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Nieuws voor de fiscale schulden 
 

V. Sautier, juriste (april 2018) 

 
 

 

De voorbije dagen echode de pers1 dat de FOD Financiën een nieuwe procedure invoert waarmee 

men, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, de terugbetaling van een fiscale schuld kan 

spreiden over een termijn van maximum vijf jaar. 
 

Sinds 1 december 2016 aanvaardde de FOD Financiën geen afbetalingsplan met een looptijd van 

meer dan twaalf maanden na het versturen van het aanslagbiljet. Die manier van werken plaatste 

elke poging tot onderhandeling van een afbetalingsplan in het kader van een niet-gerechtelijke 

schuldbemiddeling waarbij een fiscale schuld is betrokken, op de helling. 
 

De invoering van die maatregel lokte veel reacties uit in de sector van de schuldenlast. Onder 

meer het Observatorium, de Verbraucherschutzzentrale en de doorverwijscentra attendeerden 

minister Van Overtveldt per brief op het risico dat deze nieuwe inningsprocedures voor de niet-

gerechtelijke schuldbemiddeling inhielden.  
 

In november al, naar aanleiding van de ronde tafels die het Observatorium in samenwerking met 

de doorverwijscentra organiseerde, kondigde een vertegenwoordiger van de FOD Financiën de 

invoering aan van een procedure, de zogenaamde “administratieve schuldenregeling” of ASR.  
 

Het nieuws is dus eindelijk officieel, ook al is, volgens een interne bron bij de FOD Financiën, de 

door de woordvoerder aangekondigde rondzendbrief nog niet bij de regiodirecteuren aangekomen.  
 

In de toekomst moet de belastingplichtige een aanzuiveringsplan indienen bij het 

invorderingsteam van zijn keuze. Heeft het plan een looptijd van meer dan twaalf maanden, dan 

zal het team dat plan weigeren en kan er een formulier worden ingevuld (binnenkort beschikbaar 

op MyMinFin) dat bestemd is voor de regiodirecteur. Alleen hij is bevoegd om 

afbetalingsplannen toe te kennen waarvan de looptijd langer is dan twaalf maanden (maar met een 

maximum van 60 maanden). Die aanvraag kan indien nodig worden gekoppeld aan een 

vrijstelling van de verwijlintresten of zelfs, in de gevallen waar dat mogelijk is (alleen 

personenbelastingen en btw), aan een onbeperkt uitstel van invordering.  
 

De dossiers worden geval per geval onderzocht en er zijn bepaalde grenzen: 

- geen schuldvermindering als er meerdere schuldeisers zijn;  

- onderzoek naar betaalcapaciteit en de vermogenstoestand;  

- medewerking en goede trouw zijn vereist;  

- redelijke duur van het afbetalingsplan.  
 

Dat betekent dat de belastingplichtige bij zijn aanvraag een volledig dossier moet voegen.  
 

Het Observatorium is blij met deze nieuwe maatregel. Op die manier kan er een minnelijk plan 

worden onderhandeld, ook wanneer er een fiscale schuldeiser is, ondanks de zware 

administratieve demarches en de vastgelegde voorwaarden. Dat betekent dus dat 

afbetalingsplannen gespreid over meer dan twaalf maanden niet automatisch zullen worden 

toegekend. 

                                                 
1 Met name “Fiscus geeft schuldenaars meer tijd”, De Standaard, 17/04/2018, “Financiën versoepelt termijnen: tot 5 jaar om fiscus terug te 

betalen”, Het Laatste News, 17/04/2018, “Le fisc accorde un délai aux citoyens endettés”, Le Vif, 17/04/2018, “Délai de paiement allongé 
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