilijk om een vergelijking te maken met het vorige verslagjaar dat
slechts een periode van 7 maanden omvatte.
Het valt niet te ontkennen dat het aantal dossiers gestegen is. Dit bewijst dat het
bestaan van de Fiscale Bemiddelingsdienst meer en meer gekend is bij het
publiek.
Zijn actiedomein is daarentegen nog altijd niet afdoende gekend bij de
belastingplichtigen en deze miskenning verklaart grotendeels het aantal
onontvankelijk verklaarde aanvragen. Ook in deze dossiers neemt de Fiscale
Bemiddelingsdienst zijn verduidelijkende rol waar en doet de dienst aan
dienstverlening aan de burgers.
De administratieve diensten waarop onze medewerkers beroep doen, zijn
daarentegen reeds beter op de hoogte van onze rol en opdrachten.
Het wantrouwen heeft plaats gemaakt voor een bepaalde vorm van vertrouwen die
het vaak mogelijk maakt om binnen een wettelijke context een oplossing te vinden
voor het probleem dat zich stelt.
Het conflict is inherent aan de samenleving. Inzake belastingen treedt een
meningsverschil nog eerder op dan in andere sectoren.
De in dit verslag opgenomen cijfers bewijzen dat de Fiscale Bemiddelingsdienst
bijdraagt tot het aanzienlijk verminderen van de meningsverschillen.
Daarom vervult deze dienst een belangrijke rol binnen ons administratief apparaat.
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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 ».
Onderafdeling 2. - Wijzigingen van het Wetboek der successierechten
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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 :
« Hoofdstuk XXIIIbis. - Fiscale bemiddeling ».
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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 :
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1) op hun verzoek;
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.
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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.
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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