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De laatste decennia is de fiscale regelgeving sterk toegenomen en alsmaar 

complexer geworden. Gelijktijdig is ook de toezichtslast van de fiscale 

administratie vergroot en gaan belastingplichtigen gebukt onder meer 

administratieve lasten. Een gevolg is dat de naleving van al deze regels en 

de controle erop sterk onder druk komen. 

Het handhavingsmodel dat in België nog steeds wordt gehanteerd is 

hoofdzakelijk gebaseerd op afschrikking en bestraffing. Het toezicht in dit 

model is gericht op de opsporing van overtredingen en het bestraffen van 

de overtreders. 

Tijdens dit colloquium werd dieper ingegaan op de vraag of in navolging 

van andere landen, ook in België naast het bestaande handhavingsmodel 

een alternatief model kan worden uitgebouwd dat gebaseerd is op 

wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie tussen de fiscus en de 

belastingplichtige. 

Kenmerkend aan deze vernieuwde verhouding is dat de belastingplichtige 

in ruil voor een vrijwillige en actuele verstrekking van fiscaal relevante 

gegevens, snel zekerheid krijgt over zijn belastingpositie en de fiscale 

administratie de belastingplichtige niet nodeloos belast met veel tijd en 

aandacht vergende controles. 

De teksten van de bijdragen van dit colloquium kunnen onderaan 

geraadpleegd worden. 

 

 



Programma 

13.30 uur Onthaal 

 

14.00 uur Inleiding: naar een vernieuwde relatie tussen de 

belastingplichtige en de fiscus in België 

Prof. dr. Bruno Peeters (Universiteit Antwerpen) 

14.30 uur Een rechtsvergelijkende analyse 

Prof. dr. Elly Van de Velde (Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt) 

15.00 uur Ethische beschouwingen 

Prof. dr. Willem Lemmens (Universiteit Antwerpen) 

15.30 uur Koffiepauze 

 

16.00 uur De horizontalisering van de verhouding tussen de fiscus en de 

belastingplichtige: de ervaringen in Nederland 

em. Prof. dr. Leo G.M. Stevens (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

17.00-18.00 uur Debat 

moderator: Prof. dr. Bruno Peeters (Universiteit Antwerpen) 

Wim Wuyts (Head of Tax, Bekaert Group) 

Dirk Van Stappen (Vennoot KPMG/Universiteit Antwerpen) 

Carlos Six (Administrateur-generaal van de Fiscaliteit, FOD Financiën) 

Bijdragen van de sprekers: 

• Prof. Dr. L.G.M. Stevens - Nederlandse ervaringen met horizontaal toezicht 

• Prof. Dr. W. Lemmens - Vertrouwen en belastingen: een onmogelijk 

huwelijk? 

• Prof. Dr. B. Peeters en Prof. Dr. Elly Van de Velde - Naar een vernieuwde 

relatie tussen de fiscus en de belastingplichtige 

Deze teksten verschenen eveneens in jaargang 2014 van het Tijdschrift 

voor Fiscaal Recht 

https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2821/files/TFR-Horizontaal%20toezicht%20L%20Stevens.pdf?_ga=2.166985918.1049095596.1621926678-1957856596.1561703240
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2821/files/Vertrouwen%20en%20belastingen%20W%20Lemmensdoc.pdf
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2821/files/Vertrouwen%20en%20belastingen%20W%20Lemmensdoc.pdf
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2821/files/Naar%20een%20vernieuwde%20relatie%20tussen%20de%20fiscus%20en%20de%20belastingplichtige%20Peeters%20Vandevelde.pdf
https://medialibrary.uantwerpen.be/oldcontent/container2821/files/Naar%20een%20vernieuwde%20relatie%20tussen%20de%20fiscus%20en%20de%20belastingplichtige%20Peeters%20Vandevelde.pdf

