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Bezwaarschrift nu ook geldig als het wordt ingediend bij het taxatiekantoor of het 
ontvangkantoor 

 
In onze nieuwsbrief van 6 april 2016 deelden wij u mee dat het indienen van een bezwaar 
voortaan ook per fax of per e-mail mogelijk is. 
 
Een bezwaar is echter pas geldig indien het, overeenkomstig artikel 366 lid 1 W.I.B. 1992, 
werd ingediend bij de directeur der belastingen in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging 
en de boete zijn gevestigd. Lid 2 en 3 van hetzelfde artikel nuanceren dit enigszins door 
hieraan toe te voegen dat een bezwaarschrift geldig ingediend blijft wanneer het gebracht 
wordt voor een andere dan de bevoegde directeur. Deze directeur zendt het bezwaarschrift 
dan van ambtswege door aan de territoriaal bevoegde directeur. Concreet betekent dit dat een 
bezwaar geldig is van zodra het tot een directeur wordt gericht. 
 
Deze verruiming werd ingevoerd na een algemene aanbeveling van de Federale ombudsman 
in 2003 naar aanleiding van de vaststelling dat belastingplichtigen hun bezwaarschriften soms 
aan een andere dan de wettelijk voorgeschreven belastingadministratie richtten. De verruiming 
is echter enkel van toepassing indien het bezwaarschrift naar een directeur wordt gestuurd en 
niet naar het taxatiekantoor of het ontvangkantoor. 
 
De wet van 3 augustus 2016 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
wat het indienen van een bezwaarschrift betreft (BS 11 augustus 2016) breidt de toepassing 
van deze verruiming uit. Een bezwaarschrift gericht aan een andere ambtenaar van de 
administratie belast met de vestiging of de inning en de invordering van de 
inkomstenbelastingen blijft geldig ingediend vanaf de datum van ontvangst door die 
ambtenaar.  
 
De wet voorziet geen ingangsdatum, dus mag worden aangenomen dat deze regeling van 
toepassing wordt de tiende dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 

 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website 
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en 
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdf-
formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze 
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
  

http://www.bebotax.eu/pdf/2016_NB/Nieuwsbrief05-04-20160405_O.pdf
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Contactgegevens Bebotax 
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
 

mailto:info@bebotax.com

