
 

 

 
ADVIES 

 

 

Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 
26 juli 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de 

Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking 
van richtlijn 77/799/EEG en tot wijziging van de Brusselse Codex 

Fiscale Procedure inzake administratieve sancties en 
onderzoeksbevoegdheden   

 

 

Aanvrager Minister Sven Gatz 

Aanvraag ontvangen op 31 januari 2020 

Aanvraag behandeld door  Commissie Economie - Werkgelegenheid - 

Fiscaliteit - Financiën  

Advies te bekrachtigen door de plenaire zitting 

op  

19 februari 2020 
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Vooraf 
Dit voorontwerp van ordonnantie gaat over tot de omzetting van richtlijn 2018/822/EU tot wijziging 

van de Richtlijn 2011/16/EU betreffende de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op 

belastinggebied in verband met de grensoverschrijdende constructies die het voorwerp van een 

aangifte moeten uitmaken. 

Teneinde de verschillende initiatieven, die onder de fiscale transparantie op het niveau van de 

Europese Unie ressorteren, op elkaar af te stemmen, heeft richtlijn 2011/16/EU betreffende de 

verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied in verband met de 

grensoverschrijdende constructies sedert zijn invoering meermaals het voorwerp van wijzigingen 

uitgemaakt. 

Met het oog op een versterking van de instrumenten, die voor de administratieve samenwerking op 

fiscaal vlak noodzakelijk zijn, en om de overheden toe te laten om sneller en doeltreffender op een 

agressieve fiscale planning te reageren, dient het desbetreffende fiscale kader nogmaals te worden 

aangepast.     

Zo voorziet het voorontwerp van ordonnantie dat er een lijst wordt opgesteld van de indicatoren en 

de elementen van transacties, een belangrijke graadmeter van fiscale ontduiking of overtreding, om 

na te gaan of een grensoverschrijdende constructie al dan niet het voorwerp van een aangifte moet 

uitmaken. Ook het begrip “intermediair” werd uitgebreid. De tekst wijzigt bovendien de Brusselse 

Codex Fiscale Procedure door de toepassing toe te laten van de administratieve boeten die door 

voornoemde Codex zijn voorzien bij elke inbreuk tegen de Richtlijn, volgens schalen die door de 

Regering moeten worden vastgelegd.  

Advies 
De Raad verheugt zich erover dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deelneemt aan de opsporing 

van agressieve fiscale montages. Immers, deze kunnen de capaciteit van de collectiviteit, om deze 

diensten aan de ondernemingen en aan de burgers te financieren, ondermijnen en/of de kostprijs 

ervan ten onrechte bij de ondernemingen en burgers leggen die geen zulke agressieve montages 

opzetten. 

De Raad stelt bovendien vast dat artikel 6, § 10 van het voorontwerp van ordonnantie onder de 

elementen, die door de bevoegde interne overheid moeten worden medegedeeld, het “fiscaal 

nummer” vermeldt. Aangezien het hier een Frans rechtsbegrip betreft, vraagt hij om de term “fiscaal 

nummer” door de term “KBO-nummer” te vervangen.  

* 
* * 


