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1.1 Belgisch ‘bankgeheim’
principe

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Inkomstenbelastingen:
Artikel 318 WIB 1992:

Principieel: Taxatieambtenaar niet gemachtigd om inlichtingen te 
putten uit de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, 
wissel-, krediet- en spaarinstellingen met het oog op het belasten van 
de cliënten van deze instellingen

Andere belastingen: art. 62bis W.B.T.W., art. 100 Wb. 
Succ. en art. 183 Wb. Reg.

De bankier is niet onderworpen aan een strafrechtelijk 
beteugeld bankgeheim; schending discretieverplichting 
eventueel 1382 en 1383 BW



1.2 Inleiding - Belgisch ‘bankgeheim’ 
erosie

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Inzake inkomstenbelastingen:

Doorbraakmogelijkheid: Ingeval het fiscaal onderzoek (in toepassing van art. 315, 
315bis en 316 WIB 1992) concrete elementen aan het licht zou brengen die het bestaan 
of voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking kunnen doen 
vermoeden

(De aangifteplicht van buitenlandse rekeningen (art. 307, §1, lid 2 W.I.B. 1992))

De verplichting om inlichtingen te verstrekken (art. 327 W.I.B. 1992)

Bankgeheim geldt niet in kader bezwaarprocedure  (art. 374 W.I.B. 1992)

T.a.v. uittreksels van rekeningen die voor beroepsdoeleinden worden aangewend of de 
uittreksels van aangegeven buitenlandse rekeningen geldt de voorleggingsplicht (art. 315 
W.I.B. 1992) 

De ontvanger (319bis  W.I.B. 1992)



1.2 Inleiding Belgisch bankgeheim
erosie

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Preventief luik witwaswetgeving: financiële instellingen zijn 
meldingsplichtig (infra)

Met ingang van 1 januari 2010 neemt België ook deel aan de 
informatie-uitwisseling in het kader van de spaarrichtlijn (infra)

Wetsvoorstellen opheffing ‘bankgeheim’ (versoepeling voorwaarden 
doorbraak, …) (Dirk Van der Maelen,… ; Georges Gilkinet, Stefaan Van 
Hecke,…), voorontwerp MR

Strafprocedure: toelating tot inzage strafdossier – bankdocumenten 
kunnen gebruikt worden voor taxatiedoeleinden



2. Witwas

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Preventieve witwaswet (Wet 11 januari 1993)

Repressieve witwaswet (Art. 505 Sw.)



2.1 Preventieve witwaswet

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Meldingsplicht

Verplichting tot identificatie van cliënt



2.2 Preventieve witwaswet
Meldingsverplichting

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Meldingsverplichting
Wet van 11 januari 1993

Onder het witwassen van geld wordt verstaan:
“de omzetting of overdracht van geld activa met de bedoeling de illegale 
herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een persoon die betrokken is 
bij een misdrijf waaruit dit geld of deze activa voortkomen te helpen ontkomen 
aan de rechtsgevolgen van zijn daden;
Het verhelen of verhullen van de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, 
verplaatsing of eigendom van geld of activa waarvan men de illegale herkomst 
kent;
De verwerving, het bezit of het gebruik van geld of activa waarvan men de 
illegale herkomst kent;
De deelneming aan, de medeplichtigheid tot, de poging tot, de hulp aan, het 
aanzetten tot, het vergemakkelijken van of het geven van raad betreffende een 
van de in drie voorgaande punten bedoelde daden.”



2.2 Preventieve witwaswet
Meldingsverplichting

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Voor de toepassing van de preventieve witwaswet worden 
gelden geacht een illegale herkomst te hebben indien zij 
voortspruiten uit een in de opsomming van artikel 5, §3 
van deze wet opgenomen misdrijf (vb. ernstige en 
georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzondere 
ingewikkelde mechanismen of procedés van 
internationale omvang worden aangewend)

Witwasverrichtingen die enkel verband houden met 
fiscale fraude moeten aldus alleen worden gemeld als het 
ernstige en georganiseerde fiscale fraude betreft



2.3 Preventieve witwaswet
Meldingsverplichting – kredietinstellingen,…

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Indien kredietinstellingen weten of vermoeden dat een 
uit te voeren verrichting verband houdt met het 
witwassen van geld of de financiering van terrorisme, 
brengen zij dit, vooraleer de verrichting uit te voeren, ter 
kennis van de CFI en delen zij de termijn mee 
waarbinnen de verrichting moet worden uitgevoerd (art. 
23 preventieve witwaswet)

CFI kan zich verzetten tegen uitvoering verrichting indien ernstig of 
dringend karakter van de zaak

Verrichting uitvoeren voor melding als uitstel niet mogelijk is wegens 
de aard of uitstel van de verrichting de vervolging van de 
begunstigden zou kunnen beletten - CFI onmiddellijk op de hoogte 
brengen na uitvoering (art. 24 preventieve witwaswet)



2.3 Preventieve witwaswet
Meldingsverplichting – kredietinstellingen,…

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Buiten de hierboven aangehaalde gevallen dienen de 
kredietinstellingen, wanneer hun een feit bekend wordt 
dat op witwassen van geld of financiering van terrorisme 
zou kunnen wijzen dit onmiddellijk ter kennis te brengen 
van de cel (art. 25 preventieve witwaswet)

Wanneer een feit of verrichting verband kan houden met 
het witwassen van geld afkomstig uit ernstige en 
georganiseerde fiscale fraude waarbij bijzonder 
ingewikkelde mechanismen of procedés worden 
aangewend, brengen zij dit ter kennis van de CFI. Naar 
de letter van de wet geldt het voorgaande zodra er sprake 
is van één van de door de Koning vastgelegde indicatoren 
(<-> volgens CFI indicatoren slechts richtinggevend) 



2.4 Preventieve witwaswet
Meldingsverplichting – bedrijfsrevisors, accountants,..

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Indien bedrijfsrevisors, accountants of boekhouders die bij de 
uitoefening van hun beroep feiten vaststellen waarvan zij weten of 
vermoeden dat zij verband houden met het witwassen van geld of de 
financiering van terrorisme zijn ook zij gebonden door de 
meldingsplicht (art. 26 preventieve witwaswet)

Niet bij bepalen rechtspositie van cliënt, tenzij zij zelf deelnemen aan de 
witwasactiviteiten, zij juridisch advies voor witwasdoeleinden of voor financiering 
van terrorisme verstrekken, of zij weten dat hun cliënt juridisch advies wenst voor 
deze doeleinden.

Wanneer een feit of verrichting verband kan houden met het 
witwassen van geld afkomstig uit ernstige en georganiseerde fiscale 
fraude waarbij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procedés 
worden aangewend, brengen zij dit ter kennis van de CFI. Naar de 
letter van de wet geldt het voorgaande zodra er sprake is van een 
van de door de Koning vastgelegde indicatoren (<-> volgens CFI 
indicatoren slechts richtinggevend) 



2.5 Preventieve witwaswet

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Tipping-off verbod (artikel 30, § 1 preventieve witwaswet 
p.m.: art. 30, § 3 preventieve witwaswet)

Bij naleving te goeder trouw van de meldingsverplichting zal 
zij nooit aanleiding kunnen geven tot een burgerlijke 
rechtsvordering, straf- of tuchtvordering (Art. 32 preventieve 
witwaswet)

Bij niet-naleving van de meldingsplicht kan de bevoegde 
overheid, volgens de regels die zij bepaalt, de maatregelen die 
zij neemt openbaar maken en een administratieve geldboete 
opleggen, die niet minder dan 250,00 EEUR en niet meer dan 
1.250.000,00 EUR mag bedragen



2.6 Witwas – repressief luik

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Art. 505 Sw.
“Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot vijf jaar en met een 
geldboete van zesentwintig euro tot honderdduizend euro of met één 
van die straffen alleen worden gestraft:

1° zie die weggenomen, verduisterde of door misdaad of wanbedrijf 
verkregen zaken of een gedeelte ervan helen;

2° zij die zaken bedoeld in artikel 42, 3°, kopen, ruilen of om niet ontvangen, 
bezitten, bewaren of beheren, ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang 
van deze handelingen, deze oorsprong van die zaken kenden of moesten 
kennen;

3° zij die de zaken, bedoeld in artikel 42, 3°, (omzetten of overdragen) met de 
bedoeling de illegale herkomst ervan te verbergen of te verdoezelen of een 
persoon die betrokken is bij een misdrijf waaruit deze zaken voortkomen, 
te helpen ontkomen aan de rechtsgevolgen van zijn daden;

4° zij die de aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing of 
eigendom van de in artikel 42, 3°, bedoelde zaken verhelen of verhullen, 
ofschoon zij op het ogenblik van de aanvang van deze handelingen de 
oorsprong van de zaken kenden of moesten kennen;

(…)”



2.6 Witwas – repressief luik 

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Voor wat derden betreft , kunnen op fiscaal vlak misdrijven omschreven in 
artikel 505, 2° en 4° Sw. enkel betrekking hebben op feiten gepleegd in het 
raam van ernstige en georganiseerde fiscale fraude

geen vervolging in geval van gewone fiscale fraude
op voorwaarde dat:

Niet als dader, mededader of medeplichtige bij het fiscaal basismisdrijf betrokken zijn;
Zich hebben gekweten van meldingsplicht met betrekking tot vermogensvoordelen afkomstig 
van ernstige en georganiseerde fiscale fraude

Witwassen van geld via erelonen:
Het maakt geen miskenning van het recht op verdediging, van het recht op een eerlijk proces 
of van het vermoeden van onschuld van de beklaagde uit wanneer een advocaat die voor de 
verdediging van een beklaagde gelden heeft ontvangen die uit een misdrijf verkregen 
vermogensvoordelen zijn, kan veroordeeld worden wegens een der misdrijven bepaald in 
artikel 505 Strafwetboek (Cass. P.04.1225.N/1, 18 januari 2005, www.cass.be)
Indekking voor vervolging door betaling te weigeren en een witwasmelding te doen.

Kredietinstellingen, … systeem controlled money laundering (art. 24 Preventieve witwaswet)



3.1 Fiscale regularisatie
Motieven nieuwe regularisatiegolf

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Oorzaken 2 opeenvolgende fiscale amnestiewetten:
Talrijke inspanningen op Europees vlak om verborgen inkomsten op te sporen en te 
belasten
Begrotingsredenen
…

Motieven nieuwe regularisatiegolf
Afbrokkeling bankgeheim (Zwitserland, Luxemburg, België…)

Spaarrichtlijn: uitbreiding Europese spaarrichtlijn - hoelang zal het in de spaarrichtlijn 
voorzien overgangsregime houdbaar zijn voor Zwitserland en Luxemburg

In de loop van 2009 maakten België, Luxemburg, Oostenrijk en Zwitserland bekend hun 
voorbehoud bij artikel 26 OESO-modelovereenkomst te laten varen. Reeds verschillende 
dubbelbelastingverdragen zijn gewijzigd

UBS SUISSE – Verenigde Staten, HSBC – schandaal tussen Frankrijk en Zwitserland,…

Pro Memorie: nieuwe richtlijn inzake wederzijdse vestigingsbijstand (procedure nog 
hangende) en nieuwe richtlijn inzake grensoverschrijdende invorderingsbijstand



3.2 Motieven nieuwe regularisatiegolf

(spaarrichtlijn)

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Het vermijden van de kapitaalvlucht naar een andere 
EU-lidstaat met het oog op belastingontduiking door 
informatie uit te wisselen m.b.t. de rentebetalingen aan 
een uiteindelijke gerechtigde woonachtig in een andere 
lidstaat
Overgangsregime (inhouding woonstaatheffing) voor 
Luxemburg, Oostenrijk, (België) en Zwitserland
Met ingang van 1 januari 2010 stopte België met de 
inhouding van de woonstaatheffing en neemt zij ook deel 
aan de informatie-uitwisseling
Toepassingsgebied:

Natuurlijke persoon die woonachtig is in een EU-lidstaat die in een 
andere EU-lidstaat rente ontvangt zoals omschreven in de 
spaarrichtlijn



3.3 Motieven nieuwe regularisatiegolf
(spaarrichtlijn)

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Voorstel Europese commissie uitbreiding 
spaarrichtlijn:

Verhinderen voordeel te halen uit het tussenschuiven van een 
rechtspersoon (transparante entiteit)

Ook wordt beoogd het begrip rente uit te breiden met onder meer 
bepaalde levensverzekeringsproducten

Opmerking: nog niet in werking getreden



3.4 Motieven nieuwe regularisatiegolf

(Zwitserland)

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Verleden: gevolgen beperking in 
dubbelbelastingverdragen -> geen uitwisseling van 
inlichtingen om de buitenlandse fiscale wet toe te passen

Heden: 
artikel 26 OESO modelverdrag opnemen en niet langer een 
voorbehoud maken m.b.t. die bepaling -> antwoorden op concrete en 
gemotiveerde vragen van buitenlandse fiscale administraties zonder 
dat er sprake dient te zijn van een fiscaal misdrijf. 

Contractsluitende staten kunnen zich niet verschuilen achter hun 
bankgeheim om te weigeren bankgegevens door te sturen. 

Mag echter niet uitmonden in ‘fishing expedition’

DBV België – Zwitserland nog niet gewijzigd



3.5 Motieven nieuwe regularisatiegolf
G.H. Luxemburg

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Ondertekening avenant van de bestaande overeenkomst op 16 juli 
2009: voorziet in de uitwisseling van gegevens op verzoek in 
individuele gevallen tussen de belastingadministraties van de twee 
landen
Geen automatische gegevensuitwisseling
Geen ‘fishing expeditions’
Afkalving bankgeheim: het avenant stipuleert immers als volgt : “In 
geen geval mogen de bepalingen van paragraaf 3 aldus worden 
uitgelegd dat ze een overeenkomsluitende staat toestaan om het 
verstrekken van inlichtingen te weigeren enkel en alleen omdat de 
inlichtingen in het bezit zijn van een bank, (…)” (Art. 1 avenant 
nieuw artikel 26, lid 5 DBV)
Avenant nog niet van kracht
De minister van financiën van Luxemburg maakte begin dit jaar 
bekend dat het bankgeheim binnen de 2 à 4 jaar zal worden 
opgeheven



3.6 De fiscale regularisatie

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Art. 121 – 127 Programmawet 27/12/2005
Afzonderlijke bepalingen : geen invoeging in fiscale
wetboeken
KB 08/03/2006 : oprichting ‘Contactpunt regularisaties’ 
– valt onder ‘autonome’ Dienst Voorafgaande
Beslissingen
KB 09/03/2006 : formulieren



3.7 Toepassingsgebied –ratione personae

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Natuurlijke personen
Rijksinwoners (art. 3 W.I.B. 1992)

Niet-rijksinwoners (art. 227, 1° W.I.B. 1992)

Rechtspersonen
Vennootschappen onderworpen aan Venn. Bel. en 
B.N.I.-buitenlandse vennootschappen

Dus ook VZW’s voor zover zij aan de Venn. Bel. 
onderworpen zijn



3.7 Toepassingsgebied – ratione personae

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Zeer ruim toepassingsgebied
Beperking (gewild of ongewild?)

Rechtspersonen onderworpen aan 
rechtspersonenbelasting



3.7 Toepassingsgebied – ratione materiae

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Sommen, waarden en inkomsten

Correctie van de niet-aangifte

Heffing conform hetgeen destijds had moeten 
worden betaald

<> EBA : Forfait op het aanwezige vermogen of 
tegoed



3.7 Toepassingsgebied – ratione materiae

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Regularisatie voor alle soorten belastingen? 
(Parl. St. Kamer, 2005-2006, 2097/017, 4)

Wet voorziet 3 categorieën van ‘inkomsten’
Beroepsinkomsten (natuurlijk persoon of rechtspersoon)
Overige inkomsten (natuurlijk persoon)
BTW-handelingen (natuurlijk persoon of rechtspersoon)

Inkomstenbelastingen
PB, Venn. Bel., BNI, RV
BV wettelijk niet voorzien, mogelijk indien eindbelasting?



3.7 Toepassingsgebied – ratione materiae

ANTAXIUS Advocaten CVBA

B.T.W.
Kan door natuurlijk persoon of rechtspersoon
Verwijzing naar handelingen art. 51 W.B.T.W.
BTW-tarief jaar verrichting

Successierechten
Normale tarieven blijven van toepassing + 10 boetepunten
Minister van Financiën heeft te kennen gegeven dat ook 
successierechten er onder vallen

Registratierechten

Geen sociale zekerheidsbijdragen (<> EBA)
Toch evenmin fiscale regularisatie mogelijk indien onderzoek aangevat 
door Sociale Zekerheidsinstelling of Sociale Inspectie



3.8 Tarief

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Principe : normaal belastingtarief
Overige inkomsten : Sommen, waarden of inkomsten waarvan 
wordt aangetoond dat zij in jaar van verkrijging geen 
beroepsinkomsten waren

Roerende -, diverse – en onroerende inkomsten
normale tarief + 10%punten

Probleem vaak : tarief van welk jaar?

Geen verrekening woonstaatheffing.



3.8 Tarief

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Beroepsinkomsten : sommen, waarden of kapitalen waarvan 
aangever niet kan aantonen dat deze in jaar van verkrijging 
ander aard dan beroepsinkomsten hadden

Vermoeden van beroepsinkomsten
Normale tarief (incl. gemeentebelasting, crisisbelasting)
Geen aftrek beroepskosten



3.9 De te regulariseren periode

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Strikt genomen keuze van de aangever

Dekking vanuit juridisch perspectief koppeling aan 
de fiscale - en de strafrechtelijke 
verjaringstermijnen:

Directe belastingen en BTW: fraudetermijn 7 jaar;

Successierechten: 10 jaar en 5 maanden; (vanaf datum 
overlijden)

Strafrechtelijke verjaringstermijn witwas: 5 jaar (stuiting: max. 
10 jaar)



3.9 De te regulariseren periode

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Redenen om regularisatie niet zomaar te beperken tot de 
fiscale verjaringstermijn:

Mogelijk witwasmisdrijf indien alleen de fiscaal niet verjaarde 
inkomsten worden geregulariseerd, maar volledig vermogen werd 
gerepatrieerd (verhullen niet geregulariseerd deel) (G. GOYVAERTS 
en K.DESCHEPPER, “Witwassen en zwarte vermogens bezorgen (nog 
altijd grijze haren), Fisc.Act. Nr. 28, 22/07/2010)?
Verbeurdverklaring van illegale vermogensvoordelen (fruits of the 
poisonous tree – vgl. kasgeldvennootschappen en cassatiearrest 
Solomni) 

Dus regularisatie niet zomaar beperken tot de fiscale 
verjaringstermijnen. Er dient rekening te worden 
gehouden met de onderliggende strafrechtelijke 
problematiek.



3.10 Fiscale Transparantie

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Contactpunt regularisaties aanvaardt geen ‘fictieve 
liquidaties’ van buitenlandse structuren meer

Geen begrip uiteindelijk gerechtigde in de wet <-> 
EBA

Ruimer toepassingsgebied fiscale transparantie:
Tegoeden aangehouden door Nederlands Stichting-
Administratiekantoor, of een gelijkaardige entiteit + 
onmiddellijke doorstortingsverplichting naar certificaathouder

Fiduciaire bankdeposito’s waarbij de aangever op eerste 
verzoek en op elk moment kan beschikken over de tegoeden



3.10 Fiscale Transparantie

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Verleden: Attest financiële instelling gelden beheerd voor de 
aangever als economisch rechthebbende en laatstgenoemde er 
alleen kan over beslissen. Inhoud attest:

Belegde sommen die worden beheerd voor rekening van de 
aangever

De aangever de enige en uiteindelijk gerechtigde is van de 
opbrengsten

De aangever ‘ad nutum’ kan beschikken over actief

Uitbreiding: geen fictieve liquidaties meer, maar attest moet 
niet langer worden afgeleverd door de betrokken financiële 
instelling.  Het attest mag uitgaan en ondertekend worden 
door de persoon die de regularisatieaanvraag doet.



3.10 Fiscale transparantie

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Verklaring van transparante entiteit op eigen risico: 
mogelijk een liquidatieheffing van 10%



3.11 Fiscaal effect

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Werking beperkt tot geregulariseerde belastingen en 
beperkt tot de geregulariseerde categorie!

Regularisatie heeft tot gevolg dat de in de EBA-wet
voorziene belastingverhoging van 100% niet meer kan 
worden opgelegd

Bescherming tegen boetes, nalatigheidsinteresten doch 
niet uitdrukkelijk voor successierechten

Regularisatie B.T.W. doet geen afbreuk aan noodzaak 
van regularisatie voor inkomstenbelastingen met 
betrekking tot dezelfde zwarte omzet



3.11 Fiscaal effect

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Aangifte, heffing en attest : kunnen niet als  
indicie of aanwijzing worden aangewend voor 
fiscaal onderzoek en controle, fiscale inbreuken 
te melden of inlichtingen uit te wisselen, m.u.v. 
onderzoek betreffende verschuldigde heffing

Vb. regularisatie B.T.W. onderzoek of ook geen 
beroepsinkomsten dienen te worden geregulariseerd



3.11 Beperking fiscaal effect

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Aangifte, attest en heffing hebben geen uitwerking 
indien:

Inkomsten voortkomen uit witwasmisdrijf of onderliggend misdrijf 
zoals vermeld in art. 5 preventieve witwaswetgeving

Bv. inkomsten die voortvloeien uit een begane overtreding gelieerd aan ernstige en 
georganiseerde fiscale fraude steunend op ingewikkelde constructies of die gebruik 
maakt van methodes van internationale omvang, zoals bijvoorbeeld BTW-carrousels
(Circulaire nr. CI.RH.81/562.220 E.T. 118.235 (A.O.I.F Nr. 28/2010) dd. 01.04.2010)
Wat beheersstructuren die het geld al dan niet ten fiduciaire titel beheren en die verder 
niet betrokken zijn bij het realiseren van het frauduleus kapitaal betreft, zou het nog 
gaan om gewone fiscale fraude (G. GOYVAERTS en K.DE SCHEPPER, “Witwassen en 
zwarte vermogens bezorgen (nog altijd grijze haren), Fisc.Act. Nr. 28, 22/07/2010)

Voor indiening aangifte was de indiener schriftelijk in kennis gesteld 
van lopende specifieke onderzoeksdaden door Belastingsinspectie of 
Sociale Inspectie
Dezelfde aangever ooit reeds regularisatie-aangifte onder deze wet 
indiende 



3.12 Strafrechtelijk effect

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Strafvervolgingsuitsluitingsgrond

Vrijwaring voor opgesomde fiscale misdrijven en 
voor Witwasmisdrijf art. 505 Sw., zowel als dader, als 
mededader of medeplichtige

Indien regularisatie zich beperkte tot bepaalde 
belasting, strafrechtelijk vrijwaring ook voor fiscale 
misdrijven betreffende andere belastingen

Niet meer voor sociale misdrijven (<> EBA)



3.12 Beperking strafrechtelijk effect

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Geen vrijwaring indien aangever voor indiening aangifte het 
voorwerp heeft uitgemaakt van opsporings- of gerechtelijk 
onderzoek uit hoofde de beoogde te vrijwaren misdrijven

Er werd reeds een regularisatie-aangifte ingediend

Aangezien vrijstelling van strafvervolging enkel geldt voor fiscale 
misdrijven en voor de daarmee verband houdende 
witwasmisdrijven, is er geen dekking voor de met de fraude 
verband houdende gemeenrechtelijke misdrijven 
(vb.gemeenrechtelijke valsheid in geschriften)

Attest = bewijsmiddel tegen elke openbare dienst en voor Hoven 
en Rechtbanken



3.13 Gevolgen van een foutieve regularisatieaangifte op 
strafrechtelijk en fiscaal vlak

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Verkeerde kwalificatie inkomen:
Strafrechtelijke bescherming blijft behouden voor de fiscale 
fraude die betrekking heeft op per vergissing verkeerd 
aangegeven gedeelte en de daarmee verband houdende 
witwasmisdrijven (bij gebreke aan het moreel bestanddeel)

Circulaire 1 april 2010: bij loutere vergissing zal op fiscaal vlak 
een bijkomende aanslag kunnen worden gevestigd aan vol 
tarief, maar zonder boetes en belastingverhogingen

Indien moedwillig en doelbewust: regularisatieaangifte op zich 
een valsheid in geschriften alsook een witwasmisdrijf dat 
losstaat van de initiële fiscale fraude.



3.13 Gevolgen van een foutieve regularisatieaangifte op 
strafrechtelijk en fiscaal vlak

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Niet alles geregulariseerd:
Geen dekking voor het niet geregulariseerde gedeelte en bij 
repatriëring mogelijk witwasmisdrijf  (zie ook te regulariseren 
periode)
Niet-repatriëring - Valsheid door omissie?

Niet regulariseerbaar vermogen:
Attest geen dekking
Witwasmisdrijf?
Regularisatieaangifte vals geschrift (verhulling oorsprong van het 
geregulariseerde deel)? 

(G. GOYVAERTS en K.DE SCHEPPER, “Witwassen en zwarte vermogens 
bezorgen (nog altijd grijze haren), Fisc.Act. Nr. 28, 22/07/2010)



3.14 Procedure

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Eénmalig

Aangifte met dossier indienen bij het 
Contactpunt regularisaties

Betaling van heffing binnen 15 dagen na 
verzending van de brief

Ontvangst betaling verzending attest



3.14 Procedure

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Anoniem? Altijd via Contactpunt regularisaties
Aangifte beroepsinkomsten en B.T.W. : afschrift van attest 
wordt aan plaatselijke taxatiedienst verstuurd; 

Aangifte overige inkomsten : vertrouwelijkheid aangezien geen 
inlichtingen mogen worden doorgespeeld aan andere diensten 
F.O.D. Financiën

Gemengd karakter overige inkomsten, beroepsinkomsten 
en/of BTW: beroepsgeheim primeert geen toezending aan de 
plaatselijke controledienst.

Maar! : Contactpunt maakt 6-maandelijks lijst van attesten 
over aan de CFI



3.15 Enkele problemen

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Geen duidelijkheid over draagwijdte in de tijd

Begrip ernstige en georganiseerde fiscale fraude

De niet verrekenbaarheid van de woonstaatheffing



3.15 Enkele problemen

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Contactpunt doet geen uitspraak over de gronden 
van onontvankelijkheid en neemt nooit standpunt in

Geen anonimiteit voor het lopende jaar en het jaar 
waarvoor de aangiftetermijn nog niet is verstreken

Is spontane regularisatie nog mogelijk: afschaffing 
van lage percentages in EBA leidde tot een 
belastingverhoging van minstens 100% vanaf 1 
januari 2005



3.16Besluit en vergelijking met EBA

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Ruimer toepassingsgebied

Niet anoniem (anonimiteit in kader EBA, ook al 
beperkt: Art. 2 sloot iedere mogelijkheid tot 
regularisatie via de EBA uit voor beroepsinkomsten 
voor periode 2002, 2003 en 2004, alsook voor 
roerende inkomsten van de belastbare periode 2003 
en 2004 -> volledig regulariseren klassieke 
vervangende aangifte indienen)

Regularisatie van ontdoken belastingen < > bijdrage 
over tegoeden bij EBA



3.16 Besluit en vergelijking met EBA

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Vrijwaring voor witwasproblematiek middels 
regularisatie vereist zeer gedegen dossier

Gelet op de vele onduidelijkheden : grote noodzaak 
aan pragmatisme bij de behandeling van de 
dossiers

De wet bepaalt de te regulariseren periode niet



3.16 Besluit en vergelijking met EBA

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Verdachte kapitalen worden onbruikbaar in normale 
economische omgeving

Beperkingen cash-betalingen
Onderzoek herkomst kapitalen

Zeer strenge sanctionering van misdrijven, o.a. aan de hand 
van verbeurdverklaringen 

Noodzaak voor regularisatie op fiscaal vlak maar zeker ook 
op het vlak van aan strafrechtelijke vrijwaring : 
opportuniteiten EBA en fiscale regularisatie

Als gevolg van het feit dat bancaire informatie slechts 10 jaar 
terug in de  tijd, is de oorsprong van het vermogen vaak niet te 
retraceren en aldus niet te regulariseren.



3.17 Blik op de toekomst

ANTAXIUS Advocaten CVBA

EBA bis (ter)?
Gelijkaardig systeem eerste EBA?
Verhoging tarieven eerste EBA

Wetsvoorstellen
Wetsvoorstel Dhr. Georges Gilkinet en Mevr. Meyrem Almaci

Verhoging boete voor wie niet aangegeven inkomsten wil regulariseren
Roerende inkomsten regulariseren, bewijs leveren van herkomst kapitaal

Wetsvoorstellen opheffing bankgeheim (versoepeling voorwaarden opheffing) (Dirk Van der 
Maelen,… ; Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke,…), voorontwerp MR

Strengere aanpak fiscale fraude
Parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude
Op te merken valt dat tot en met januari 2010 reeds 34 dossiers van fraudeurs die 
frauduleuze ondernemingen via de regularisatiewet proberen wit te wassen werden 
doorgestuurd naar het parket (Parlementaire vraag (senaat) nr. 4-6528 dd. 20 januari 
2010); De voorzitter van de CFI stelt zich de vraag of hij in de toekomst verplicht zal zijn om 
nog meer verdachte dossiers aan het gerecht over te maken.



3.17 Blik op de toekomst

ANTAXIUS Advocaten CVBA

Andere ideeën voor de toekomst:
• Oorsprong vermogen > 10 jaar: vast tarief toegepast op 

vermogen  bepaalde datum (vgl. EBA)

• Overige inkomsten en beroepsinkomsten in de periode 
waarvoor bancaire informatie beschikbaar is: 
• Beroepsinkomsten: normaal tarief;

• Overige inkomsten : normaal tarief + 10 boetepunten;

• Daadwerkelijk controleorgaan <-> contactpunt regularisaties.


