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Wie in zijn aangifte in de personenbelasting de codes omtrent de 
belastingvermindering voor bv. energiebesparende investeringen in 
woningen of voor kinderoppas vergeten is in te vullen en deze vermindering 
alsnog wil vragen via de procedure van ontheffing van ambtswege, hoeft 
daarvoor niet meer aan te tonen dat de niet-aangifte te wijten is aan een 
'materiële vergissing'.  
Voldoende is voortaan aan te tonen dat de toepassingsvoorwaarden voor de 
vermindering vervuld zijn. Dat bevestigt de Administratie in een circulaire 
van 22 september 2014 omtrent de recentelijk gewijzigde procedure van 
ontheffing van ambtswege (AAFisc 38/2014 (Ci.RH.861/633.382)). 
Zij geeft daarin ook enkele richtlijnen bij de interpretatie van het begrip 
'materiële vergissing'. 
 

 Ambtshalve ontheffing 

 
In drie gevallen geeft de wetgever aan een belastingplichtige de 
mogelijkheid ontheffing te vragen van belastingen, zelfs na het verstrijken 
van de bezwaartermijn. 

• Het eerste geval betreft de overbelastingen die voortvloeien uit een 
"materiële vergissing" of "dubbele belasting", of die blijken uit 
nieuwe "bescheidenof feiten" ('nieuw' in de zin dat de 
belastingplichtige het laattijdig overleggen of inroepen ervan kan 
verantwoorden door gewettigde redenen); (eerste geval van 
ontheffing van ambtswege bedoeld in art. 376, § 1 WIB 1992). 

• Het tweede geval betreft het "overschot van 

de belastingkredieten, de voorheffingen en de 

voorafbetalingen" bedoeld in art.304, § 2 WIB1992 (bedoeld is de 



 

situatie waarin de Administratie bij het vestigen van de aanslag om 
de een of andere reden de voormelde verrekenbare bestanddelen 
niet in rekening heeft gebracht); (tweede geval van ontheffing van 
ambtswege bedoeld in art. 376, § 3, 1° WIB 1992 

• Op basis van het derde in de wet voorziene geval kan de 
belastingplichtige alsnog ambtshalve ontheffing vragen van 
welbepaalde verminderingen (o.m. de belastingvermindering i.v.m. 
'overwerk' en de verminderingen voor inkomsten uit het buitenland) 
die nog niet eerder waren vermeld in de aangifte (of een bezwaar-
schrift); (derde geval van ontheffing van ambtswege bedoeld in art. 
376, § 3, 2° WIB 1992). 

 
Gemeenschappelijk aan deze drie gevallen is dat telkens een termijn van vijf 
jaar moet worden gerespecteerd (zo moeten de 'overbelastingen' worden 
bekendgemaakt aan de Administratie "binnen vijf jaar vanaf 1 januari van 
het jaar waarin de belasting is gevestigd"; het voormelde 'overschot' en de 
voormelde 'verminderingen' moeten aan de Administratie worden 
bekendgemaakt "binnen vijf jaar vanaf 1 januari van het aanslagjaar 
waartoe de belasting behoort" waarmee de betrokken belastingkredieten, 
enz. of die verminderingen moeten worden verrekend). 
Maar de bewijslast tussen de drie gevallen kan wel aanzienlijk verschillen.  
In het eerste geval moet de belastingplichtige een 'materiële vergissing', 
een 'dubbele belasting' (doordat eenzelfde inkomen tweemaal wordt belast, 
terwijl de ene belasting de andere uitsluit) of 'nieuwe' feiten of bescheiden 
kunnen aantonen. In het derde geval is de bewijslast van de 
belastingplichtige veel lichter : het enige wat hij moet aantonen, is het 'feit' 
dat aanleiding geeft tot de belastingvermindering. 
 

 Voorbeeld 

 
Neem een belastingplichtige die uitgaven 
voor energiebesparende investeringen in een woning heeft gedaan en 
daarvan geen melding heeft gemaakt in zijn aangifte (en evenmin in een 
bezwaarschrift). Deze vermindering viel (tot voor kort) niet onder het 
voormelde derde geval van ontheffing van ambtswege. Om de 
belastingvermindering alsnog te verkrijgen, moest de belastingplichtige 
bijgevolg terugvallen op het eerste geval van ontheffing van ambtswege en 
aantonen dat de niet-vermelding van de uitgaven te wijten is aan bv. 
een materiële vergissing (wat de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen 
recentelijk nog afwees in een geval waarin een belastingplichtige de 
uitgaven niet in zijn aangifte had vermeld en evenmin attesten omtrent de 
uitgaven bij zijn aangifte had toegevoegd; Rb. Antwerpen 3 oktober 2014, 
Fisconetplus; zie ook Rb. Bergen 10 januari 2008). 
 

 Wetswijziging 

 
De wetgever heeft hierin eind vorig jaar verandering gebracht door het 
toepassingsgebied van het derde geval van ontheffing van 



 
 
 

 

ambtswege gevoelig uit te breiden (wet van 21 december 2013).  
 

 Daardoor vallen onder dit 

derde geval nu bijkomend de 

belastingverminderingen voor : 

 
(1) het langetermijnsparen (premies voor pensioensparen, enz.);  
 
(2) de verwerving van obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds, het 
Starterfonds of het Fonds ter reductie van de globale energiekost (merk op 
dat deze drie belastingverminderingen zijn afgeschaft met ingang van 
aanslagjaar 2015 door de wet van 8 mei 2014);  
 
(3) uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of 
met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische 
voertuigen;  
 
(4) uitgaven voor een ontwikkelingsfonds;  
 
(5) giften;  
 
(6) bezoldigingen voor een huisbediende;  
 
(7) kinderoppas;  
 
(8) uitgaven betaald voor prestaties in het kader van PWA's of betaald met 
dienstencheques;  
 
(9) energiebesparende uitgaven in een woning;  
 
(10) uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor 
positief grootstedelijk beleid;  
 
(11) uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in 
huur gegeven woningen;  
 
(12) uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand;  
 
(13) onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en 
landschappen;  
 
(14) de enige en eigen woning (zoals van toepassing vanaf aj.2015).  
 
Pro memorie : de belastingverminderingen vermeld onder de nummers 8 tot 
en met 14 behoren vanaf aanslagjaar 2015 tot de exclusieve bevoegdheid 
van de Gewesten.  
 
De Administratie bevestigt in haar circulaire van 22 september jl. dat het in 
al deze gevallen voortaan "voldoende" is dat de belastingplichtige tijdig 
kenbaar maakt "dat de voorwaarden tot de toepassing van de vermindering 
aanwezig zijn" (zonder dat nog bijkomend moet worden bewezen dat het 



 

niet invullen van de betrokken codes in de aangifte te wijten is aan een 
'materiële vergissing'). 
 

 Inwerkingtreding 

 
De uitbreiding geldt voor de "ambtshalve ontheffingen met betrekking 
tot aanslagjaar 2014 en volgende".  
Dit betekent dat de regeling dus nog niet geldt voor de belasting met 
betrekking tot aanslagjaar 2013 en vorige. De circulaire geeft het voorbeeld 
van de "personenbelasting inkomstenjaar 2012, aanslagjaar 2013, belasting 
gevestigd op 20 mei 2014" : "de ambtshalve ontheffing voor de beoogde 
verminderingen kan worden verleend, indien de Administratie uiterlijk op 31 
december 2018 kennis krijgt van het feit dat de voorwaarden tot de 
toepassing van de vermindering aanwezig zijn en die vermindering niet 
werd verleend ingevolge bijvoorbeeld een materiële vergissing". 
 

 Verdere uitbreiding 

 
De Administratie maakt er in haar circulaire nog geen gewag van, maar de 
wet van 8 mei 2014 heeft het derde geval van ontheffing van ambtswege 
nog verder uitgebreid met : 

• de belastingverminderingen bedoeld in de "artikelen 526, § 1 en 
539" WIB 1992. Deze artikelen betreffen de 'federale' 
belastingverminderingen voor uitgaven i.v.m. hypothecaire leningen 
afgesloten uiterlijk op 31 december 2013 voor het verwerven of 
behouden van een woning. Zij betreffen onder meer de situatie 
waarbij de uitgaven van de lening destijds recht gaven op de 'aftrek 
enige en eigen woning', maar waarbij deze woning niet langer de 
'eigen' woning van de belastingplichtige is (op het ogenblik waarop 
hij de uitgaven verricht). Voor deze woningen gaat het in feite om 
de voortzetting van de 'aftrek enige en eigen woning', maar nu in 
de vorm van een 'federale' belastingvermindering; 

• "de gewestelijke belastingverminderingen en kortingen" (deze 
toevoeging is in het bijzonder van belang voor de andere 
gewestelijke belastingverminderingen dan deze die hiervoor zijn 
vermeld; bv. de 'Vlaamse' belastingvermindering voor renovatie-
overeenkomsten en de 'Waalse' belastingvermindering voor het 
verwerven van obligaties van de Waalse Investeringskas). 

 
Deze uitbreiding geldt voor de ambtshalve ontheffingen met betrekking 
tot aanslagjaar 2015 en volgende. 
 

 Begrip 'materiële vergissing' 



 

 
In haar circulaire staat de Administratie ook nog stil bij het begrip 'materiële 
vergissing' (het eerste geval van ontheffing van ambtswege). Aanleiding is 
blijkbaar de vaststelling dat niet alle lokale taxatiediensten dit begrip op 
dezelfde wijze interpreteren. Vandaar dat de Administratie nu enige 
toelichting bij de "praktische toepassing" geeft.  
 
Zij herinnert er vooreerst onder meer aan dat volgens 
de cassatierechtspraak een materiële vergissing "staat tegenover de 
rechtsdwaling die een onjuiste beoordeling veronderstelt van de fiscale wet 
of een verkeerde toepassing ervan"; een materiële vergissing is "een schrijf- 
of rekenfout of andere grove feitelijke vergissing die onafhankelijk van enige 
juridische beoordeling wordt begaan". Uit het onderzoek van het dossier in 
kwestie zal "moeten blijken of het een feitelijke dwaling of een 
rechtsdwaling betreft". Belangrijk is dat de Administratie nogmaals 
uitdrukkelijk bevestigt dat "indien geen voldoende gegevens voorhanden 
zijn, de vergissing op grond van het adagium 'in dubio contra fiscum' als 
een materiële vergissing moet worden beschouwd" (zie ook Com. IB 92, nr. 
376/9). 
 

 De Administratie bespreekt in 

haar circulaire onder meer de 

volgende concrete situaties. 

• Een belastingplichtige vermeldt "in zijn aangifte niet het juiste 

bedrag in de juiste code", maar wel in "een bijlage bij de aangifte". 
Bijvoorbeeld, een belastingplichtige zet in bijlage bij zijn aangifte 
zijn beroepskosten gedetailleerd uiteen, maar wegens "een 
optelfout" vermeldt hij in zijn aangifte slechts "een gedeelte" van 
die kosten. In die gevallen is er sprake van een materiële vergissing 
(zie in dezelfde zin Rb. Gent 19 september 2002) (inzake niet-
aangegeven sociale bijdragen maar waarbij wel het attest van het 
verzekeringsfonds was toegevoegd); zie ook Antwerpen 11 januari 
2011,) 

• Een belastingplichtige vermeldt een bepaald element noch in zijn 
aangifte, noch in bijlage bij zijn aangifte. Betreft het een 
"enige vermindering die nooit eerder werd aangevraagd", dan is er 
volgens de Administratie geen sprake van een materiële vergissing 
(maar wel van een 'vergissing in rechte'). Dat geldt ook als het om 
een bedrag gaat "dat per definitie aftrekbaar is"; bv. een 
zelfstandige heeft voor "de eerste keer" sociale bijdragen betaald 
maar heeft deze niet vermeld in zijn aangifte : "in principe" is er 
dan sprake van een vergissing in rechte. 

• Maar blijkbaar is het anders als het om een 'per definitie aftrekbaar 
bedrag' gaat dat 'spontaan' (door de Administratie) wordt vermeld 
in een aangifte in 'tax-on-web'. De Administratie vermeldt immers 
het geval van een belastingplichtige die (blijkbaar in zijn papieren 
aangifte) wel de werkgeverstussenkomst in de kosten van het 
woon-werkverkeer heeft vermeld, maar de code 1255 blanco heeft 
gelaten (waar het vrijgesteld bedrag van de tussenkomst moet 



worden vermeld indien de werkelijke kosten niet worden bewezen) : 
"aangezien die vrijstelling spontaan vermeld wordt in de aangifte via 
Tax-on-web, wordt de niet-vermelding van die vrijstelling door de 
belastingplichtige als een materiële vergissing beschouwd". 

• Anders is het ook - nog steeds omtrent de situatie waarin de 
belastingplichtige noch in de aangifte, noch in bijlage daarbij een 
bepaald bedrag heeft vermeld - wanneer het een vermindering 
betreft "die eerder reeds werd aangevraagd". De Administratie 
geeft het voorbeeld van de code 1354 inzake premies van 
individuele levensverzekeringen "waarvan de aftrekbaarheid reeds 
in een vorige aangifte werd aanvaard" (pro memorie : m.b.t. 
ontheffingen van ambtswege voor aanslagjaar 2014 en volgende 
moet in het kader van de belastingvermindering voor het 
langetermijnsparen geen materiële vergissing meer worden 
aangetoond; zie hoger). 

• De belastingplichtige vermeldt in zijn aangifte een onjuist bedrag 
wegens "een grove fout" (bv. een "inversie van cijfers") of wegens 
"een abnormale fout" (per vergissing wordt bv.één cijfer te veel 
vermeld). In dat geval is er sprake van een materiële vergissing (en 
uiteraard ook als er één cijfer te weinig wordt vermeld; zie Brussel 
11 juni 1998, Fisc., nr. 675 , p. 11). Idem als het bedrag afkomstig 
is van een "duidelijk foutieve berekening" (bv. een foutieve optelling 
van twee bedragen). Merk in dit verband op dat de rechtbank te 
Gent onlangs aanvaardde dat de aangifte van een verkeerd 

omzetcijfer wel degelijk te wijten is aan een materiële vergissing als 

"er een vermenigvuldigingsfout in de excel-bladen" is 

geslopen (ingevolge een "verschrijving van de 
berekeningsformules"); (Rb. Gent 11 maart 2014). En dat er 
volgens het hof te Gent ook sprake is van een materiële vergissing, 
wanneer een belastingplichtige zijn omzet aangeeft "inclusief BTW" 
(Gent 25 november 1998, Fisc., nr. 691 , p. 10). 

 
De Administratie aanvaardt dat er ook sprake kan zijn van een materiële 
vergissing als het bedrag afkomstig is van een foutieve berekening die te 
wijten is aan een "slechte interpretatie" van een "complexe regelgeving". Zij 
geeft hier het voorbeeld van de aangifte PB voor aanslagjaar 2012 wat de 
energiebesparende investeringen betreft (in het bijzonder de code 1320 
inzake de plaatsing van zonnecelpanelen waar het bedrag van de uitgaven 
moest worden vermeld en niet het bedrag van de belastingvermindering) : 
"gelet op de complexiteit die heerste bij de aangifte van dergelijke uitgaven 
mag de twijfel in het voordeel van de belastingplichtige spelen [indien hij 
het bedrag van de belastingvermindering heeft vermeld] en tot een 
ambtshalve ontheffing leiden wegens materiële vergissing".  
 
* Er is geen sprake van een materiële vergissing als een belastingplichtige 
zich vergist over zijn "hoedanigheid"; bv. als een belastingplichtige 
de onderhoudsgelden betaald voor zijn kinderen in zijn eigen aangifte 
opneemt (de circulaire verwijst hier naar Cass. 23 juni 1997, Fisc., nr. 658 , 
p. 11).  
 
* Evenmin ligt er een materiële vergissing voor als een belastingplichtige 
zich vergist "over het belastingstelsel" en daardoor bv. een vrijgesteld 
buitenlands inkomen aangeeft onder de Belgische inkomsten.  
 



* Ten slotte is er "in principe' ook geen materiële vergissing aanwezig, 
wanneer een belastingplichtige "zich vergist binnen de toepassing van 
het forfait", bv. als een landbouwer in zijn aangifte het forfait toepast voor 
de zandleemstreek terwijl zijn grond gelegen is in de zandstreek (de 
Administratie vermeldt hier wel eerlijkheidshalve dat in deze nieuwsbrief 
melding werd gemaakt van een arrest van het hof van beroep te Brussel dat 
er anders over oordeelde; Brussel 28 februari 2001, Fisc., nr. 860 , p. 11).  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


