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VONNIS 17/3178/A 

Vonnis van de rechtbank van eerste aanleg van Gent d.d. 31.01.2019 

 

Ongrondwettelijkheid KB = nieuw feit 

 

In de zaak van : 

 

1. P.H., en M.R., beiden wondende te …, 

Eisende partijen, vertegenwoordig door A.V. en F.S., advocaten te …; 

Tegen: 

2. De BELGISCHE  STAAT, FOD Financiën – Stafdienst Logistiek - Koning 

Albert II laan 33 bus 971 te 1030 Brussel, vertegenwoordigd door de Minister van 

Financiën, op vervolging en benaarstiging van de Adviseur-generaal, Directeur 

van het P Centrum Gent, met kantoren te 9700 Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 2,  

 

VERWERENDE PARTIJ, voor wie optreedt de heer Geert Schoutteten, adviseur 

bij een fiscaal bestuur. 

 

Beslist de rechtbank als volgt: 

 

I. De rechtspleging 

De rechtbank hoorde partijen in hun argumenten op de openbare terechtzitting van 

3 januari 2019. Vervolgens sloot de rechtbank het debat en nam de zaak in beraad. De 

rechtbank zag het dossier van de rechtspleging en de bewijsstukken in en in het bijzonder 

het gedinginleidende verzoekschrift van 14 september 2017, de conclusies en 

stavingsstukken van partijen. 

II. De vordering 

Eisers vorderen in syntheseconclusies de vordering ontvankelijk en gegrond te verklaren:  

“Bijgevolg voor recht te zeggen dat het verzoek tot ambtshalve ontheffing en het 

bezwaarschrift ontvankelijk is; 

Indien Uw Zetel van oordeel zou zijn geen uitspraak te kunnen doen over de grond van 

de vordering volgende prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof: Schendt 

de interpretatie van het begrip "nieuw gegeven" in de zin van artikel 376, §2 WIB92, het 

gelijkheidsbeginsel vervat in de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet waarbij deze 

interpretatie de vaststelling van een ongrondwettigheid van een Koninklijk Besluit door 

een rechtscollege in een beslissing met gezag van gewijsde inter partes niet omvat, 

terwijl de vaststelling van ongrondwettelijkheid van een wet door het Grondwettelijk Hof 

in een prejudicieel arrest, wél een nieuw gegeven uitmaakt? ; 
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Dienvolgens de hierna vermelde aanslagen gedeeltelijk te ontheffen: 

Aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2012, inkomstenjaar 2011, 

ontvangkantoor Oudenaarde, kohierartikel xxxx, kohier uitvoerbaar verklaard op 

22 november 2012, datum van verzending 26 november 2012, terug te krijgen 

871,64 EUR; 

Aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013, inkomstenjaar 2012, 

ontvangkantoor Oudenaarde, kohierartikel xxxx, kohier uitvoerbaar verklaard op 

22 januari 2014, datum van verzending 24 januari 2014, te betalen 3.296,93 EUR; 

Aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2014, inkomstenjaar 2013, 

ontvangkantoor Oudenaarde, kohierartikel xxxx, kohier uitvoerbaar verklaard op 

11 februari 2015, datum van verzending 13 februari 2015, te betalen 2.434,93 EUR; 

Aanslag in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015, inkomstenjaar 2014, 

ontvangkantoor Oudenaarde, kohierartikel xxxx, kohier uitvoerbaar verklaard op 19 

februari 2016, datum van verzending 22 februari 2016, terug te krijgen 5.092,41 EUR; 

Dienvolgens de terugbetaling te bevelen van alle heden betwiste sommen die op grond 

van de aldus vernietigde aanslag werden geïnd of zullen worden geïnd, vermeerderd met 

de moratoriuminteresten zoals voorzien door artikel 418 WIB; 

Dienvolgens verweerder te verwijzen in de kosten van het geding, met inbegrip van de 

rechtsplegingsvergoeding overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot 

vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van 

het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten 

verbonden aan de bijstand van de advocaat (B.S. 9 november 2007) (basisbedrag; 

1320 EUR).” 

Verweerster vordert de vordering van eiser onontvankelijk, minstens  ongegrond te 

verklaren, de gevestigde aanslagen te bevestigen en vervolgens eisers te veroordelen tot 

de gedingkosten. 

III. Relevante feiten en geschil 

1. Het voorliggende geschil heeft betrekking op de aanslagen in de personenbelasting voor 

de aanslagjaren 2012 (kohierartikel xxxx), 2013 (kohierartikel 640749638), 2014 

(kohierartikel xxxx) en het aanslagjaar 2015 (kohierartikel xxxx). 

2. Dhr. H., eerste eiser, is bestuurder van de nv H. (ondernemingsnummer xxxx) waarvan 

de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9790 Wortegem-Petegem. 

3. Deze vennootschap is o.m. eigenaar van een gebouw gelegen te Wortegem-Petegem, 

waarvan het niet geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) 1.666,00 EUR bedraagt. 
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4. De woning wordt kosteloos ter beschikking gesteld door de vennootschap. 

5. Eerste eiser vermeldt in de aangifte in de personenbelasting een voordeel van alle aard 

onder code 1400-55 van de aangifte in de personenbelasting. 

6. De samenstelling van de aangegeven voordelen van alle aard blijkt uit de loonfiches 

281.20. 

7. De aangegeven voordelen kunnen als volgt worden samengevat (in EUR): 

Inkomstenjaar 2011 2012 2013 2014 

Aanslagjaar 2012 2013 2014 2015 

Totaal bedrag 13.870,58 24.256,00 22.174,41 21.859,98 

Voordeel 

Bewoning 

7.016,00 13.801,60 14.191,73 14.348,80 

 

8. Volgens de fiscale administratie is het niet volstrekt duidelijk op welke wijze het voordeel 

van alle aard wegens kosteloze ter beschikking stelling van de woning juist werd 

becijferd. 

 

9. De fiscale administratie stelt vast dat de aangegeven voordelen niet in overeenstemming 

lijken te zijn met de bepalingen van artikel 18, §3, 2 KB/WIB92. 

 

10. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 18, §3, 2 KB/WIB 92 wordt het voordeel voor 

gebouwde onroerende goederen die kosteloos ter beschikking worden gesteld door 

rechtspersonen en waarvan het kadastrale inkomen groter is dan 745 EUR, als volgt 

vastgesteld : 

 

Voor het aanslagjaar 2012: 

 

100/60 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het gedeelte van het 

onroerend goed, vermenigvuldigd met 2. 

 

Vanaf aanslagjaar 2013: 

 

100/60 van het kadastrale inkomen van het onroerend goed of het gedeelte van het 

onroerend goed, vermenigvuldigd met 3,8. 
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11. Tegen de aanslagen over de aanslagjaren 2012 tot en met 2015 werd een administratief 

beroep ingediend om rekening te houden met een alternatieve berekeningswijze van het 

voordeel van alle aard wegens ‘kosteloze beschikking over onroerende goederen of 

gedeelten van onroerende goederen’ op grond van het arrest d.d. 24 mei 2016 van het Hof 

van Beroep te Gent. 

 

12. Het administratief beroep werd bij beslissing van 12 juni 2017 onontvankelijk verklaard 

wegens laattijdigheid en artikel 376 WIB92 (procedure tot het verlenen van een 

ambtshalve ontheffing) werd niet van toepassing verklaard. 

 

13. Eisers konden zich niet vinden in deze beslissing van 12 juni 2017 zodat zij op 14 

september 2017 een verzoekschrift hebben neergelegd ter griffie van deze rechtbank. 

 

IV. Beoordeling 

 

1. Ontvankelijkheid 

 

1.1.Inzake het voorafgaand administratief beroep en de termijn voor het indienen van een 

bezwaarschrift 

 

a. De rechtbank van eerste aanleg neemt kennis van geschillen over de toepassing van een 

belastingwet (artikel 569, lid 1, 32° Gerechtelijk Wetboek). 

 

De vordering van een eiser tegen de belastingadministratie is alleen toegelaten als eiser 

vooraf het administratief beroep heeft ingesteld dat de wet organiseert. Eiser moet de 

vordering instellen binnen een termijn die varieert naargelang over het administratief 

beroep al dan niet een uitspraak is gedaan (artikel 1385undecies van het Gerechtelijk 

Wetboek). 

 

Dit impliceert dat het voorafgaand administratief beroep “regelmatig” en dus tijdig moet 

zijn ingesteld. 

 

b. De artikelen 366 en volgende WIB92 regelen de procedure om een bezwaar in te dienen 

tegen de gevestigde aanslag. De beslissing van de bevoegde directeur van de belastingen 

of van de door hem gedelegeerde ambtenaar die als administratieve overheid over het 

bezwaar uitspraak doet, is onherroepelijk als de eiser niet tijdig een vordering instelt bij 

de rechtbank van eerste aanleg (artikel 375 § 1, lid 2 WIB92). 

 

Overeenkomstig artikel 371 WIB92 moeten de bezwaarschriften worden gemotiveerd en 

op straffe van verval ingediend worden uiterlijk binnen een termijn van zes maanden 

vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de 

aanslag of vanaf de datum van de inning van de belastingen op een andere wijze dan per 

kohier. 

 

Wanneer de kennisgeving is gebeurd bij aangetekende brief of bij gewone brief, in 

toepassing van artikel 53bis van het Gerechtelijk Wetboek, begint de termijn te lopen 
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vanaf de derde werkdag die volgt op die waarop de brief aan de postdiensten werd 

overhandigd. 

 

c. De rechtbank stelt vast dat de aanslagbiljetten van de betwiste aanslagen werd verzonden 

en/of aangeboden op respectievelijk 26 november 2012 (voor aanslagjaar 2012), 24 

januari 2014 (voor aanslagjaar 2013), 13 februari 2015 (voor het aanslagjaar 2014) en 22 

februari 2016 (voor het aanslagjaar 2015); 

 

De bezwaarschriften werden niet ingediend ten laatste op respectievelijk: 

– 28 mei 2013 inzake aanslagjaar 2012; 

– 28 juli 2014 inzake aanslagjaar 2013,; 

– 17 augustus 2015 inzake aanslagjaar 2014; 

– 24 augustus 2016 inzake aanslagjaar 2015. 

 

De rechtbank stelt vast dat partijen geen betwisting voeren dat de respectieve bezwaren 

laattijdig zijn en dat eisers gebruik maken van de procedure van ambtshalve ontheffing. 

 

1.2.Inzake de ambtshalve ontheffing 

 

a. Eisers verzoeken de toepassing van de ambtshalve ontheffing op grond van artikel 376 

WIB92.   

 

Verweerster werpt daarentegen op dat het verzoek tot ambtshalve ontheffing 

onontvankelijk is. 

 

b. Artikel 376 §1 en §2 luiden: 

 

“De adviseur-generaal van de administratie belast met de vestiging van de 

inkomstenbelastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar verleent ambtshalve 

ontheffing van de overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen, uit dubbele 

belasting, alsmede van die welke zouden blijken uit afdoende bevonden nieuwe bescheiden 

of feiten waarvan het laattijdig overleggen of inroepen door de belastingschuldige wordt 

verantwoord door gewettigde redenen en 

 

1° die overbelastingen door de administratie werden vastgesteld of door de 

belastingschuldige of door zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt 

ingevorderd, aan de administratie werden bekendgemaakt binnen vijf jaar vanaf 1 

januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd; 

2° de aanslag niet reeds het voorwerp is geweest van een bezwaarschrift, dat 

aanleiding heeft gegeven tot een definitieve beslissing nopens de grond. 

 

§2. Als nieuw gegeven wordt niet beschouwd een nieuw rechtsmiddel of een wijziging van 

jurisprudentie. 
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c. De rechtbank stelt vast dat eisers in hun verzoekschrift een nieuw feit willen opwerpen, die 

door de belastingplichtigen niet tijdig konden worden overgelegd, overeenkomstig artikel 

376, §1 WIB92.  

De procedure van ambtshalve ontheffing is een uitzondering op de gewone 

bezwaarprocedure met een strikt eigen toepassingsgebied. 

 

d. Het voorliggende geschil betreft de vraag van eisers of op grond van de recente 

rechtspraak, in eerste instantie het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 24 mei 

2016, die vaststelt dat het tweede lid van art. 18, §3, 2., tweede lid KB/WIB92 

ongrondwettig is en dat het voordeel van alle aard had moeten worden gewaardeerd 

overeenkomstig art. 18, §3, 2., eerste lid KB/WIB92 een ambtshalve ontheffing kan 

worden gevraagd van de hierboven genoemde aanslagen in de personenbelasting. Volgens 

eisers is dit mogelijk. 

 

e. De rechtbank stelt vast dat artikel 376, §2 WIB92 bepaalt dat “een nieuw rechtsmiddel of 

een wijziging van jurisprudentie” niet als een nieuw gegeven geldt. 

 

f. De rechtbank is van oordeel dat zij echter wel rekening dient te houden met een nieuw feit 

wanneer wettelijke bepalingen ongrondwettig worden verklaard. Dit nieuw feit valt volgens 

de rechtbank niet onder de noemer “een nieuw rechtsmiddel of een wijziging van 

jurisprudentie” en kan niet gelijkgesteld worden met een wijziging in de (gewone) 

rechtspraak. Des te meer omdat een wettelijke bepaling die ongrondwettig wordt verklaard 

niet kan toegepast worden en aldus moet worden geremedieerd.  

 

Zo heeft het Grondwettelijk Hof in dit verband geoordeeld, in een arrest van 8 november 

2006, dat “Rekening houdend met de hiervoor omschreven doelstellingen is het niet 

redelijk verantwoord geen ambtshalve verleende ontheffing toe te kennen aan de 

belastingplichtige die is belast met toepassing van een bepaling die ongrondwettig is 

bevonden en ten aanzien waarvan de administratie het niet nodig acht dat aan het 

Arbitragehof opnieuw wordt gevraagd of die grondwettig is, terwijl die ontheffing wordt 

toegekend aan diegene die « afdoende nieuwe feiten » aanvoert.” 

 

g. De rechtbank stelt eveneens vast dat de fiscale administratie op basis van arresten van het 

Grondwettelijk Hof inzake prejudiciële vragen, alsook op basis van arresten van het 

Europees Hof van Justitie inzake prejudiciële vragen, verzoeken tot ambtshalve ontheffing 

hebben toegestaan (zie o.m. Circ. 28 juni 2013, Ci. RH. 233/609.568, www.fisconet.be; 

Circ. 16 mei 2014, Ci.RH,421/629.195, www.fisconct.be; Circ. 1 juli 2014, 

Ci.RH.331/633.468, www.fisconet.be). 

 

h. De rechtbank besluit op basis van de hierboven gemaakte overwegingen dat eisers het arrest 

van 24 mei 2016 van het Hof van Beroep (aspect van ongrondwettigheid) terecht hebben 

aanzien als een nieuw feit dat niet binnen de normale bezwaartermijn kon worden 

ingeroepen voor de fiscale administratie. 

 

Eisers voldoen dan ook aan de voorwaarden om toepassing te maken van een ambtshalve 

ontheffing overeenkomstig artikel 376 WIB92. 

http://www.fisconet.be/
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i. Het verzoekschrift van eisers is aldus ontvankelijk. 

 

j. De rechtbank stelt ambtshalve geen middelen van onontvankelijkheid vast. De vordering 

is dan ook ontvankelijk. 

 

2. Ten gronde 

 

Inzake artikel 18, §3, 2., eerste en tweede lid KB/WIB92 

 

2.1.De rechtbank stelt vast dat partijen niet betwisten dat het tweede lid van artikel  18, §3, 2., 

tweede lid KB/WIB92 ongrondwettig is en dat het voordeel van alle aard had moeten 

worden gewaardeerd overeenkomstig artikel 18, §3, 2., eerste lid KB/WIB92. Op deze 

wijze is er geen ongrondwettelijk onderscheid tussen de terbeschikkingstelling door een 

natuurlijke persoon enerzijds en een rechtspersoon anderzijds. 

 

2.2.De rechtbank merkt op dat de fiscale administratie in de circulaire Circ. 2018/C/57 van 15 

mei 2018 bevestigt dat het voordeel van alle aard moet worden berekend overeenkomstig 

artikel 18, §3, 2., eerste lid KB/WIB92 ongeacht door wie het voordeel van alle aard 

wordt toegekend.  

 

Indien een rechtspersoon een woning ter beschikking stelt aan een werknemer of een 

bedrijfsleider zal het belastbaar voordeel bijgevolg moeten worden geraamd op 100/60 

van het geïndexeerd kadastraal inkomen van die woning, in voorkomend geval zal het 

verhoogd moeten worden met 2/3 wanneer het een gemeubileerde woning is. 

 

2.3.De rechtbank is van oordeel dat in het voorliggende geschil het voordeel van alle aard 

dient te worden berekend overeenkomstig artikel 18, §3, 2., eerste lid KB/WIB92. 

Bijgevolg dringt een herberekening (vermindering van code 1400-55 van de aangifte) 

zich op en een passende ontheffing. 

 

De grief van eisers is gegrond. 

 

Besluit 

 

2.4.Op basis van de hierboven gemaakte overwegingen dienen de aanslagen in de 

personenbelasting voor de aanslagjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 te worden ontheven, 

rekening houdend met de hierboven gemaakte overwegingen in de randnummers 2.2. en 

2.3. 

 

Alle meeromvattende en strijdige conclusies worden verworpen als niet ter zake dienend. 
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V. Gerechtskosten – rechtsplegingsvergoeding 

 

1. Tenzij bijzondere wetten anders bepalen, verwijst ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de 

in het ongelijk gestelde partij in de kosten, onverminderd de overeenkomst tussen de 

partijen, die het eventueel bekrachtigt (artikel 1017, lid 1 van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

De kosten omvatten onder meer de rechtsplegingsvergoeding (artikel 1018 6° juncto 

artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek). 

 

In toepassing van de artikelen 279 en 162,4° van het Wetboek der registratie-, hypotheek- 

en griffierechten is geen rolrecht verschuldigd. 

 

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen 

van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij (artikel 1022, lid 1 van het 

Gerechtelijk Wetboek). 

 

2. Eisers zijn de partij die in het gelijk werden gesteld. Aangezien zij worden 

vertegenwoordigd door een advocaat, hebben zij recht op een rechtsplegingsvergoeding. 

 

De waarde van het geschil over de nietigverklaring van een fiscale aanslag wordt bepaald 

door het bedrag van deze aanslag (Cass. 1 oktober 2010, www.cass.be). Het bedrag van 

deze vordering ligt, gelet op de omvang van de bestreden aanslag, in de schijf van 

10.000,01 tot 20.000,00 EUR. De rechtbank stelt de rechtsplegingsvergoeding dan ook, 

sinds 1 juni 2016, vast op het geïndexeerd basisbedrag van 1.320,00 EUR. 

 

DEZE RECHTBANK beslist: 

 

Recht doende op tegenspraak; 

 

Met inachtneming van de artikelen 2 en 37 van de wet van 15 juni 1935 op het 

taalgebruik in gerechtszaken: 

 

– alle meeromvattende en strijdige conclusies te verwerpen als niet ter zake 

dienend; 

 

– de vordering van eisers ontvankelijk en gegrond te verklaren in de volgende 

mate; 

 

beveelt de (gedeeltelijke) ontheffing van de aanslagen in de personenbelasting voor de 

aanslagjaren 2012 (kohierartikel xxxx), 2013 (kohierartikel xxxx), 2014 (kohierartikel 

xxxx) en 2015 (kohierartikel xxxx) zoals bepaald in de randnummers 2.2. en 2.3. 

(voordelen alle aard berekenen overeenkomstig artikel 18, §3, 2., eerste lid KB/WIB92); 

 

beveelt de herberekening van de voormelde aanslagen in de personenbelasting voor de 

aanslagjaren 2012, 2013, 2014 en 2015 rekening houdend met de hierboven vermelde 

elementen; 
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beveelt de terugbetaling van alle op grond van voormelde aanslagen ten onrechte geïnde 

sommen, vermeerderd met de moratoriumintrest.   

 

– de vordering van eisers voor het overige ongegrond te verklaren; 

– verweerster te veroordelen tot de kosten van het geding begroot op 20,00 EUR 

(bijdrage fonds) en 1.320,00 EUR rechtsplegingsvergoeding. 

 

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting door de zesde burgerlijke 

kamer van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, op donderdag 

eenendertig januari tweeduizend negentien, waar aanwezig waren:  

 

– de heer Thierry LOQUET, rechter, voorzitter van deze kamer, 

– mevrouw Mia COCQUYT, griffier. 

 


