
 

Belgium  |  Laga  |  25 March 2016 

 

Newsflash 
Vernietiging interne instructie niet 
aangegeven inkomsten: slag in het 
water ? 

Vorige week raakte bekend dat de zogenaamde ‘interne instructie’ omtrent spontane 

regularisaties bij de fiscale administratie, vernietigd werd door de Raad van State. In 

bepaalde persartikelen werd gesuggereerd als zouden de belastingplichtigen die op 

basis van de principes van deze instructie een regularisatie hebben doorgevoerd nog 

met hogere boetes zouden kunnen geconfronteerd worden. 

De instructie 

Tot eind 2013 kon een belastingplichtige niet aangegeven inkomsten ofwel spontaan bij 

de fiscale administratie aangeven, ofwel een spontane regularisatie doen bij het 

Contactpunt regularisaties (“CPR”) in toepassing van de programmawet van 27 

december 2005. Nadat de wetgever met ingang van 1 januari 2014 de wetgever de 

mogelijkheid om te regulariseren bij het CPR had afgeschaft, stond de facto enkel de 

spontane aangifte bij de fiscale administratie nog open. De behandeling bij de fiscale 

administraties verschilde in de praktijk evenwel sterk per regio. Om die verschillen uit te 

vlakken, vaardigde de Minister van financiën op 29 januari 2015 een interne instructie 

uit, die een aantal krijtlijnen uiteen zette over de behandeling van spontane 

regularisatiedossiers. Van belang was vooral het percentage van de belastingverhoging. 



Dit werd uniform op 50% vastgelegd voor de niet-verjaarde inkomsten, en op 10% voor 

het zogenaamd fiscaal niet gerechtvaardigd kapitaal. De effectieve ‘kostprijs’ van een 

dergelijke regularisatie van niet gerechtvaardigd bronvermogen was aldus in lijn met de 

tarieven van de fiscale regularisatie bij het Contactpunt. 

 

Enkele oppositiepartijen dienden een verzoekschrift tot nietigverklaring van deze interne 

instructie in bij de Raad van State, wegens schending van de fiscale wet, en dit met 

succes zo blijkt nu. 

Gevolgen voor akkoorden? 

De administratie heeft heel wat akkoorden met belastingplichtigen gesloten op grond 

van de vernietigde interne instructie. Kan de fiscale administratie de afgesloten 

akkoorden nu betwisten en hogere belastingverhogingen vorderen?  

 

Dit lijkt weinig realistisch in de praktijk. Zelfs zo de administratie een supplementaire 

aanslag zou vestigen met het oog op een hogere belastingverhoging, zal dit praktisch 

geen impact hebben. De belastingverhoging wordt immers enkel berekend op de niet 

aangegeven inkomsten van de supplementaire aanslag. Er van uit gaande dat de 

belastingplichtige alle niet-aangegeven inkomsten heeft geregulariseerd, is er dus geen 

enkele basis om een eventueel hoger boetepercentage op toe te passen, bij gebrek aan 

‘supplementaire’ belastbare basis. De belastingplichtigen die akkoorden hebben 

gesloten dienen ons inziens dus niet verontrust te worden. 

Nieuwe regularisatieronde goedgekeurd 

Voor die belastingplichtigen die nog een regularisatie overwegen, betekent dit wel dat zij 

geen beroep meer kunnen doen op het systeem van de interne instructie. Elke lokale 

administratie zal bij een spontante aangifte dus zelf de boetetarieven kunnen bepalen. 

Maar ook deze situatie zal niet lang aanhouden. Op regeringsniveau is immers intussen 

wel opnieuw een systeem van fiscale regularisatie goedgekeurd. Het is de verwachting 

dat dit de op relatief korte tijd voor het parlement zou komen. Dus ook 

belastingplichtigen die nog niet-aangegeven inkomsten hebben, zullen spoedig weer 

meer rechtszekerheid genieten. 

 

Annick Visschers, Advocaat-vennoot/Avocat-associé, Tel.: + 32 2 800 70 72, E-
mail: avisschers@laga.be   
Johan Speecke, Advocaat-vennoot/Avocat-associé, Tel.: + 32 56 59 43 00, E-mail: 
jspeecke@laga.be 

 

   

 

mailto:avisschers@laga.be
mailto:jspeecke@laga.be
https://www.linkedin.com/company/laga-law-firm
https://www.facebook.com/Laga.law.firm


Laga 

Berkenlaan 8B 

1831 Diegem 

Belgium 

 

A top legal practice in Belgium, Laga is a full service business law firm, highly recommended by the most authoritative legal guides. Laga 

comprises approximately 140 qualified lawyers, based in Brussels, Antwerp and Kortrijk. Laga offers expert advice in the fields of banking & 

finance, commercial, corporate/M&A, employment, IT/IP, public/administrative, insolvency and reorganisations, real estate, tax law, tax and 

legal services for high-net-worth families and individuals (Greenille by Laga), and litigation. Where appropriate to ensure a seamless and 

comprehensive high-quality service, Laga lawyers work closely with financial, assurance and advisory, tax and consulting specialists, and with 

select EU and US law firms. 

 

Laga provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from multinational companies, national large and  

medium-sized enterprises, and financial institutions, to government bodies. 

 

© 2016, Laga, Belgium - The content and layout of this communication are the copyright of the law firm Laga or its contributors, and are protected under 

copyright and other relevant and intellectual property rights laws and regulations. No reproduction in any form or through any medium is allowed without 

the explicit consent of Laga or its contributors. 

 

 

 

http://www.laga.be/

