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Samenvatting

De wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende 
aangifte bood natuurlijke personen de mogelijkheid om hun fi scale toestand volle-
dig legaal te regulariseren door bepaalde in de wet gedefi nieerde tegoeden aan te 
geven waarvan de fi scale administratie niet op de hoogte was. 

De regularisatie moest gebeuren tussen 1 januari en 31 december 2004 via de 
indiening van een eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) bij een kredietinstelling, 
een beursvennootschap, een verzekeringsonderneming of de administratie van de 
Thesaurie, en mits de betaling van een eenmalige bijdrage van 6 % of 9 %. Door het 
vervullen van die formaliteiten genoot de belastingplichtige een drievoudige immu-
niteit, namelijk tegelijk een fi scale, sociale en strafrechtelijke immuniteit voor de 
aldus aangegeven bedragen. 

Om geldig te zijn, moet een EBA aan een zeker aantal voorwaarden voldoen, zo 
niet worden sancties opgelegd. Er is ook voorzien in een verzwaarde sanctie voor 
houders van niet-aangegeven gelden die het voorwerp hadden kunnen uitmaken 
van een EBA. Deze verzwaarde sanctie, die vanaf 1 januari 2005 toepasbaar is, 
bestaat in een belastingverhoging van minstens 100 % van de ontdoken belasting.

Aanvankelijk werden de ontvangsten afkomstig van de EBA op 850 miljoen euro 
geraamd. De eindafrekening van de EBA-operatie werd door de administratie van 
de Thesaurie op 498,0 miljoen euro vastgesteld. 

Na afl oop van de periode die werd vastgelegd voor het indienen van een EBA, 
had de fi scale administratie de opdracht de verzwaarde sanctie toe te passen 
wanneer dat nodig was, en moest ze de geldigheid van de EBA’s beoordelen die 
haar bij controles konden worden voorgelegd. Het optreden van de administratie 
werd vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. 

Richtlijnen aan de diensten

De taxatiediensten van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfi s-
caliteit (AOIF) hebben geen specifi eke instructies ontvangen over de te volgen 
procedure wanneer een belastingplichtige tijdens een controle een EBA-attest 
voorlegt. De omzendbrieven die door de Administratie van het Kadaster, de Regi-
stratie en de Domeinen werden uitgevaardigd, geven de lokale diensten niet altijd 
de nodige verduidelijkingen en zouden moeten worden bijgewerkt. 

Toepassing van de verzwaarde sanctie 

Voor de beroepsinkomsten en de roerende inkomsten is het stelsel van de ver-
zwaarde sanctie heel weinig gebruikt en bleven meestal de regels van gemeen 
recht van toepassing die het mogelijk maken een minder grote belastingverhoging 
op te leggen. 

Voor de btw stonden de geldende bepalingen de toepassing van de verzwaarde 
sanctie in de weg, die trouwens lager ligt dan de gewone sanctie die voor deze 
materie geldt. 

Inzake registratie- en successierechten hangt de toepassing van de verzwaarde 
sanctie af van de beschikkingen die de gewesten hebben getroffen. Het ontbreken 
van een dergelijke bepaling in het Vlaams Gewest creëert rechtsonzekerheid. 
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Bovendien heeft het invoeren, door de wet begin 2006, van de procedure van de 
permanente regularisatie aan de belastingplichtigen de mogelijkheid geboden 
vanaf dan aan dat stelsel van de verzwaarde sanctie te ontsnappen. 

Verwerking van de spontane aangiften

Vóór de wet tot invoering van de EBA, stond de administratie toe dat de belasting-
plichtige die de door hem niet-aangegeven inkomsten spontaan aangeeft, daarop 
wordt belast zonder toepassing van een belastingverhoging, op voorwaarde dat 
deze spontane aangifte werd gedaan vóór enige mondelinge of schriftelijke navraag 
door de taxatiediensten of door de BBI, zonder dat een voorafgaand onderzoek 
door die diensten is gedaan of aangekondigd. Deze mogelijkheid werd op 16 janu-
ari 2004 opgeheven.

In 2004 werden de spontane verklaringen die nog bij de taxatiediensten toekwamen, 
gedurende de toepassing van de EBA bijgevolg aan de voorziene verhogingen 
onderworpen. Vanaf 1 januari 2005 moeten deze spontane aangiftes van sommen 
die het voorwerp van een EBA hadden kunnen uitmaken, leiden tot de toepassing 
van het stelsel van de verzwaarde sanctie. Tot slot, vanaf 9 januari 2006 moeten 
de belastingplichtigen die een spontane aangifte willen indienen, in het raam van 
de sinds die datum geldende permanente regularisatie, in principe worden door-
verwezen naar de dienst Voorafgaande Beslissingen om bij deze dienst zonder 
enige sanctie een regularisatieaangifte in te dienen, behoudens uitzonderingen. 

In de feiten zijn de taxatiediensten, die sinds 2004 nog regelmatig werden gecon-
fronteerd met spontane aangiften van aan de personenbelasting onderworpen 
inkomsten, in heel wat gevallen het stelsel van vóór 1 januari 2005 blijven toe-
passen. 

Gebruik van het geautomatiseerd gegevensbestand van de Thesaurie 

Als de persoon die een EBA indiende, zijn tegoeden in het buitenland wilde laten, 
werden de gegevens van zijn aangifte geregistreerd in een geautomatiseerd gege-
vensbestand bij de administratie van de Thesaurie waar de EBA moest worden 
ingediend. Volgens de memorie van toelichting van de wet van 31 december 2003 
moest dat bestand ter beschikking van de taxatiediensten worden gesteld. 

De gegevens van dat geautomatiseerd bestand werden tot heden niet toegezon-
den aan de taxatiediensten. 

Voorts, terwijl de fi nanciële instellingen verplicht zijn om, in het kader van de strijd 
tegen het witwassen van geld, een lijst van de personen die een EBA hebben 
ingediend, toe te zenden aan de CFI, heeft de wet niet in deze verplichting voor-
zien voor de administratie van de Thesaurie. Deze administratie heeft dan ook 
geen lijst van de bij haar ingediende EBA’s aan de CFI toegezonden. 
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Com WIB 92  Commentaar op het wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992

EBA Eenmalige bevrijdende aangifte

FOD Federale overheidsdienst 

KB Koninklijk Besluit

KB/WIB 92  Koninklijk Besluit tot uitvoering van het wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992

PB Personenbelasting 

WB Reg Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffi erechten

WBTW Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 

WB Succ Wetboek der successierechten

WIB 92 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
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Inleiding

0.1 Algemene context 

De wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende 
aangifte (EBA) bood natuurlijke personen-belastingplichtigen de mogelijkheid om 
niet-aangegeven bedragen wettelijk te laten regulariseren. Die regularisatie moest 
gebeuren tussen 1 januari 2004 en 31 december 2004 via de indiening van een 
EBA bij een kredietinstelling, een beursvennootschap, een verzekeringsonder-
neming of de administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën. Door zo’n 
EBA in te dienen en een eenmalige bijdrage van 6 % of 9 %1 te betalen, werd de 
aangever vrijgesteld van al zijn sociale en fi scale verplichtingen verbonden aan 
de inkomsten ter zake en genoot hij bovendien vrijstelling van strafvervolging 
voor de fi scale of sociale overtredingen die hij had begaan door deze bedragen 
niet aan te geven.

De wetgeving omvatte eveneens voorwaarden voor de belastingplichtige om aan-
spraak te kunnen maken op een geldige EBA alsook sancties bij niet-naleving van 
deze voorwaarden. Bovendien werd in artikel 9 van de wet een verzwaarde sanctie 
vooropgesteld voor die belastingplichtigen die niet-aangegeven gelden bezitten 
en desondanks geen gebruik hebben gemaakt van de EBA hoewel zij toch aan 
alle voorwaarden voldeden. 

Deze audit onderzoekt de middelen die binnen de FOD Financiën zijn opgezet om 
erop toe te zien dat de wettelijke voorwaarden om de fi scale regularisatie te kun-
nen genieten, worden nageleefd en om het stelsel van de verzwaarde sanctie toe 
te passen dat bedoeld is voor belastingplichtigen die geen gebruik hebben 
gemaakt van de EBA, terwijl ze toch aan alle criteria voldeden. 

0.2 Verloop en methodologie van de audit 

Tijdens het vooronderzoek vond een gesprek plaats met de auditeur-generaal 
van Financiën, belast met het toezicht op de taxatiewerkzaamheden binnen de 
AOIF, om het kader vast te stellen waarbinnen de fi scale operaties “post-EBA” 
plaatsvonden en de eerste elementen te verzamelen in verband met de gevolgde 
procedures.

Na afl oop van dat vooronderzoek heeft het Rekenhof de minister van Financiën 
op 22 maart 2006 meegedeeld dat het beslist had over te gaan tot een audit 
betreffende de toepassing van de controlemechanismen die moeten verzekeren 
dat de belastingplichtigen die een eenmalige bevrijdende aangifte hebben inge-
diend, hun rechten genieten en hun verplichtingen nakomen. 

Het AOIF, de AKRED en de BBI zijn als controlediensten van de FOD Financiën 
bevoegd voor de opvolging en de goede tenuitvoerlegging van de voorwaarden 
opgelegd door de wet van 31 december 2003, en voor de toepassing van eventuele 
sancties. 

1 Het percentage van de bijdrage hing af van de aanwending van de sommen, kapitalen of roerende 
waarden in kwestie.
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In eerste instantie werden gesprekken georganiseerd met verschillende geweste-
lijke directeurs van de Directe Belastingen en de BTW2 op basis van een vragen-
lijst over de rol en de organisatie van de taxatiediensten en de controlekantoren 
bij het uitvoeren van de taken waarin de wet houdende invoering van een EBA 
expliciet voorziet of die eruit voortvloeien. Na afl oop van die gesprekken werd via 
de directeurs en de gewestelijke directeurs van de AOIF, de BBI en de AKRED 
een omstandige vragenlijst verstuurd naar de taxatiediensten en de klassieke 
controlekantoren, naar de controlecentra, naar de inspecties van de BBI en naar 
de ontvangers van de registratie. 

Er werden ook vergaderingen belegd met de ambtenaren van de administratie 
van de Thesaurie en van het Contactpunt regularisaties3, die rechtstreeks of 
onrechtstreeks bij de wetgeving op de EBA zijn betrokken. 

Het voorontwerp van verslag werd op 16 mei 2007 toegestuurd aan de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD Financiën en aan de administrateurs-generaal 
van de drie betrokken administraties (AOIF, AKRED en Thesaurie). De voorzitter 
van het directiecomité heeft op 4 juli 2007 de punten van antwoord doorgestuurd 
die deze algemene administraties hebben geformuleerd. Zij werden in dit verslag 
verwerkt.

Het ontwerpverslag met de commentaar van de administratie werd op 16 augus-
tus 2007 aan de minister van Financiën toegestuurd. De minster heeft op 2 okto-
ber 2007 op de aanbevelingen en conclusies van het Rekenhof geantwoord.

2 De gewestelijke directeurs die werden geraadpleegd, zijn die van Antwerpen 1, Brussel 2 en Luik 
wat de diensten van de Directe Belastingen betreft, en die van Antwerpen, Luik en Namen wat de 
diensten van de BTW betreft.

3 Dit Contactpunt regularisaties werd opgericht bij de dienst Voorafgaande Beslissingen van de 
FOD Financiën en is bevoegd om de regularisatieaangiften te ontvangen die worden ingediend in 
het kader van de permanente regularisatie.
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Hoofdstuk 1
Juridische context

1.1 Toepassingsveld

Enkel natuurlijke personen4 die sommen, kapitalen of roerende waarden hebben 
genoten die niet voorkomen in een boekhouding of in een verplichte aangifte5 of 
waarop de in België verschuldigde belasting niet is betaald, komen in aanmerking 
om eventueel een EBA in te dienen. De aangiften moesten bovendien door de 
aangever persoonlijk worden ondertekend en niet door een gevolmachtigde.

EBA’s konden worden ingediend van 1 januari tot 31 december 2004. In werke-
lijkheid is de wet echter, volgens de algemene regel, in werking getreden 10 dagen 
na publicatie in het Belgisch Staatsblad, en dus op 16 januari 2004. De belasting-
plichtige moest zijn eenmalige bijdrage betalen binnen 15 dagen na de datum 
waarop hij zijn aangifte had ingediend6.

1.2 Regulariseerbare vermogensbestanddelen 

EBA’s beperkten zich tot sommen, kapitalen of roerende waarden die door belas-
tingplichtigen-natuurlijke personen “vóór 1 juni 2003 bij een buitenlandse krediet-
instelling of bij een buitenlandse beursvennootschap” op een rekening op hun 
naam werden gezet of op een rekening waarvan ze aantoonden dat ze de uitein-
delijke gerechtigde waren7. Ze beperkten zich ook tot de roerende waarden beoogd 
in artikel 2, 1°, a) tot d), van de wet van 2 augustus 20028, met inbegrip van niet-
genoteerde effecten, “waarvan de natuurlijke personen met alle door het gemeen 
recht toegelaten bewijsmiddelen, met uitzondering van het bewijs door getuigen, 
de bekentenis en de eed, aantonen dat zij die vóór 1 juni 2003 in bezit hadden”9.

4 Rijksinwoners die onderworpen zijn aan de personenbelasting en niet-inwoners die onderworpen 
zijn aan de belasting van niet-inwoners/natuurlijke personen.

5 De uitdrukking verplichte aangifte beoogt zowel de aangiften betreffende de inkomstenbelastingen 
als de aangiften inzake btw, successierechten en sociale zekerheid.

6 Die termijn van 15 dagen werd met 25 dagen verlengd voor alle aangiften ingediend vanaf 1 decem-
ber 2004 (artikel 2 van de wet van 26 maart 2005 tot wijziging van de wet van 31 december 2003 
houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte).

7 De memorie van toelichting bepaalt: “Belastingplichtigen die geen zuivere tussenpersonen zijn en 
die gerechtigd zijn om inkomsten te innen of die gerechtigd zijn op de inkomstengenererende 
activa, worden beschouwd als de ‘uiteindelijke gerechtigde’, zelfs als ze de inkomsten doorstor-
ten aan derden.” (Parl. St. Kamer, DOC. 51-0353/001, p. 5).

8 Wet betreffende het toezicht op de fi nanciële sector en de fi nanciële diensten. Het gaat om:

 – aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden;

 – obligaties en andere schuldinstrumenten die op de kapitaalmarkt verhandelbaar zijn;

 –  alle andere gewoonlijk verhandelde waarden waarmee die aandelen, obligaties en schuldinstru-
menten via inschrijving of omruiling kunnen worden verworven of die in contanten worden afge-
wikkeld, met uitsluiting van betaalmiddelen;

 – rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging.
9 In dat laatste geval moeten die waarden, gelijktijdig met de aangifte, bij een Belgische of buiten-

landse kredietinstelling of beursvennootschap worden gedeponeerd op een rekening op naam van 
de aangever en op die rekening gedeponeerd blijven gedurende een ononderbroken periode van 
drie jaar, behalve in geval van overgang door erfopvolging (artikel 2, § 1, lid 5, van de wet houdende 
invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte).
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De PB (met inbegrip van de boetes, belastingverhogingen en interesten), de btw, 
de successie- en registratierechten en de sociale bijdragen10 konden worden 
geregulariseerd door middel van een EBA.

Voor de registratie- en successierechten die onder de bevoegdheid van de gewes-
ten vallen, hebben twee van de drie gewesten beslist om de EBA uit te breiden 
tot die gewestelijke belastingen door respectievelijk de volgende teksten aan te 
nemen: 

de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 mei 2004 
waarbij de bepalingen van de wet van 31 december 2003 houdende invoe-
ring van een eenmalige bevrijdende aangifte toepasselijk worden verklaard 
op de gewestelijke belastingen (met uitzondering van artikel 9 van de wet 
betreffende de sancties);

het decreet van het Waals Gewest van 27 mei 2004 waarbij de gevolgen 
van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige 
bevrijdende aangifte van toepassing worden gemaakt op de gewestelijke 
belastingen;

Het Vlaams Gewest van zijn kant heeft geen eigen regelgeving uitgewerkt die 
uitdrukkelijk voorziet in de gevolgen van een EBA. Niettemin bepaalt artikel 11 
van het decreet van het Vlaams Parlement van 24 december 2004 houdende aan-
passing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begro-
tingsjaar 2004 dat “de Vlaamse Regering gemachtigd is om de opbrengst uit de 
federale eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) als ontvangst in te schrijven. De 
Vlaamse Regering aanvaardt de wijze waarop de dienst inzake de gewestbelas-
tingen in deze door de federale overheidsdienst Financiën wordt verzekerd. 
Bovendien aanvaardt ze de tegenstelbaarheid van de in toepassing van de EBA-
regelgeving door de fi nanciële instellingen of door de federale overheidsdienst 
Financiën afgeleverde attesten.”.

1.3 Uitsluitingen

De EBA-wetgeving voorzag in de volgende uitsluitingen:

1.3.1 Algemene uitsluitingen 

Sommen die afkomstig zijn van het verrichten van een witwasoperatie.

Indien vóór de indiening van de aangifte de aangever door een Belgische 
belastingadministratie, socialezekerheidsinstelling of sociale-inspectiedienst 
schriftelijk in kennis is gesteld van lopende specifi eke onderzoeksdaden.

1.3.2 Uitsluitingen betreffende de personenbelasting 

Beroepsinkomsten en sociale bijdragen voor de inkomstenjaren 2002, 2003 
en 2004 (aanslagjaren 2003, 2004 en 2005).

•

•

•

•

•

10 Die materie valt buiten het bestek van de audit, die uitsluitend betrekking heeft op de fi scale inkom-
sten.
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1.3.3 Uitsluitingen betreffende de successierechten11

Sommen, kapitalen of roerende waarden die deel uitmaken van de nalaten-
schap van een rijksinwoner of die verondersteld worden er deel van uit te 
maken indien:

de nalatenschap openviel na 31 december 2002;

de nalatenschap, opengevallen vóór 1 januari 2003, niet het voorwerp 
was van een aangifte van nalatenschap daterend van vóór 1 juni 2003 
of binnen de termijn waarmee de administratie vóór die datum schrifte-
lijk akkoord is gegaan.

1.3.4 Uitsluitingen betreffende de registratierechten12

Sommen, kapitalen of roerende waarden afkomstig van akten die na 
1 juni 2003 werden geregistreerd of hadden moeten worden geregistreerd.

1.4 Toepasselijk tarief

De wet voorzag in een “gewoon” tarief van 9 % en in een speciaal tarief van 6 %. 
De belastingplichtige kon de twee tarieven echter ook combineren. 

Als de belastingplichtige ervoor opteerde een eenmalige bijdrage van 9 % te betalen, 
kon hij naar eigen goeddunken beschikken over de tegoeden waarop de EBA 
betrekking had, onder voorbehoud echter van wat hierna over de effecten aan 
toonder wordt uiteengezet. 

Om in aanmerking te komen voor het speciaal tarief van 6 % moest de aangever 
zich ertoe verbinden de aangegeven sommen en roerende waarden, verminderd 
met de eenmalige bijdrage, binnen 30 dagen na de aangifte te investeren in de 
volgende goederen, en deze investering gedurende tenminste drie jaar aan te 
houden: 

de aankoop, het bouwen en/of de renovatie van gebouwde onroerende 
goederen in een lidstaat van de Europese Unie;

de aankoop of de totstandbrenging van materiële vaste activa, andere dan 
onroerende goederen, personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en het 
geheel van pc en randapparatuur, die worden gebruikt voor een beroeps-
werkzaamheid die winsten of baten oplevert;

de inschrijving op en de afbetaling in geld van aandelen die vennootschap-
pen hebben uitgegeven ter gelegenheid van hun oprichting of van de ver-
hoging van hun kapitaal die anders gebeurt dan door een openbaar beroep 
te doen op het spaarwezen wanneer die aandelen op naam zijn van of 
gedeponeerd zijn op een rekening op naam van de aangever; 

de aankoop, de inschrijving op en de afbetaling in geld van bepaalde roe-
rende waarden op naam van de aangever of gedeponeerd op een rekening 
op zijn naam; 

•

–

–

•

•

•

•

•

11 Die uitsluitingen staan uitdrukkelijk vermeld in het decreet van het Waals Gewest en in de ordon-
nantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er is geen specifi eke wettekst betreffende de 
Vlaamse gewestelijke belastingen en dus bestaan er voor het Vlaams Gewest geen uitdrukkelijke 
uitsluitingen.

12 Idem vorige voetnoot.
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De bijdrage voor de effecten aan toonder bedroeg steeds 9 %, zonder mogelijk-
heid om voor het verminderd tarief in aanmerking te komen. Als die effecten 
aanvankelijk niet op een rekening waren geplaatst, moesten ze, in België of in het 
buitenland, worden gedeponeerd op een rekening geopend op naam van de aan-
gever gelijktijdig bij het indienen van de EBA. 

Bij de indiening van een EBA werd geen enkele andere sanctie (belastingverho-
ging, verwijlinteresten, boete) opgelegd dan de bevrijdende bijdrage. 

De belastingplichtige die niet heeft voldaan (of niet meer voldoet) aan de voor-
waarden inzake deponering of aan de investerings- of herinvesteringsvereiste 
zoals hierboven beschreven, zal een aanvullende bijdrage van 6 % verschuldigd 
zijn, berekend op de aangegeven sommen, kapitalen of roerende waarden. Op die 
manier komt de totale bijdrage van de aangever op 12 % of 15 %. De aangever 
moet bewijzen dat hij de wettelijke verplichtingen heeft vervuld. 

Omdat de controle van de deponeringen of investeringen in het buitenland pro-
blemen kan doen rijzen, heeft artikel 2 van de wet van 14 december 200413 niet-
temin de verplichting opgelegd om een waarborg te stellen die de betaling van de 
aanvullende bijdrage dekt. Wanneer de eenmalige bijdrage wordt betaald, blok-
keert de Belgische kredietinstelling, beursvennootschap of verzekeringsonderne-
ming die de EBA heeft ontvangen, een bedrag dat overeenstemt met de bijdrage 
die in voorkomend geval verschuldigd zou zijn krachtens artikel 10 van de wet van 
31 december 2003. De persoon die een EBA bij de Thesaurie heeft ingediend, 
verstrekt een zakelijke zekerheid, een bankwaarborg of een andere persoonlijke 
borgstelling voor een bedrag dat overeenstemt met de eventueel verschuldigde 
aanvullende bijdrage. 

De aldus door de privé-instellingen bij wijze van waarborg geblokkeerde sommen, 
kapitalen of roerende waarden zijn defi nitief voor de Schatkist verworven op 
1 juli 2008, tenzij de indiener van de aangifte of zijn rechtsopvolger vanaf 
1 febrauri 2008 en ten laatste op 30 juni 2008 aantoont dat voldaan werd aan de 
deponerings- en/of investeringsverplichting. Op dezelfde wijze is de inning van de 
bijkomende bijdrage door de realisatie van de zakelijke zekerheid of door een 
beroep te doen op de bankwaarborg of andere persoonlijke zekerheid ten voordele 
van de Schatkist defi nitief mogelijk vanaf 1 juli 2008, tenzij de indiener van de 
aangifte of zijn rechtsopvolger vanaf 1 febrauri 2008, en ten laatste op 30 juni 2008 
ook het bewijs levert dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

1.5 Gevolgen van de EBA

Na de betaling van de eenmalige bijdrage worden de aangegeven sommen, kapi-
talen of roerende waarden onweerlegbaar geacht defi nitief en volledig bevrijd te 
zijn van alle belastingen, socialezekerheidsbijdragen, belastingverhogingen of ver-
hogingen van socialezekerheidsbijdragen, nalatigheidsinteresten of boetes die 
verschuldigd waren of verschuldigd hadden kunnen zijn vóór de datum van indie-
ning van de aangifte. De bevrijdende aangifte kan niet als indicie worden gebruikt 
om fi scale onderzoeks- of controleverrichtingen uit te voeren, om mogelijke 
inbreuken op de belastingwetgeving te melden of om inlichtingen uit te wisselen. 

13 Dit artikel 2 heeft een artikel 11 in verband met het stellen van die waarborg ingevoegd in de 
wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte. De wet 
van 14 december 2004 is met terugwerkende kracht in werking getreden op 16 januari 2004. De 
verplichting om die waarborg te stellen was voordien ingevoerd door een koninklijk besluit. Deze 
bepaling werd echter geannuleerd door een arrest van de Raad van State.
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Dat document kan met andere woorden niet worden beschouwd als een aanwij-
zing van fi scale fraude die de bijkomende termijn van twee jaar opent waarin 
artikel 333 van het WIB 92 voorziet om onderzoeksdaden te verrichten en even-
tuele belastingen of aanvullende aanslagen te vestigen, noch als een aanwijzing 
voor een mogelijke inbreuk op de belastingwetgeving die aan de procureur des 
konings moet worden gemeld14. 

De wet houdende invoering van de EBA verleent de aangever eveneens straf-
rechtelijke immuniteit die de aangegeven bedragen dekt en geldt voor de aange-
ver zelf, zijn mededaders en de medeplichtigen van de misdrijven. Deze immuni-
teit is echter niet van toepassing als de belastingplichtige vóór de datum van de 
indiening van zijn bevrijdende aangifte het voorwerp had uitgemaakt van een 
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek uit hoofde van de in de wet 
beoogde misdrijven. 

1.6 Sancties ingeval geen EBA wordt ingediend

1.6.1 Sancties in het gemeen recht

Buiten de context van de EBA voorziet artikel 444 van het WIB 92 in het gemeen 
recht bij wijze van administratieve sancties in een belastingverhoging die wordt 
bepaald naargelang van de aard en de ernst van de overtreding, ingeval geen 
aangifte wordt ingediend of als deze aangifte onvolledig of onjuist is. Het percen-
tage van de verhoging volgt een schaal die gaat van 10 tot 200 % maximum, en 
de trappen ervan worden door de artikelen 225 en 226 van het KB/WIB 92 als 
volgt vastgesteld: 

Als de overtreding wordt gepleegd zonder het opzet de belasting te ont-
duiken 

1e overtreding: 10 %

Als de overtreding te wijten is aan omstandigheden onafhankelijk van de 
wil van de belastingplichtige, wordt geen belastingverhoging toegepast. 
Indien er geen kwade wil bij de belastingplichtige aanwezig is, kan de admi-
nistratie bovendien afzien van de toepassing van de verhoging van 10 %. 

2e overtreding: 20 %

3e overtreding: 30 %

Vanaf de 4e overtreding wordt aangenomen dat er opzet bestaat om de 
belasting te ontduiken en wordt de overtreding als zodanig gesanctio-
neerd. 

Wanneer de overtreding gebeurt met het opzet de belasting te ontduiken:

1e overtreding: 50 %

2e overtreding: 100 %

3e overtreding en volgende overtredingen: 200 %

Wanneer er sprake is van valsheid in geschrifte of gebruikmaking ervan of 
van omkoping van ambtenaren of poging daartoe:

In alle gevallen: 200 %

•

•

•

14 Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.
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1.6.2 Sancties in het kader van de EBA

In het kader van de EBA is, voor federale materies, voorzien in een verzwaarde 
sanctie voor belastingplichtigen die geen EBA hebben ingediend terwijl ze van die 
mogelijkheid gebruik konden maken. 

In die veronderstelling wordt aan de belastingplichtige van wie de inkomsten door de 
belastingadministratie worden herzien na afl oop van de periode voor de indiening 
van de EBA, vanaf 1 januari 2005 een belastingverhoging opgelegd van minstens 
100 %, zelfs als hij spontaan vraagt om die regularisatie15. Om die sanctie te kunnen 
toepassen, mag uiteraard de fi scale verjaring niet verworven zijn. Inderdaad, indien 
geen belasting is verschuldigd, kan er ook geen verhoging worden toegepast. 

Voor de gewestelijke belastingen is de toestand gewest per gewest anders. 

Artikel 2 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 
13 mei 2004 sluit artikel 9 van de wet in verband met de verhogingen uitdrukkelijk 
uit. In dat geval blijven de boetes, bepaald in de artikelen 123/1 en volgende van 
het wetboek van de successierechten en in de artikelen 41 tot 43 en 201 tot 204 
van het wetboek van de registratie-, hypotheek- en griffi erechten, van toepassing. 

Artikel 6 van het decreet van het Waals Gewest van 27 mei 2004 stelt dat “de 
belastingverhoging of de fi scale geldboete vanaf 1 januari 2005 wordt vastge-
steld op minstens 100 %”. 

Het Vlaams Gewest heeft geen specifi ek decreet goedgekeurd. De Vlaamse rege-
ring heeft gewoon via een begrotingsruiter ingestemd met de manier waarop, inzake 
de EBA, de dienst van de gewestelijke belastingen wordt verzekerd door de FOD 
Financiën. Deze werkwijze kan tot juridische onzekerheid leiden bij de toepassing 
van sancties in de “post-EBA”-controlefase zoals hieronder wordt uiteengezet. 

1.7 Procedure

Een EBA kon bij een Belgische instelling (kredietinstelling, beursvennootschap of 
verzekeringsonderneming) worden ingediend als de sommen, kapitalen of roe-
rende waarden werden overgedragen naar een rekening in België16. 

De aangifte moest bij de administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën 
(dienst algemene comptabiliteit – cel EBA) worden ingediend als de gelden op een 
rekening in het buitenland bleven staan. In dat geval moet de buitenlandse krediet-
instelling of beursvennootschap waarbij de gelden gedeponeerd zijn, gevestigd zijn 
in een land of territorium dat niet opgenomen is in de door de Financiële Actie-
groep (FAG)17 opgemaakte lijst van niet-meewerkende landen en territoria. 

15 De administratie heeft in dat verband, via een omzendbrief van 13 januari 2004 (Ci. RH. 81/561.394 
(AOIF 2/2004)), met ingang op 16 januari 2004 nr. 444/8 van de administratieve commentaar van 
het WIB 92 geschrapt. Dat artikel bood de mogelijkheid tot een regularisatie zonder verhoging van 
niet-aangegeven inkomsten als de belastingplichtige een spontane aangifte deed, d.w.z. zonder dat 
er tegen hem een controle liep of was aangekondigd. 

16 De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) heeft op 19 januari 2004 een 
omzendbrief opgesteld voor de kredietinstellingen en beursvennootschappen die hun klanten de 
diensten met betrekking tot de EBA willen aanbieden. Deze omzendbrief preciseert de modalitei-
ten die de CBFA aanbeveelt te volgen om die activiteit uit te oefenen (verplichtingen, procedure, 
administratieve organisatie, ...). 

17 De FAG is een intergouvernementele instelling die tot doel heeft nationale en internationale 
beleidsmaatregelen te bevorderen om de strijd aan te binden tegen het witwassen van geld en de 
fi nanciering van het terrorisme. 

 De lijst van niet-meewerkende landen en territoria vermeldde in febrauri 2004 de Cook-eilanden, 
Guatemala, Indonesië, Myanmar, Nauru, Nigeria en de Filippijnen. 
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De aangifte vermeldde het bedrag van de aangegeven sommen en de eenmalige 
bijdrage, en maakte een onderscheid tussen de sommen, kapitalen en roerende 
waarden die niet werden geïnvesteerd (9 %) en deze die wel werden geïnvesteerd 
(6 %). Daarnaast vermeldde de aangifte eveneens de referenties van de rekenin-
gen in België of in het buitenland waarop de tegoeden werden gedeponeerd of 
waarnaar deze werden overgeschreven, alsook de verbintenissen van de belas-
tingplichtige in verband met de deponering en de handhaving van de roerende 
waarden op een rekening en de investeringsverplichting. Als de aangifte bij een 
privé-instelling werd ingediend, werd de rubriek van de identifi catie van de aange-
ver vermeld op een afscheurbare strook die hem na de betaling van de bijdrage 
werd overhandigd. Voor de aangiften die bij de administratie van de Thesaurie 
werden ingediend, werd de belastingplichtige geïdentifi ceerd in de tekst zelf van 
de aangifte. 

De elementen van het attest zijn dezelfde als die van de aangifte. 

Er werd gewerkt met verschillende samenvattende opgaven die door de krediet-
instellingen, de beursvennootschappen en de verzekeringsondernemingen moes-
ten worden bezorgd: 

een samenvattende opgave van de eenmalige bijdragen die periodiek aan 
de administratie van de Thesaurie moet worden bezorgd;

een samenvattende opgave van de aanvullende bijdragen (gedeponeerd 
door de belastingplichtigen om de goede uitvoering van de door hen aan-
gegane verbintenissen te waarborgen) die eveneens aan de administratie 
van de Thesaurie moet worden bezorgd. 

een lijst van de attesten die aan de CFI moet worden bezorgd. 

1.8 Anonimiteit

Als de belastingplichtige handelde via fi nanciële instellingen, d.w.z. wanneer hij 
zijn tegoeden terugbracht naar België, genoot hij anonimiteit ten aanzien van de 
fi scale administratie. 

Als de EBA daarentegen bij de administratie van de Thesaurie werd ingediend, 
werden de gegevens in de aangifte geregistreerd in een geautomatiseerd gege-
vensbestand. In de memorie van toelichting van de wet werd bovendien gepreci-
seerd dat de taxatiediensten over dat bestand konden beschikken18. 

1.9 Strijd tegen het witwassen 

De fi nanciële instellingen waren verplicht de CFI een lijst te bezorgen met het 
nummer van het attest dat aan de aangever werd overhandigd, zijn volledige 
identiteit en het bedrag van de tegoeden die naar die privé-instellingen werden 
getransfereerd of er werden gedeponeerd. Volgens de memorie van toelichting 
van de wet van 31 december 2003 was deze toezending aan de CFI enkel bedoeld 
om later de authenticiteit van de attesten te kunnen verifi ëren. 

–

–

–

18 Parl. St. Kamer, Memorie van toelichting, DOC 51-0353/001, p. 14.
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Dit beperkt gebruik moet echter worden genuanceerd. De CFI heeft gepreci-
seerd19 dat de afgifte van de lijst niet mocht worden verward met een melding 
van witwasvermoeden die de cel de mogelijkheid zou bieden een nieuw dossier te 
openen of bijkomende informatie te verzamelen over personen die op de lijst 
staan. Wel mag de CFI onrechtstreeks gebruik maken van die lijst om informatie 
waarover ze reeds beschikt, te bevestigen of te ontkrachten. Deze interpretatie 
is ook reeds terug te vinden in de voorbereidende werkzaamheden van de wet op 
de EBA20. Als de CFI een melding ontvangt van een witwasvermoeden, mag ze de 
fi nanciële instellingen ondervragen om te weten of een welbepaald iemand een 
EBA heeft ingediend21. De wet van 31 december 2003 verbiedt enkel dat de aan-
gifte wordt gebruikt als indicie of aanwijzing om fi scale onderzoeks- of controle-
verrichtingen uit te voeren. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft de fi nanciële instellingen 
eraan herinnerd dat de wet op de EBA hen niet onthief van hun verplichting om bij 
de CFI de verrichtingen te melden die zouden kunnen samenhangen met het wit-
wassen van geld. Bij een twijfelachtige EBA zou de instelling een melding van een 
witwasvermoeden bij de cel moeten doen. Ingeval de sommen waarvoor een EBA 
wordt ingediend, op een rekening blijven staan in een lidstaat van de Europese 
Unie, zouden dezelfde maatregelen tegen witwassen moeten worden toegepast 
door de betrokken instellingen krachtens hun nationale wetgeving tot omzetting 
van de Europese Richtlijnen 91/308/EEG en 2001/97/EG tegen het witwassen. 

De CFI kan informatie uitwisselen met buitenlandse gelijkaardige cellen in het 
kader van een wederzijds samenwerkingsverband op basis van wederkerigheid, 
nadat waarborgen inzake de vertrouwelijke behandeling van de uitgewisselde 
gegevens werden verstrekt22. De CFI beklemtoont het belang van informatie 
afkomstig uit het buitenland voor de behandeling van haar eigen dossiers. 

Er moet echter worden opgemerkt dat de verplichting om de lijst van de EBA’s met 
betrekking tot de in het buitenland bewaarde geldsommen aan de CFI te bezorgen, 
door de wet niet wordt opgelegd aan de administratie van de Thesaurie. 

19 CFI, 10e activiteitenverslag 2002-2003, p. 17; 12e activiteitenverslag 2005, p. 16.
20 Parl. St. Kamer, verslag namens de Commissie voor de Financiën en de Begroting, DOC 51-

0353/005, p. 109; Parl. St. Kamer, Integraal verslag, 51 PLEN 030, 11 december 2003, p. 22.
21 Toepassing van artikel 15 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 

fi nanciële stelsel voor het witwassen van geld. 
22 De CFI werkte in 2005 regelmatig samen met 68 gelijkaardige buitenlandse instellingen. 
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Hoofdstuk 2
Financiële resultaten van de EBA

2.1 Begrotingsramingen

De fi scale ontvangsten uit de EBA werden aanvankelijk geraamd op 850 mil-
joen euro, waarvan 75 miljoen euro naar de gewesten moest gaan.23 . 

2.1.1 Ontvangsten van de Staat

De ontvangsten uit de EBA werden een eerste keer als niet-geaffecteerde fi scale 
ontvangsten in de rijksmiddelenbegroting voor het jaar 2004 ingeschreven voor 
een geraamd bedrag van 775 miljoen euro24. Deze raming werd bij de aanpassing 
van die begroting in juli 2004 niet gewijzigd25. 

Daar er in 2005 nog ontvangsten werden verwacht, werd een bedrag van 306,8 mil-
joen euro ingeschreven in de aangepaste rijksmiddelenbegroting voor het 
jaar 200526. Bij die gelegenheid werden deze ontvangsten in plaats van in sectie I 
“Niet-geaffecteerde fi scale ontvangsten” eveneens ondergebracht in sectie II 
“Geaffecteerde niet-fi scale ontvangsten” 27. Het bedrag van de eenmalige bijdra-
gen geïnd na afl oop van de EBA-verrichting werd aan het Zilverfonds gestort28. 

2.1.2 Aan de gewesten toegewezen ontvangsten

In 2004 heeft elk van de gewesten in zijn initiële ontvangstenbegroting of in de aan-
passing29 daarvan een bedrag ingeschreven dat overeenstemt met zijn aandeel in de 
opbrengst van de bijdragen afkomstig van de eenmalige bevrijdende aangiften. 

Ingevolge een beslissing van de interministeriële conferentie van Financiën en 
Begroting van 17 december 2004 werd het gedeelte van de EBA-ontvangsten dat 
aan de gewesten toekomt, in 2004 echter niet aan de gewesten doorgestort, 
maar in plaats daarvan werden hun begrotingsdoelstellingen voor het overeen-
stemmende bedrag verminderd30. 

23 Artikel 5 van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest met betrekking tot de instelling van een systeem van eenmalige bevrijdende aangifte 
en artikel 5 van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en het Waals Gewest met 
betrekking tot de instelling van een systeem van eenmalige bevrijdende aangifte. 

24 Wet van 22 december 2003 houdende de rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2004, 
sectie I, hoofdstuk 18, art. 37.01.

25 Wet van 8 juli 2004 tot aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2004.
26 Wet van 14 juli 2005 tot aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2005.
27 Sectie II, hoofdstuk 18, art. 37.04.
28 Artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 maart 2005 betreffende de toewijzing van bepaalde niet-

fi scale ontvangsten aan het Zilverfonds.
29 –  Ordonnantie van 18 december 2003 houdende de middelenbegroting van het Brussels Hoofdste-

delijk Gewest voor het begrotingsjaar 2004 (het bedrag is bij de begrotingsaanpassing van 
9 december 2004 ongewijzigd gebleven);

 –  Decreet van 18 december 2003 houdende de middelenbegroting van het Waals Gewest voor het 
begrotingsjaar 2004 (het bedrag is bij de begrotingsaanpassing van 10 november 2004 ongewij-
zigd gebleven); 

 –  Decreet van 24 december 2004 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse 
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

30 Overeenkomst van 15 december 2000 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest houdende de begrotingsdoelstellingen voor de periode 2001-2005.
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In de aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van de federale Staat voor het 
begrotingsjaar 2005 werd nadien bepaald dat het bedrag van 75 miljoen euro in 
2005 naar de gewesten zou worden overgeheveld31. Bij de aanpassing van de 
ontvangstenbegrotingen van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 200532, werden hiervoor 
respectievelijk bedragen van 39.300.000 euro, 20.330.000 euro en 15.450.000 euro 
ingeschreven. 

In december 2005 werden de volgende bedragen aan de gewesten gestort: 

Vlaams Gewest: 39.253.500 euro;

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15.458.250 euro;

Waals Gewest: 20.288.250 euro.

2.2 Effectief geïnde eenmalige bijdragen

De rekening van uitvoering van de begroting 2004 (ontvangstenrekening) ver-
meldt dat in 2004 een bedrag van 115.955.003,62 euro werd geïnd als opbrengst 
van de eenmalige bevrijdende aangifte (ontvangsten toegewezen aan programma 
51-45-3 – Zilverfonds van de algemene uitgavenbegroting).

Op 15 febrauri 2005 beliep het totale bedrag van de door de belastingplichtigen 
gestorte eenmalige bijdragen 496.240.916 euro, waarvan 75 miljoen euro was 
bestemd voor de gewesten. Die bedragen houden geen rekening met de eventuele 
ontvangsten die worden geboekt naar aanleiding van de controles en bij de toe-
passing van eventuele sancties. 

Rekening houdend met de stortingen en de nog na die datum uitgevoerde recht-
zettingen, kwam de administratie van de Thesaurie op een fi naal bedrag van 
498.047.911,80 euro voor de EBA-verrichting. 

2.3 Onrechtstreekse gevolgen van de EBA

De EBA heeft eveneens een onrechtstreeks positief effect gehad op de stijging 
van de fi scale ontvangsten, meer bepaald inzake roerende voorheffi ng en regi-
stratierechten. Er kwamen immers nieuwe geldbedragen terecht in de Belgische 
economie waardoor de belastbare grondslag toenam. Deze onrechtstreekse weer-
slag kan echter niet worden becijferd omdat andere factoren dan de EBA kunnen 
hebben geleid tot een toestroom van gelden naar België, zoals de inwerking-
treding van de spaarrichtlijn op 1 juli 200533 , de vermindering van de schenkings-
rechten of de daling van de intrestvoeten in de vastgoedsector. 

31 Parl. St. Kamer, Algemene toelichting, 29 april 2005, DOC 51-1745/001, p. 74, 80 en 107.
32 –  Decreet van 24 juni 2005 houdende aanpassing van de middelenbegroting van het Vlaams 

Gewest voor het begrotingsjaar 2005;

 –  Decreet van 14 juli 2005 houdende het eerste aanpassingsblad van de ontvangstenbegroting 
van het Waals Gewest voor het begrotingsjaar 2005; 

 –  Ordonnantie van 8 december 2005 houdende de aanpassing van de algemene middelenbegroting 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2005. 

33 Wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 
3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffi ng op inkomsten uit 
spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992 inzake de roerende voorheffi ng.

 Koninklijk besluit van 27 juni 2005 tot vastlegging van de inwerkingtreding van de bovenvermelde 
wet van 17 mei 2004.
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Bepaalde belastingplichtigen wensten voorts geen regularisatie voor het verleden 
uit te voeren, of konden dat niet doen. De beroepsinkomsten met betrekking tot 
de aanslagjaren 2003 en 2004 mochten immers niet worden geregulariseerd. De 
strafrechtelijke amnestie die men kon bekomen bij het indienen van een EBA gold 
bovendien voor overtredingen van de fi scale wetgeving maar niet voor andere 
strafrechtelijke misdrijven die hiermee konden samenhangen, zoals het misbruik 
van vennootschapsgoederen, valsheid in geschriften, heling. In die veronderstel-
ling verkozen sommige belastingplichtigen geen gebruik te maken van de EBA om 
hun niet-aangegeven beroepsinkomsten te repatriëren. 

Diezelfde belastingplichtigen konden, als ze op middellange termijn op offi ciële 
wijze de in het buitenland belegde gelden wilden gebruiken, niettemin ervoor 
opteren ze op discrete wijze naar België terug te brengen door voor alternatieve 
oplossingen te kiezen in plaats van voor de EBA34. 

Een van die alternatieve oplossingen bestond erin de gelden op een bankrekening 
te storten en een bevrijdende roerende voorheffi ng op de inkomsten van die reke-
ning te betalen tot op het moment dat het niet aangeven van die inkomsten door 
het verstrijken van de verjaringstermijn niet meer aan de kaak kon worden gesteld. 
Naast het feit dat de belastingplichtige het risico liep dat de banken de regels 
inzake witwassing zouden toepassen op die operatie, kon die verrichting ook erf-
genamen in het nauw brengen bij vroegtijdig overlijden. De bankinstelling is 
immers verplicht aan de belastingadministratie een lijst van de bij haar gedepo-
neerde effecten, sommen en waarden te bezorgen die de erfgenamen toekomen35. 
De CFI heeft trouwens vastgesteld dat nagenoeg 19 % van de dossiers die ze in 
2005 aan het parket heeft doorgespeeld, in hoofdzaak gaan om stortingen in 
speciën op bankrekeningen, tegen gemiddeld tussen 5 % en 10 % in de voorgaande 
jaren. De cel is van oordeel dat die stijging gedeeltelijk kan samenhangen met 
repatriëringen van gelden naar België in de marge van het offi cieel kader dat de 
EBA biedt36. 

Een andere methode bestond erin de gelden in het buitenland te laten en ze om 
te zetten in, voor de Europese en nationale wetgeving, gedefi scaliseerde produc-
ten zoals bepaalde kapitalisatiebeveks of spaarverzekeringsproducten (onder 
bepaalde voorwaarden). Na verloop van enkele jaren zal de belastingplichtige de 
opbrengst van de verkoop van de kapitalisatiebeveks37 of de kapitalen of afkoop-
waarden van de spaarverzekering terug naar België brengen en zo de ontvangen 
gelden een offi cieel karakter geven. 

Gelden die zich momenteel nog in het buitenland bevinden, zouden dus in de 
komende jaren progressief terug in België kunnen opduiken. 

34 Bours Jean-Pierre, DLU: quelles furent les solutions “alternatives”?, in Fiscalnet (www.fi scalnetfr.
be).

35 Artikel 97 van het Wetboek van de successierechten.
36 CFI, 12e activiteitenverslag, 2005. 
37 De verkoop zal een eventuele meerwaarde genereren die in België in principe niet belastbaar is.
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Hoofdstuk 3
Verwerking en opvolging van de eenmalige 
bevrijdende aangiften

Het Rekenhof heeft concreet het volgende onderzocht:

de richtlijnen die aan de diensten van de fi scale administraties werden 
gegeven om de EBA’s te verwerken en te controleren (punt 3.1);

de toepassing van de verzwaarde sanctie (punt 3.2);

de behandeling van de spontane aangiften (punt 3.3);

het gebruik van het geautomatiseerd gegevensbestand van de administra-
tie van de Thesaurie (punt 3.4).

De vaststellingen van het Rekenhof zijn voornamelijk gebaseerd op de antwoor-
den op een vragenlijst die via de directeurs en gewestelijke directeurs van de 
AOIF, de BBI en de AKRED aan de taxatiediensten en de klassieke controlekan-
toren, de controlecentra, de inspecties van de BBI en de ontvangers van de regi-
stratie werd voorgelegd. 

Die directeurs en gewestelijke directeurs hebben de antwoorden van hun respec-
tievelijke diensten verzameld, samengebracht en vervolgens voorgelegd aan het 
Rekenhof. Ook de volgende diensten hebben geantwoord: 

12 op de 13 bestaande gewestelijke directies van de directe belastingen 
(sector PB);

9 op de 10 bestaande gewestelijke directies van de btw;

39 op de 51 directies van de controlecentra; 

alle gewestelijke directies van de registratie (10);

alle gewestelijke directies van de BBI (4).

3.1 Richtlijnen aan de fi scale administraties

Het Rekenhof is nagegaan of de organisatiemaatregelen om de EBA’s te behan-
delen werden geformaliseerd en of de lokale diensten van de AOIF en de AKRED 
instructies of omzendbrieven hebben ontvangen over de controles die ze moesten 
uitvoeren of over de te volgen procedure in geval een belastingplichtige een EBA-
attest voorlegt. 

3.1.1 AOIF

Inzake PB en btw werd tot op heden geen enkele omzendbrief of instructie ver-
spreid in verband met de gevolgen van de wet van 31 december 2003 houdende 
invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte.

De rol van het hoofdbestuur van de AOIF bleef beperkt tot het opstellen van 
ontwerpomzendbrieven en -instructies, die in september 2005 aan de minister 
van Financiën werden toegezonden. 

De gewestelijke directies van hun kant hebben geen enkel initiatief genomen om 
concrete instructies te geven aan hun taxatiediensten of hun controlekantoren. 
Alleen de gewestelijke directie van de Directe Belastingen van Luik heeft op 
eigen gezag op 8 juli 2005 aan al haar diensten een nota gezonden waarin ze hen 
herinnerde aan de implicaties van de wet van 31 december 2003 en waarin ze hen 

•

•

•

•

–

–

–

–

–
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aangaf welke maatregelen ze moesten nemen bij spontane aangiften om de 
behandeling van die aangiften te uniformiseren. De districtsdirecteur is bevoegd 
om de dossiers te behandelen en informeert de diensten welk gevolg eraan moet 
worden gegeven (welke aanslagtermijn en verhogingspercentage van toepassing 
is, welke nalatigheidsinteresten moeten worden geëist en of de feiten aan het 
parket moeten worden doorgespeeld).

3.1.2 AKRED

De diensten van de AFZ hebben in december 2004 en april 2005 drie omzend-
brieven opgesteld voor de diensten van de AKRED waarin ze de EBA-maatregelen 
voor elk van de gewesten becommentarieerden38. Deze omzendbrieven werden 
op de website van de FOD Financiën verspreid via de online fi scale gegevensbank 
FISCONET. Alle ambtenaren van de FOD Financiën kunnen deze dus raadplegen. 
Op de vraag of ze op de hoogte waren van het bestaan en de verspreiding van 
richtlijnen in verband met de EBA, hebben alle gewestelijke directies van de regi-
stratie erkend dat ze wisten dat die omzendbrieven bestonden. De meeste amb-
tenaren van de AOIF die zich hierop gedeeltelijk hadden kunnen inspireren, waren 
daarentegen niet op de hoogte van die omzendbrieven of waren van oordeel dat 
ze voor hen niet belangrijk waren omdat ze betrekking hadden op de registratie- 
en successierechten. 

Deze drie omzendbrieven geven de lokale registratie- en successiediensten niet 
altijd de nodige verduidelijkingen die praktisch toepasbaar zijn. Bovendien komen 
er enkele vergetelheden, fouten en onnauwkeurigheden in voor. Zo preciseren de 
omzendbrieven voor het Waals en het Brussels Gewest niet dat de materiële vaste 
activa die worden gebruikt voor een beroepswerkzaamheid kunnen worden 
beschouwd als geldige investeringen die in aanmerking kunnen komen voor de een-
malige bijdrage van 6 %, “met uitzondering van gebouwen, voertuigen, voertuigen 
voor dubbel gebruik, minibussen en het geheel van pc en randapparatuur”. 

Er bestaat nog steeds geen eenduidigheid (en daarover zegt de omzendbrief 
niets) in verband met de mogelijkheid om te investeren in een gebouw voor 
beroepsgebruik, aangezien er een contradictie lijkt te bestaan tussen de punten 
1° en 2° van artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 9 januari 200439 dat de 
goederen opsomt die geldige investeringen zijn. Dit gebrek aan eenduidigheid zou 
tot moeilijkheden aanleiding kunnen geven bij het vrijgeven van de waarborgen in 
2008. 

In de omzendbrieven wordt gesteld dat de lijst van de aangevers aan de CFI zal 
worden toegezonden, ongeacht of er al dan niet sprake is van repatriëring, terwijl 
de administratie van de Thesaurie die belast is met het beheer van de EBA’s met 
betrekking tot de niet-gerepatrieerde sommen geen enkele opgave aan die cel 
bezorgt (zie hieronder punt 3.4). De omzendbrieven preciseren ook dat men zich 
ertoe moet verbinden de gerepatrieerde sommen te investeren in bepaalde activa 
om in aanmerking te komen voor het preferentiële tarief van 6 %. Dat is echter 
onjuist aangezien het voor het bepalen van het tarief geen invloed heeft of de 

38 Omzendbrief nr. 17/2004 (AFZ 19/2004 – Dos. E.E./L.145) van 06.12.2004 (Waals Gewest – 
Eenmalige bevrijdende aangifte (EBA));

 Omzendbrief nr. 18/2004 (AFZ 20/2004 – Dos. E.E./L.145/B) van 13.12.2004 (Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest – Eenmalige bevrijdende aangifte (EBA));

 Omzendbrief nr. 2/2005 (AFZ 5/2005 – Dos. E.E./L.145) van 05.04.2005 (Vlaams Gewest – Een-
malige bevrijdende aangifte (EBA)).

39 KB van 9 januari 2004 tot uitvoering van de artikelen 2, § 1, zevende lid, 4, § 2, 6, § 3, tweede lid, 
en 10, van de wet van 31 december houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte.
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gelden al dan niet worden gerepatrieerd. 

De omzendbrief voor het Vlaams Gewest is heel beknopt en zegt niets over de 
manier waarop de ontvangers de post-EBA controle in het Vlaams Gewest moe-
ten opvatten. Net zomin preciseren ze welke sancties van toepassing zijn in geval 
tegoeden worden ontdekt die het voorwerp hadden kunnen vormen van een EBA. 
De tekst bepaalt immers enkel dat “de Patrimoniumdocumentatie, als entiteit van 
de FOD Financiën die instaat voor de dienst van de onderhavige belastingen, er 
mag van uitgaan – en in opdracht van de federale minister van Financiën er ook 
van uitgaat – dat de gevolgen van een regelmatig gedane aangifte met toepas-
sing van de EBA-wetgeving van toepassing zijn op de Vlaamse registratie- en 
successierechten”. Dat de aldus gegeven instructies onduidelijk zijn, is te verklaren 
door de onvolledigheid van artikel 11 van het decreet van het Vlaams Parlement 
van 24 december 2004 houdende aanpassing van de middelenbegroting van de 
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004.

3.2 Toepassing van de verzwaarde sanctie

De wet van 31 december 2003 voorziet in een verzwaarde sanctie als de admini-
stratie vanaf 1 januari 2005 weet krijgt van inkomsten “die het voorwerp van een 
EBA konden uitmaken”, maar waarvoor de belastingplichtige geen dergelijke 
aangifte heeft ingediend. De wet maakt in dat opzicht geen onderscheid tussen 
een spontane aangifte van inkomsten door de belastingplichtige en een correctie 
van de inkomsten die bij een controle aan het licht komen. De sanctie hiervoor is 
een belastingverhoging van minstens 100 % van de omzeilde belasting. 

3.2.1 Beroepsinkomsten en roerende inkomsten

Inzake PB waren de beroepsinkomsten die door de EBA werden beoogd, deze 
van de belastbare periodes 2001 en vroeger (aanslagjaar 2002 en vroeger). Als 
men ervan uitgaat dat die sommen konden worden belast binnen de buitenge-
wone termijn van vijf jaar40 waarin voorzien is ingeval van bedrieglijk opzet, is de 
fi scale verjaring ingetreden op 31 december 2005 en 31 december 2006 voor de 
inkomsten van respectievelijk de aanslagjaren 2001 en 2002. 

De verzwaarde sanctie kon dus enkel worden toegepast gedurende een periode 
van een of twee jaar, vanaf 1 januari 2005 en onder zeer beperkte voorwaarden. 

Het gaat immers om controles die werden uitgevoerd of spontane aangiften die in 
de loop van de jaren 2005 en 2006 werden ontvangen en die aanleiding konden 
geven tot vaststellingen (indicaties van fraude of bekentenis door de belasting-
plichtige) waardoor de belasting op de beroepsinkomsten van 2000 en 2001 moest 
worden herzien, met toepassing van het stelsel van de verzwaarde sanctie.

Voor de roerende inkomsten ligt de situatie anders. De roerende inkomsten die 
vóór 1 juni 2003 zijn belegd op een rekening bij een buitenlandse instelling kon-
den het voorwerp uitmaken van een EBA. Als de belastingplichtige die mogelijk-
heid niet gebruikt heeft, kunnen de roerende inkomsten die in 2002 en 2003 wer-
den geïnd en waarop de belasting bewust werd ontweken, worden belast en kan 
hierop een verzwaarde sanctie worden toegepast tot respectievelijk 31 decem-
ber 2007 of 2008 (toepassing van de termijn van vijf jaar). 

De administratie kan dus nog in 2007 en 2008 de verzwaarde sanctie toepassen 

40 Artikel 354, 2e lid, WIB 92.
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als ze dergelijke inkomsten ontdekt. 

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de administratie die sanctie niet vaak heeft 
toegepast sinds 1 januari 2005. Ze werd enkel opgelegd in dossiers die door de 
BBI werden behandeld of die door de BBI met precieze instructies naar de lokale 
taxatiediensten werden doorgestuurd om daar te worden behandeld. In alle onder-
zochte diensten is de beperkte toepassing van die sanctie het gevolg van het 
gebrek aan controles die gericht zijn op het ontdekken van bovenstaande inkom-
sten en, voor enkele dossiers, van de gebrekkige kennis van de wet. Zo blijkt uit 
de antwoorden op de vragenlijst dat in twaalf van de zestien dossiers inzake roe-
rende inkomsten waarvoor een EBA had kunnen worden ingediend, de klassieke 
taxatiediensten een verhogingspercentage van 0 % tot 50 % hebben toegepast 
omdat de belastingplichtige zijn medewerking verleende, zonder het stelsel van 
de verzwaarde sanctie toe te passen. Een andere controledienst gaat ervan uit 
dat wanneer een spontane aangifte gebeurt, het mogelijk is om een verhogings-
percentage van 50 % toe te passen.

Het feit dat geen instructies zijn gegeven (zie punt 3.1.1 hierboven) waarin de 
aandacht van de taxatiediensten wordt gevestigd op de relatief korte controlepe-
riode op het vlak van de beroepsinkomsten, is daar niet vreemd aan. De ontwer-
pomzendbrieven en –instructies die door de AOIF werden voorbereid werden 
trouwens pas in september 2005 aan de minister voorgelegd, terwijl de mogelijke 
controleperiode voor de toepassing van deze sanctie reeds lang van start was 
gegaan.

Deze vaststelling wordt ook verklaard door het feit dat de administratie geen 
specifi eke controles heeft georganiseerd die tijdens die periode meer specifi ek 
gericht waren op aanwijzingen dat er inkomsten bestaan die in het buitenland zijn 
belegd en die eventueel niet worden aangegeven. Zo kon gedacht worden aan:

de uitwisseling van inlichtingen met de buitenlandse fi scale administraties 
in het kader van de samenwerking waarin voorzien door de overeenkomsten 
tot voorkoming van dubbele belasting of door de spaarrichtlijn 2003/48/
EG van 3 juni 2003;

het gebruik van de aanvragen die de belastingplichtigen bij de taxatiedien-
sten hebben ingediend om een verklaring op basis waarvan een vrijstelling 
kan worden verkregen voor de woonstaatheffi ng41;

de mededeling door de opsporingsdiensten42 inzake de samenstelling van 
Luxemburgse vennootschappen of de deelname in kapitaalverhogingen bin-
nen dergelijke vennootschappen.

De taxatiediensten hebben tijdens die periode geen bijzondere controlemaatrege-
len uitgewerkt om tegoeden op te sporen die aan de EBA onderworpen hadden 
kunnen worden. 

In antwoord op de vragenlijst van het Rekenhof hebben de diensten van de admi-
nistratie ook andere redenen ingeroepen voor de beperkte toepassing van het 

•

•

•

41 De aanvraag om een verklaring die het mogelijk maakt om vrijgesteld te worden van de woonstaat-
heffi ng werd ingevoerd door de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de 
richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastinghef-
fi ng op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffi ng.

42 Mededeling door de opsporingsdiensten van uittreksels uit het Mémorial C (3e deel van het Jour-
nal Offi ciel du Grand-Duché de Luxembourg).



De eenmalige bevrijdende aangifte – Rekenhof, november 2007 25

stelsel van de verzwaarde sanctie. 

Enerzijds vinden sommige diensten het werken met indiciën, dat een middel is om 
niet-aangegeven inkomsten te ontdekken, ondoeltreffend omdat de inkomsten die 
op die manier aan het licht komen, onbepaald blijven als de belastingplichtige niet 
aangeeft waar die inkomsten vandaan komen. Hierdoor kan de taxatieambtenaar 
niet nagaan of die inkomsten voor een EBA in aanmerking kwamen en kan hij dus 
het stelsel van de verzwaarde sanctie niet toepassen. 

Anderzijds, wanneer naar aanleiding van de controle door de taxatiediensten de 
belastingplichtige een EBA-attest voorlegde om te vermijden dat hij zou belast 
worden op de door de administratie ontdekte inkomsten, kon de administratie 
moeilijk nagaan of de op het attest vermelde inkomsten overeenstemden met de 
inkomsten die door de controle aan het licht werden gebracht, aangezien de wet 
deze diensten geen toegang verleende tot de EBA-aangifte van de belastingplich-
tige en de bijhorende stukken. 

Het Rekenhof wijst dan ook op het risico dat de sanctie van een verhoging met 
100 % zoals bepaald in artikel 9 van de wet houdende invoering van de EBA, 
weinig toegepast zal blijven. 

3.2.2 Btw

Voor de btw wordt de administratie geconfronteerd met de moeilijkheid om de 
verhoging toe te passen doordat de notie van belastingverhoging in die materie 
niet bestaat. Voorts bepaalt artikel 70, § 1, van het WBTW dat voor elke overtre-
ding van de verplichting de belasting te voldoen, een geldboete wordt opgelegd 
die gelijk is aan het dubbel van de ontdoken of niet tijdig betaalde belasting. Dat 
komt neer op een boete van 200 % en dus een strengere sanctie dan die bepaald 
in de wet op de EBA. De meeste controlecentra hebben op een vraag hierover 
geantwoord dat ze artikel 70 van het WBTW bleven gebruiken en niet artikel 9 
van de wet op de EBA. 

3.2.3 Gewestelijke belastingen (registratie- en successierechten)

Voor registratierechten geldt in principe een verjaringstermijn van vijftien jaar; 
voor de successierechten is dat tien jaar en vijf maanden43. Gelet op die termijnen 
kunnen de ontvangers van de registratie en van de successierechten nog niet-aan-
gegeven tegoeden ontdekken die in een EBA konden worden aangegeven. 

Bijgevolg moet worden onderzocht of de in artikel 9 van de wet van 31 decem-
ber 2003 bepaalde sanctie geldt voor de gewestelijke belastingen. 

Zoals reeds werd vermeld, is de toestand anders naargelang het gewest. 

Volgens de ordonnantie van 13 mei 2004 blijven in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest de gewone sancties die bepaald zijn in het wetboek der registratie-, 
hypotheek- en griffi erechten van toepassing. Deze boete bedraagt voor de regi-
stratierechten 100 % van het ontdoken recht44 maar de administratie vermindert 
deze boete van ambtswege, behoudens uitzonderingen45, volgens het barema 
bepaald in de bijlage bij het KB van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van 

43 Artikel 214, 7°, WB Reg. en artikel 137 van het WB Succ.
44 Artikelen 201 en 203 van het WB Reg.
45 Wanneer er sprake is van bewimpeling van de prijs en de lasten of van veinzing, kan de boete 

enkel worden verminderd ingeval de belastingplichtige spontaan bekent vooraleer de administratie 
een eis formuleert of vooraleer de overtreder overlijdt. 
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het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffi erechten. De fi scale boetes voor 
verzuim die op de successierechten van toepassing zijn, belopen 100 % van de 
ontdoken rechten als het verzuim betrekking heeft op in België gelegen onroe-
rende goederen of renten en schuldvorderingen, die in de registers van de hypo-
theekbewaarders zijn ingeschreven, en 200 % voor het verzuim dat betrekking 
heeft op alle andere goederen. Die boetes worden eveneens verminderd volgens 
het barema vastgesteld in bijlage 1 van het KB van 31 maart 1936 houdende 
algemeen reglement van de successierechten. Voor die twee soorten belastingen 
kunnen die boetes op generlei wijze worden verminderd als de overtreding is 
gepleegd met de intentie de belasting te ontduiken46. 

In dat gewest maakt men dus, voor de sanctie die de administratie kan toepassen 
als ze niet-aangegeven tegoeden ontdekt, geen enkel onderscheid tussen tegoe-
den die binnen het toepassingsgebied van de EBA vielen en de tegoeden die 
hiervan uitgesloten worden.

Het Waals Gewest heeft ervoor gekozen eenzelfde sanctie op te leggen als deze 
op federaal niveau. Het heeft die beslissing vervat in artikel 6 van het decreet van 
27 mei 2004. Voor zowel de registratierechten als voor de successierechten wordt 
dus een belastingverhoging of een fi scale boete van minstens 100 % opgelegd 
zonder mogelijkheid deze te verminderen. Dat tarief ligt lager dan de 200 % die 
vóór de EBA-wetgeving van toepassing was op de activa van de nalatenschap die 
werden verzwegen met bedrieglijk opzet en die nog steeds wordt toegepast op 
de nalatenschappen die niet voor de EBA in aanmerking komen. 

Volgens een gewestelijke directeur van de registratie blijven de ontvangers in de 
praktijk ongetwijfeld de boetes voor verzuim inzake successierechten verminde-
ren volgens het bovenvermelde barema, zonder na te gaan of de verzwegen goe-
deren hadden kunnen worden opgenomen in een EBA. Er moet eveneens onder 
de aandacht worden gebracht dat de resultaten van verschillende enquêtes die 
door de registratiekantoren na 31 december 2004 bij de banken werden uitge-
voerd, nog niet werden meegedeeld aan die diensten, die de sanctie van 100 % 
zouden kunnen opleggen als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn, wanneer 
deze resultaten bekend zullen zijn. 

In het Vlaams Gewest is er minder duidelijkheid over welke sancties worden toe-
gepast. De onvolledigheid van het decreet van het Vlaams Parlement van 
24 december 2004 verklaart dat in de omzendbrief voor de diensten van de 
AKRED hierover niets wordt gezegd, zodat binnen de diensten verschillende 
interpretaties kunnen worden gehanteerd. Zo is een geraadpleegde gewestelijke 
directie van plan de in artikel 141 van het wetboek der successierechten bepaalde 
vermindering van de boete toe te passen, terwijl een andere directie preciseert 
dat de verzwaarde sanctie zal worden gebruikt als de wettelijke voorwaarden zijn 
vervuld. Deze reacties bevestigen de juridische onzekerheid die aldus is gecre-
eerd.

3.2.4 Weerslag van de permanente regularisatie

De artikelen 121 tot 127 van de programmawet van 27 december 2005 bieden de 
belasting- of btw-plichtigen een nieuwe mogelijkheid om hun fi scale situatie te 
regulariseren. Zo kunnen zij vanaf 1 januari 2006 hun situatie blijvend doch een-

46 Artikel 11 van het KB van 11 januari 1940 en artikel 9, 2e lid, van het KB van 31 maart 1936.
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malig regulariseren en aldus fi scale en strafrechtelijke immuniteit verwerven.

Door de invoering van deze permanente regularisatieprocedure kan de belasting-
plichtige, sinds 9 januari 2006, aan elke verzwaarde sanctie ontsnappen47. Het 
volstaat dat hij daartoe een regularisatieaangifte indient bij de dienst Vooraf-
gaande Beslissingen. Er moet echter worden opgemerkt dat artikel 122, § 3, van 
die programmawet, dat uitdrukkelijk uitsluit dat de verzwaarde sanctie wordt 
opgelegd voor de geregulariseerde beroepsinkomsten en de overige geregulari-
seerde inkomsten, niet verwijst naar de btw-verrichtingen. 

3.2.5 Conclusie

De wet heeft voorzien in een verzwaarde sanctie, in de vorm van een belastingver-
hoging van minstens 100 %, voor de belastingplichtigen die een EBA hadden kun-
nen indienen maar dat niet hebben gedaan. Deze regeling was vanaf 1 januari 2005 
van toepassing op de sommen, kapitalen en roerende waarden die men vóór 
1 juni 2003 op een rekening in het buitenland had belegd of aanhield, en die nog 
niet waren verjaard. Het Rekenhof stelt vast dat deze regeling van de verzwaarde 
sanctie tot nu toe niet in alle gevallen waarin ze nodig was, werd toegepast. 

Voor de beroepsinkomsten beperkten de verjaringsregels immers de periode 
waarin die sancties konden worden toegepast tot de jaren 2005 en 2006. In de 
praktijk werd de regeling van de verzwaarde sanctie heel weinig toegepast. 
Meestal werden de gemeenrechtelijke regels toegepast die buiten de context van 
de EBA van toepassing zijn en op grond waarvan een kleinere belastingverhoging 
kan worden opgelegd . 

Voor de roerende inkomsten loopt de periode waarin de regeling van de ver-
zwaarde sanctie kan worden toegepast ten einde op 31 december 2008. Tot op 
heden werd deze regeling weinig toegepast voor die inkomstencategorie en wer-
den in de meeste gevallen ook hier de gemeenrechtelijke regels gehanteerd. Het 
Rekenhof formuleert de aanbeveling een passende organisatie voor de controle in 
te stellen om de wettelijke bepalingen inzake de verzwaarde sancties effectief ten 
uitvoer te leggen. 

Voor de btw belemmerde het geldende juridische systeem de toepassing van de 
verzwaarde sanctie, die in elk geval lager is dan de gewone sanctie. 

Voor de registratie- en successierechten hangt de toepassing van de verzwaarde 
sanctie af van de bepalingen die de gewesten hebben aangenomen. Het Vlaams 
Gewest heeft geen bepaling in die zin aangenomen en dat zorgt voor rechtsonze-
kerheid.

Tot slot kunnen de belastingplichtigen, door de invoering bij wet begin 2006 van 
de permanente regularisatie, vanaf dan ontsnappen aan die regeling van de ver-
zwaarde sanctie door een regularisatieaangifte in te dienen bij de dienst Vooraf-
gaande Beslissingen.

47 Artikel 122, § 3, van de programmawet van 27 december 2005. 
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3.3 Behandeling van spontane aangiften

3.3.1  Opheffi ng van de spontane aangiften zonder sanctie in het kader van 
de belasting op inkomsten

Vóór de wet tot invoering van de EBA, stond de Com WIB 92 (nummer 444/8) 
toe dat de belastingplichtige, die de door hem niet-aangegeven inkomsten spon-
taan aangeeft, uit dien hoofde belast wordt “zonder toepassing van belastingver-
hoging” bij wijze van straf. Met spontane aangifte doelt de administratie op aan-
giften die worden gedaan vóór enige mondelinge of schriftelijke navraag door de 
taxatiediensten van de administratie der Directe Belastingen, van de administra-
tie van de BTW of van de administratie van de BBI, en zonder dat een vooraf-
gaand onderzoek door die diensten is gedaan of aangekondigd. Dat punt van de 
Com WIB 92 werd op 16 januari 200448 opgeheven.

Het Rekenhof merkt op dat de procedure van de spontane aangiften in feite tot 
doel had situaties van verschillende aard te regelen. In de meeste gevallen ging 
het erom een gepaste sanctie toe te passen op belastingplichtigen die op eigen 
initiatief en a posteriori fouten of niet-aangegeven inkomsten hadden aangege-
ven. Deze procedure maakte het echter ook mogelijk om op doeltreffende wijze 
en zonder sanctie onopzettelijke foutieve invullingen of vergeetachtigheden te 
regelen van belastingplichtigen, op voorwaarde dat zij deze spontaan hadden aan-
gegeven.

De situaties in het eerste geval worden sinds 2004 op gepaste wijze geregeld, 
enerzijds door de EBA voor bepaalde types van tegoeden en inkomsten (in 2004) 
en vervolgens door de permanente regularisatie, sinds begin 2006, voor alle 
tegoeden en inkomsten.

Voor de onopzettelijke foutieve invullingen en vergeetachtigheden biedt noch de 
EBA (in 2004) noch de permanente regularisatie, sinds 2006, een gepaste oplos-
sing voor de vroegere procedure van de spontane aangiften. Het wegvallen van 
deze procedure zorgt hier dan ook voor een rechtsvacuüm. In de praktijk, en zoals 
ook punt 3.3.3 hierna aantoont, zijn de taxatiediensten in die gevallen de princi-
pes van de vroegere procedure van de spontane aangiften blijven toepassen.

3.3.2 Juridische situatie sinds 2004

Verschillende fases kunnen onderscheiden worden.

Zo hebben de taxatiediensten nog spontane aangiften ontvangen tijdens de toe-
passingsfase van de EBA (in 2004). De taxatiediensten hebben de verhogingen 
toegepast conform artikel 225 van het KB/WIB 92, namelijk 50 % in de veronder-
stelling dat het om een eerste overtreding ging met het opzet de belasting te 
ontduiken. Als de belastingplichtige zijn medewerking wou verlenen, werd dat 
percentage vaak teruggebracht tot 10 of 20 %.

Daarna, vanaf 1 januari 2005, zou er volgens de wet tot invoering van de EBA 
een belastingverhoging van minstens 100 % van de ontweken belasting worden 
opgelegd aan elke belastingplichtige die zelfs spontaan sommen aangaf die het 
voorwerp van een EBA hadden kunnen uitmaken. Sinds die datum is het klassieke 
verhogingsstelsel waarin voorzien voor de spontane aangiften dus niet meer van 
toepassing voor inkomsten die het voorwerp konden zijn van een EBA.

48 Het Rekenhof wijst erop in dat verband dat nummer 444/6 van de Com WIB 92 nog steeds van 
kracht is en bepaalt dat er geen belastingverhoging rust op de door een overleden belastingplich-
tige ontdoken rechten die door de erfgenamen moeten worden vereffend.
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Tot slot, sinds 9 januari 2006, in het kader van de permanente regularisatie die 
vanaf die datum van kracht is, moesten belastingplichtigen die een spontane aan-
gifte wilden doen in principe bij de dienst Voorafgaande Beslissingen terechtko-
men om daar zonder enige sanctie een regularisatieaangifte in te dienen, met uit-
zondering van de sanctie in verband met de andere geregulariseerde inkomsten49. 

3.3.3 Gevolgde praktijk

Gedurende al die periodes zijn er steeds spontane aangiften, soms voor aanzien-
lijke bedragen, blijven toekomen bij de klassieke taxatiediensten. Zowel de centrale 
diensten als de taxatiediensten van de AOIF worden regelmatig geconfronteerd 
met algemene of bijzondere regularisatieaanvragen in de marge van de EBA. 

Bovendien verwijst de dienst Voorafgaande Beslissingen, ingeval van een inkom-
stenrectifi catie als gevolg van een vergetelheid of een onoplettendheid van de 
belastingplichtige, de aangever zelf door naar zijn gewone taxatiedienst.

De controle door het Rekenhof heeft aangetoond dat de diensten in het geval van 
de spontane aangiften tot op vandaag meestal het tarief waarin voorzien door 
artikel 225 van het KB/WIB 92 zijn blijven toepassen, zelfs voor inkomsten die het 
voorwerp hadden kunnen zijn van een EBA en waarop als sanctie een verhoging 
van minimum 100 % van de ontweken belasting had moeten worden toegepast.

Drie taxatiediensten hebben bevestigd dat boekhoud- en advocatenkantoren in 
de post-EBA-periode bij hen hebben geïnformeerd naar de aanslagtermijn (drie of 
vijf jaar) en de belastingverhoging die zouden worden toegepast indien hun cliën-
ten een spontane aangifte zouden doen. Een van die diensten heeft bij de gewes-
telijke directie navraag gedaan naar de te volgen handelwijze. 

Uit de antwoorden op de vragenlijst van het Rekenhof blijkt dat in de praktijk 
sommige diensten in die gevallen het tarief van de verzwaarde sanctie hebben 
teruggeschroefd als de belastingplichtige zijn medewerking wou verlenen, terwijl 
andere preciseren dat ze strikt de verhoging van 100 % toepassen bij indiening 
van een spontane aangifte in de omstandigheden zoals vermeld in artikel 9 van de 
wet betreffende de EBA. 

Die disparate handelwijze van de taxatiediensten leidt ertoe dat belastingplichti-
gen in eenzelfde situatie ongelijk worden behandeld. Bovendien kan ze, doordat 
ze een offi cieus alternatief vormt voor de nieuwe permanente regularisatie, 
afbreuk doen aan het succes van deze laatste.

Tot slot gaat een deel van de spontane aangiften die bij de taxatiediensten wor-
den ingediend om onopzettelijke fouten of vergeetachtigheden waarvoor noch de 
EBA noch de permanente regularisatie een aangepast kader biedt. De diensten 
behandelen deze situaties momenteel volgens de vroegere principes.

3.3.4 Ontwerpen van omzendbrief en instructies

Ontwerpen van omzendbrief en instructies van de centrale diensten van de AOIF 
hebben tot doel meer duidelijkheid te scheppen over de handelwijze van de taxa-
tiediensten van de Directe Belastingen wanneer ze worden geconfronteerd met 
spontane aangiften in de marge van de EBA. Er wordt in gesteld dat ze spontane 

49 Voor de andere inkomsten (andere dan beroepsinkomsten) gold het normale tarief als de regulari-
satieaangifte ten laatste op 30 juni 2006 werd ingediend. Bij latere aangiften werd het tarief ver-
hoogd met een boete: vijf punten voor aangiften die werden ingediend tussen 1 juli en 31 decem-
ber 2006 en tien punten voor regularisatieaanvragen die dateren van na 31 december 2006.
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aangiften moeten aanvaarden, aangezien de administratie niet om een bekentenis 
van een belastingplichtige heen kan. Deze teksten preciseren echter dat de regels 
voor het vestigen van de belasting (rechten van onderzoek en controle, bewijs-
middelen, aanslagtermijnen, verwijlinteresten) van algemene toepassing zijn en 
dat ze ook de hypothese beogen van een aangifte die door de belastingplichtige 
spontaan als onjuist wordt erkend. De belastingplichtige die een bijkomende aan-
gifte indient bij de inkomstenbelasting, stelt zich, voor alle jaren waarvoor de 
verjaring nog niet speelt, bloot aan fi scale herzieningen (directe en indirecte 
belastingen), aan sancties in verband met de erkende bijkomende inkomsten en 
aan sancties in verband met inkomsten die aan het licht zijn gekomen als gevolg 
van het onderzoek dat naar aanleiding van de bekentenis werd gevoerd (onder-
zoek naar de oorsprong van het kapitaal, indiciën,…). Deze handelswijze zou wor-
den gevolgd zowel ten aanzien van regularisatieaanvragen die buiten het toepas-
singsveld van de EBA vallen (roerende inkomsten van na 31 mei 2003 of 
beroepsinkomsten uit de aanslagjaren 2003 en volgende) als ten aanzien van 
regularisatieaanvragen die wel binnen het toepassingsveld van de EBA vallen 
(roerende inkomsten van vóór 31 mei 2003, beroepsinkomsten uit de boekjaren 
2002 en vorige). Het verhogingsstelsel zou er dan ook als volgt uitzien: voor 
materies die binnen het toepassingsveld van de EBA vallen, wordt een verhoging 
van minstens 100 % van de ontweken belasting opgelegd. Voor een spontane 
aangifte in verband met materies die buiten het toepassingsveld van de EBA val-
len en die volgt na een vergetelheid, een vergissing, een onoplettendheid of een 
gebrek aan kennis, wordt een verhoging van 10 à 30 % van de ontweken belasting 
opgelegd in functie van de ernst van de overtreding. De administratie zal desal-
niettemin kunnen afzien van de toepassing van de minimumverhoging van 10 % 
wanneer ze van oordeel is dat er geen sprake was van slechte wil of dat de inten-
tie niet aanwezig was om de belasting te ontduiken in hoofde van de belasting-
plichtige of door omstandigheden buiten zijn wil om.

De voorgaande beschouwingen hebben enkel betrekking op de inkomstenbelas-
tingen en niet op de btw. Voor die laatste blijft de mogelijkheid bestaan om een 
btw-aangifte spontaan en zonder enige sanctie te regulariseren. Een btw-plichtige 
kan het verschuldigde bedrag aan btw altijd zonder sanctie regulariseren, als hij 
reageert vóór de administratie optreedt50. Vakje 61 van de btw-aangifte dient 
daarvoor. 

3.3.5 Conclusie

De taxatiediensten worden nog regelmatig geconfronteerd met spontane aangif-
ten van aan de PB onderworpen inkomsten. In veel gevallen blijven zij het stelsel 
toepassen van vóór 1 januari 2005, dat nochtans werd opgeheven, en passen het 
stelsel van de specifi eke sanctie waarin voorzien door de wet op de EBA niet 
toe. 

Het Rekenhof beveelt aan dat de afhandeling van spontane aangiften zou worden 
geüniformiseerd en dat de gevallen waarin een spontane aangifte kan worden 
aanvaard door een taxatiedienst duidelijk zouden worden omschreven, evenals de 
eventuele toe te passen sancties. Buiten die hypotheses zouden de taxatiedien-
sten de spontane aangiften systematisch moeten doorsturen naar de dienst Voor-
afgaande Beslissingen, die is belast met het in ontvangst nemen van aanvragen 
voor blijvende regularisatieaangiften.

50 Artikel 3 van het KB nr. 41 van 30 januari 1987 tot vaststelling van de proportionele fi scale geld-
boeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.
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3.4  Gebruik van het geautomatiseerd gegevensbestand van de 
Thesaurie

3.4.1 Geautomatiseerd gegevensbestand van de Thesaurie

Als de persoon die een EBA indiende, zijn tegoeden in het buitenland wilde laten, 
werden de gegevens van zijn aangifte geregistreerd in een geautomatiseerd 
gegevensbestand bij de administratie van de Thesaurie waar de EBA moest wor-
den ingediend. In de memorie van toelichting van de wet van 31 december 2003 
wordt gepreciseerd dat in die hypothese “dat gegevensbestand ter beschikking 
van de taxatiediensten wordt gesteld. Dit wordt verklaard door het feit dat de 
Belgische fi scale administratie niet de mogelijkheid heeft om in het buitenland 
geopende rekeningen te controleren”.

In de omzendbrieven die de AFZ voor de AKRED had opgesteld (zie punt 3.1.2), 
wordt dat punt trouwens in herinnering gebracht: “Verkiest de aangever het kapitaal 
in het buitenland te laten, dan kan er geen sprake zijn van anonimiteit. Hij moet dan 
immers de aangifte rechtstreeks doen bij de federale overheidsdienst Financiën 
(die het kantoor onder welk de indiener ressorteert, in kennis zal stellen)”. 

Er werden in totaal 473 aangiften bij de administratie van de Thesaurie ingediend, 
voor een totaal geregulariseerd bedrag (dat in het buitenland is belegd) van 
395.312.042,55 euro, dit is een gemiddelde van 835.754,85 euro per aangifte51. 
De bedragen die via de administratie van de Thesaurie werden geregulariseerd, 
vertegenwoordigen 6,7 % van de totale aangegeven bedragen. Die administratie 
heeft 35.225.900,25 euro bijdragen geïnd, wat neerkomt op 7 % van alle eenma-
lige bijdragen samen. 

3.4.2  Toegang van de taxatiediensten tot het geautomatiseerd gegevens-
bestand

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat die gegevens die in dat automatisch gegevens-
bestand werden verzameld, tot op heden niet werden meegedeeld aan de taxatie-
diensten en de ontvangkantoren. De diensten die op de vragenlijsten van het 
Rekenhof hebben geantwoord, verklaarden dat ze dat gegevensbestand niet heb-
ben geraadpleegd en acht onder hen voegden eraan toe dat ze niet van het bestaan 
op de hoogte waren. Voorts preciseerde een auditeur-generaal van de administra-
tie van de Thesaurie tijdens de audit dat de enkele ambtenaren die gevraagd heb-
ben om het bestand te raadplegen, een negatief antwoord hebben gekregen. 

Het Rekenhof wenst te onderstrepen dat de diensten van de administratie, indien 
ze het geautomatiseerd gegevensbestand zouden mogen raadplegen, bij hun con-
troles de gegevens van dat bestand kunnen vergelijken met de latere aangiften 
van de 473 belastingplichtigen die een EBA hebben ingediend bij de administratie 
van de Thesaurie, en meer bepaald de aangiften met betrekking tot een rekening 
in het buitenland, roerende en onroerende inkomsten in het buitenland of buiten-
landse tegoeden waarop successierechten zijn verschuldigd. 

51 Dit gemiddelde ligt hoger dan dat van de bedragen die werden geregulariseerd via beursvennoot-
schappen (549.509 euro), banken (274.040 euro) en verzekeringsmaatschappijen (139.391 euro).
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Bovendien kan het feit dat dit gegevensbestand niet toegankelijk is voor de taxa-
tiediensten leiden tot een ongelijke behandeling van de belastingplichtigen die 
een EBA hebben ingediend: terwijl de naar België gerepatrieerde gelden fi scaal 
worden behandeld, zullen de sommen die in het buitenland belegd of geïnves-
teerd zijn gebleven gemakkelijker aan de opsporingsonderzoeken van de belas-
tingdiensten ontsnappen als deze diensten het geautomatiseerd gegevensbestand 
niet kunnen raadplegen. 

3.4.3 Mededeling aan de CFI

De CFI wisselt in het kader van een wederzijdse internationale samenwerking 
informatie uit met buitenlandse cellen die met dezelfde toezichtsopdracht zijn 
belast. Deze ingezamelde gegevens zijn belangrijk voor de dossierverwerking, 
zowel in België als in het buitenland. 

Het Rekenhof merkt op dat de administratie van de Thesaurie, in het kader van 
de strijd tegen het witwassen van geld (zie punt 1.9), de EBA-lijst van de in het 
buitenland aangehouden sommen niet heeft meegedeeld aan de CFI, omdat er 
geen wettelijke bepaling is die haar daartoe verplicht. 

3.4.4 Conclusie

De gegevens die de administratie van de Thesaurie moest opslaan in een bestand 
wanneer een belastingplichtige die een EBA indiende, ervoor koos zijn gelden te 
bewaren op een rekening in het buitenland, werden tot nu toe nog niet doorge-
speeld aan de taxatiediensten. Deze diensten werden bovendien niet van die 
informatiemogelijkheid op de hoogte gebracht en de weinige diensten die hebben 
gevraagd om dat informatiebestand te kunnen raadplegen, hebben een negatief 
antwoord gekregen. 

De lijst van de EBA’s die bij de administratie van de Thesaurie is ingediend, werd 
niet aan de CFI doorgegeven in het kader van de strijd tegen het witwassen van 
geld. 
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Hoofdstuk 4
Algemene conclusies en aanbevelingen

• Financiële resultaten van de EBA

De ontvangsten uit de EBA werden aanvankelijk op 850.000.000 euro geraamd. 
De uiteindelijk geïnde bijdragen werden door de administratie van de Thesaurie 
op 498.047.911,80 euro vastgesteld.

• Richtlijnen aan de taxatiediensten

De taxatiediensten van de AOIF hebben voor de PB en de btw geen specifi eke 
instructies gekregen met betrekking tot de gevolgen die de procedure van de 
EBA zou hebben voor de latere behandeling van de dossiers. In de omzendbrie-
ven die voor de AKRED waren bestemd, kwamen bovendien een aantal onnauw-
keurigheden voor. 

Tussen de verschillende administraties die bij de EBA waren betrokken, werd 
geen specifi eke samenwerking of informatie-uitwisseling georganiseerd. 

• Regeling van de verzwaarde sanctie

Het Rekenhof stelt vast dat de verzwaarde sanctie die met de niet-indiening van 
een EBA gepaard gaat, tot nu toe weinig werd toegepast. 

Enerzijds is de periode waarin deze regeling kan worden toegepast, beperkt in de 
tijd wegens de verjaringsregels.

Rekening houdend met de bepalingen in verband met de verjaring die van toepas-
sing zijn inzake inkomstenbelastingen (vijf jaar in geval van bedrieglijk opzet), was 
die toepassingsperiode voor de beroepsinkomsten verstreken vanaf eind 2006 en 
zal ze voor de roerende inkomsten eind 2008 verstrijken. 

Aangezien voor de registratie- en successierechten eigen verjaringsregels gelden, 
kunnen voor sommige tegoeden nog gedurende verschillende jaren de verzwaarde 
sancties worden opgelegd die voor deze materies zijn vastgesteld in het Waals 
Gewest, maar niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de regels van het 
gemeen recht van toepassing blijven. Wat het Vlaams Gewest betreft, creëert de 
afwezigheid van specifi eke bepalingen een juridische onzekerheid voor de toepas-
sing van de verzwaarde sanctie.

Anderzijds hebben de diensten geen specifi eke instructies gekregen en geen spe-
cifi eke controles georganiseerd. De gemeenrechtelijke sanctieregeling die buiten 
de EBA-context van toepassing is, en waardoor de administratie een lagere belas-
tingverhoging kan opleggen, blijft in feite nog het vaakst toegepast. 

Het Rekenhof onderstreept tot slot dat de belastingplichtigen voortaan, door de 
procedure voor permanente regularisatie die begin 2006 door de wet werd inge-
steld, aan die regeling van verzwaarde sanctie kunnen ontsnappen door bij de 
dienst Voorafgaande Beslissingen een regularisatieaangifte in te dienen. 

• Behandeling van spontane aangiften van belastingplichtigen

De taxatiediensten worden nog regelmatig geconfronteerd met spontane aangiften 
en ze blijven in talrijke gevallen het stelsel toepassen van vóór 1 januari 2005. 
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Het Rekenhof beveelt aan dat de behandeling van de spontane aangiften zou 
worden geüniformiseerd. De gevallen waarin een spontane aangifte door een 
taxatiedienst kan worden aanvaard, zouden duidelijk moeten worden gedefi ni-
eerd, evenals de eventuele toe te passen sancties. Buiten deze hypotheses zou-
den de taxatiediensten de spontane aangiften moeten doorsturen naar de dienst 
Voorafgaande Beslissingen die bevoegd is om de permanente regularisatieaangif-
ten in ontvangst te nemen.

•  Raadpleging van het geautomatiseerd bestand dat de administratie van de 
Thesaurie bijhoudt 

De gegevens die de administratie van de Thesaurie verzamelt wanneer de belas-
tingplichtige ervoor kiest zijn gelden te bewaren op een rekening in het buiten-
land, werden niet aan de taxatiediensten toegezonden. Deze diensten werden 
evenmin op de hoogte gebracht van de mogelijkheid dat ze in dat bestand infor-
matie konden vinden, en aan de enkele diensten die vroegen het bestand in kwes-
tie te raadplegen, werd dat geweigerd.

Het Rekenhof verstrekt de aanbeveling een procedure in te voeren die de taxatie-
diensten in staat stelt het door de administratie van de Thesaurie bijgehouden 
informaticabestand te raadplegen.

• Internationale verplichtingen van de CFI

De lijst met de EBA’s die bij de administratie van de Thesaurie werden ingediend, 
werd niet aan de CFI doorgegeven.

Het Rekenhof verstrekt de aanbeveling te onderzoeken of juridische maatregelen 
moeten worden genomen om deze administratie in staat te stellen om de lijst met 
EBA’s voor gelden die in het buitenland blijven aan de CFI mee te delen, en dit in 
het kader van de naleving door België van zijn internationale verplichtingen inzake 
de strijd tegen het witwassen en het terrorisme.
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Hoofdstuk 5
Antwoord van de administratie en de minister

De voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën herinnert eraan dat de 
context waarin het EBA-dossier zich situeerde, een invloed heeft gehad op de 
maatregelen die de administratie moest nemen. Hij wijst daarbij met name op de 
juridische onzekerheid bij de aanpak van de gefedereerde entiteiten en het feit 
dat het stelsel van de eenmalige bevrijdende aangifte langer werd aangehouden 
dan oorspronkelijk voorzien, met de invoering van de procedure van de perma-
nente regularisatie.

•  Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering 
(waarvan de AOIF afhangt)

Deze administratie neemt nota van het geheel aan aanbevelingen die door het 
Rekenhof werden geformuleerd en verbindt zich ertoe om de nodige initiatieven 
te nemen om deze aanbevelingen te realiseren. Dit geldt zowel voor de opstelling 
van richtlijnen bestemd voor de buitendiensten inzake de latere behandeling van 
de DLU-dossiers, de specifi eke organisatie van de controles en het stelsel van de 
sancties, als voor het totstandbrengen van de samenwerking tussen de verschil-
lende betrokken administraties.

•  Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 
(waarvan de AKRED afhangt)

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van haar kant heeft 
geen opmerkingen bij de aanbevelingen van het Rekenhof.

• Algemene Administratie van de Thesaurie

De administratie van de Thesaurie gaat nader in op de vaststellingen van het 
Rekenhof inzake de raadpleging door de taxatiediensten van het informaticabe-
stand bijgehouden door de administratie van de Thesaurie in het kader van haar 
rol in de procedure van de eenmalige bevrijdende aangifte, en deze inzake het 
niet communiceren aan het CFI van de lijst met EBA’s betreffende de in het bui-
tenland aangehouden gelden.

Wat het informaticabestand betreft, stelt de administratie van de Thesaurie dat 
“het juist is dat dit bestand niet ter beschikking werd gesteld van de fi scale 
administraties”. Wat het doorgeven van de EBA-lijst aan het CFI betreft, verwijst 
zij naar de wet waarin de administratie van de Thesaurie niet vermeld staat bij de 
instanties die deze informatieplicht hebben.

Kortom, de administratie van de Thesaurie gaat ervan uit dat zij de wil van de 
wetgever strikt heeft nageleefd en de missie die haar door het ministerieel besluit 
van 19 januari 2004 werd toevertrouwd, strikt en volledig heeft volbracht. 

De minister van Financiën van zijn kant heeft geantwoord dat hij kennis heeft 
genomen van de verbintenissen die de administratie aangaat en dat hij erop zal 
toezien dat zij de nodige initiatieven zal nemen om ze te realiseren.
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Bijlage
Brief van de minister van Financiën

(vertaling)

Brussel, 2 oktober 2007

Mijnheer de eerste voorzitter,

Betreft:  Audit over de toepassing van de controlemechanismen die de naleving verzekeren 
van de rechten en verplichtingen van de belastingplichtigen die een eenmalige 
bevrijdende aangifte hebben ingediend.

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief deel ik u het volgende mee in ver-
band met:

1. de Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering

Ik heb kennis genomen van de verbintenissen aangegaan door de fi scale admini-
stratie waaraan het ontwerpverslag vooraf werd voorgelegd. Ik zal erop toezien 
dat deze administratie al de nodige initiatieven neemt om haar beloften te reali-
seren, zowel voor het opstellen van richtlijnen bestemd voor de buitendiensten en 
over de latere behandeling van de EBA-dossiers, de specifi eke organisatie van de 
controles en het stelsel van de sancties, als voor het organiseren van de samen-
werking tussen de verschillende betrokken administraties. 

2. de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie

Dit item vergt geen opmerkingen.

3. de Administratie van de Thesaurie

Er zijn geen andere elementen van antwoord te formuleren dan deze opgenomen 
in de brief van 4 juli laatstleden (zie bijlage).

Hoogachtend.

Didier REYNDERS
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