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MEDEDELING NR. D. 207 

Betreft: Bijzondere mechanismen met als doel of gevolg fiscale fraude door derden te 
bevorderen 

I.INLEIDING EN DOELSTELLING 

De problematiek van bijzondere mechanismen met als doel of als gevolg fiscale fraude door derden te 
bevorderen, maakt een niet onbelangrijk element uit van de goede werking en organisatie van een 
verzekeringsonderneming. 

Deze goede werking steunt voor een groot deel op het vertrouwen van het publiek in de integriteit en 
goede reputatie van de onderneming. 

Het fiscaal gedrag maakt hierbij een belangrijk element uit. 

Artikel 14 bis van de wet van 9 juli 1975 legt ook de ondernemingen de verplichting op een voor hun 
werkzaamheden passende beleidsstructuur, administratie en boekhoudkundige organisatie en interne 
controle in te richten. 

De Controledienst is dan ook de mening toegedaan dat elke verzekeringsonderneming een beleid dient 
te voeren dat op het fiscale domein inbreuken door derden niet bevordert. 

In elk geval moet worden vermeden dat "bijzondere mechanismen" worden opgezet. 

Als bijzondere mechanisme moet worden beschouwd elk door een verzekeringsonderneming opgezet 
procédé dat afwijkt van de normale verzekeringspraktijk, met als doel fiscale fraude door derden,meestal 
het cliënteel, mogelijk te maken of te bevorderen. 

Het hoeft hierbij niet om herhaalde verrichtingen te gaan. 

Het is ook niet zo dat het mechanisme op zich een fiscale inbreuk moet uitmaken. Het volstaat bv. dat 
de verzekeringsonderneming op de hoogte is van het feit dat door haar optreden de fiscale administratie 
kan worden misleid over de fiscale toestand van de derde. 

Gezien het belang van het vertrouwen van het publiek voor de goede werking van een onderneming 
dient dan ook een voorkomingsbeleid te worden gevoerd. 

Voor alle duidelijkheid acht de Controledienst het wenselijk het begrip bijzonder mechanisme aan de 
hand van enkele concrete type-verrichtingen te illustreren. De opgesomde gevallen worden als 
voorbeelden vermeld. 

II.AARD VAN HET VOORKOMINGSBELEID 

Het voorkomingsbeleid dient zoals alle aspecten van de integriteit en deontologie, geregeld aan bod te 
komen in het directiecomité dat hierover minstens jaarlijkse rapporteert aan de Raad van Bestuur of het 
Auditcomité. 



 

Ook de interne audit-afdeling van de onderneming dient volle aandacht te besteden aan dit 
voorkomingsbeleid. 

Er moeten dan ook hiertoe aangepaste regels en procedures van interne controle worden uitgewerkt 
(cfr. mededeling D.171 van 31maart 1999). 

Deze regels moeten ook worden vertaald in gecoördineerde richtlijnen voor alle medewerkers, met 
inbegrip van iedereen die als mandataris van de verzekeringsonderneming kan optreden. Dit is zo 
vooragentschappen en bijkantoren, maar ook voor tussenpersonen die contractueel over bepaalde 
bevoegdheden beschikken om de onderneming te verbinden. 

Best worden alle maatregelen dan ook geconcretiseerd in een geregeld geactualiseerde beleidsnota 
waaraan een zo ruimmogelijke verspreiding wordt gegeven. 

III. VOORBEELDEN VAN BIJZONDERE MECHANISMEN 

Zoals hoger gezegd mogen de hier opgenomen voorbeelden niet limitatief worden geïnterpreteerd. Het 
ligt dan ook in de bedoeling de mededeling regelmatig aan te passen aan de evolutie in de praktijk. 

Opgemerkt wordt dat de huidige lijst tot stand is gekomen na raadpleging van de fiscale administratie en 
de beroepsverenigingen. 

A. PRAKTIJKEN BETREFFENDE ROERENDE INKOMSTEN WAAROP ROERENDE VOORHEFFING 

VERSCHULDIGD IS 

Wordt hier bedoeld het toekennen of betalen van roerende inkomsten van Belgische oorsprong zonder 
inhouding van de roerende voorheffing verschuldigd krachtens de artikelen 107 e.v van het 
uitvoeringsbesluit, 1992, van het W.I.B. terwijl men weet of te goeder trouw niet onwetend kon zijn dat 
hierop de voorheffing moet worden toegepast. 

Voor buitenlandse roerende inkomsten kan elke dienstverlening of advies aan Belgische inwoners om 
vanuit België deze inkomsten te kunnen innen zonder voorheffing als een bijzonder mechanisme 
worden beschouwd. 

De kennis dat de Belgische fiscale wetgeving moet worden toegepast en mogelijk roerende voorheffing 
moet worden ingehouden, wordt vermoed wanneer men overgaat tot uitbetaling van roerende inkomsten 
uit 

buitenlandse verzekerings- of kapitalisatieverrichtingen die worden gecommercialiseerd door een 
buitenlandse onderneming die behoort tot de groep of waarmee een contractuele samenwerking 
bestaat. 

Wanneer de onderneming tot uitbetaling overgaat moet zij bijgevolg de Belgische fiscale wetgeving 
toepassen. 

Hiertoe dient men aan de klant een document te vragen met de nodige gegevens om eventueel de 
roerende voorheffing in te houden. In voorkomend geval moet men tevens op de verplichting tot aangifte 
in de personenbelasting wijzen. 

Wenst de klant het document niet te overhandigen, zal men zich onthouden van uitbetaling aan de 
begunstigden. 

B. MEDEWERKING MET EEN BUITENLANDSE KREDIET- BELEGGINGS- OF 

VERZEKERINGSONDERNEMING WAARDOOR BELASTINGONTDUIKING DOOR INWONERS WORDT 

BEVORDERD 



 

Wordt als een bijzonder mechanisme beschouwd, het meewerken in het kader van een contractuele of 
feitelijke samenwerking met voormelde ondernemingen, met als doel of als gevolg het bevorderen van 
belastingontduiking door inwoners die bij deze buitenlandse onderneming een rekening hebben 
geopend of hiermee een overeenkomst hebben gesloten, zodanig dat deze inwoners zich tot een 
Belgische onderneming kunnen wenden voor diensten verbonden aan de betrokken rekening of 
overeenkomst. 

Dit is zeker zo voor dienstverlening en bijstand aan een buitenlandse verzekeringsonderneming, 
buitenlandse financiële instelling of buitenlandse derde om hen in staat te stellen in Belgiëcliënteel te 
contacteren voor de uitbetaling van buitenlandse roerende inkomsten zonder voorheffing. 

Ook het ter beschikking stellen van de nodige middelen aan een buitenlandse dochteronderneming ten 
einde hierdoor een fiscaalmisdrijf of fiscale fraude door derden te bevorderen, moet als een bijzondere 
mechanisme worden aangemerkt. 

C. PRAKTIJKEN DIE DERDEN IN STAAT STELLEN HET BELASTINGSBESTUUR TE MISLEIDEN 

Binnen de verzekeringssector kunnen volgende specifieke voorbeelden worden aangemerkt. 

1. Het-niet vermelden van de waarborgen in de kredietakte.  

Wordt bedoeld, de praktijk waarbij een onderneming in het document waarbij ze kennis geeft van de 
toekenning of de verhoging van een krediet, geen precieze melding maakt van alle waarborgen 
waarmee ze in feite rekening heeft gehouden bij haar beslissing tot toekenning of verhoging. Een 
precieze vermelding van de waarborgen houdt inzonderheid de opgave in van de identiteit van diegene 
die de waarborg verleent, het bedrag van de waarborg evenals de aard ervan. 

De opsomming van de waarborgen in de schriftelijke bevestiging waarbij een krediet wordt toegekend of 
verhoogd, mag evenwel vervangen worden door een verwijzing naar andere documenten waarin deze 
waarborgen zijn vermeld. 

Onder "waarborgen" wordt verstaan : 

1° de door de kredietnemer of door een derde bij overeenkomst gestelde zakelijke zekerheden ; 

2° elke overdracht of delegatie van schuldvorderingen ; 

3° het mandaat tot hypothekeren of tot vorming van andere zakelijke zekerheden ; 

4° het deponeren door de kredietnemer of een derde bij de onderneming zelf of bij een 
overeengekomen derde, van niet met een pandrechtbezwaarde fondsen of waarden, wanneer dit depot 
in feite aan het krediet gebonden is. 

Een depot wordt geacht aan een krediet te zijn gebonden, onder meer : 

a. wanneer de deponent, eventueel ten belope van een bepaald bedrag en 
zolang de lening niet is aangezuiverd, slechts met de instemming van de 
kredietgever vrij kan beschikken over deze fondsen of waarden, krachtens 
verbintenissen die door de deponent of door de overeengekomen derde 
zijn aangegaan dan wel krachtens clausules of overeenkomsten die 
dezelfde uitwerking hebben ; of  

b. wanneer de overeengekomen, eventueel gespreide vervaltermijn van de 
deponering van fondsen of waarden samenvalt met de overeengekomen, 
eventueel gespreide vervaltermijn van het krediet, of op een latere datum 
is bepaald.  



 

5° de persoonlijke zekerheden die bij overeenkomst ten gunste van de instelling of onderneming zijn 
gesteld ; 

6° de onder 1° tot 4° bedoelde waarborgen gesteld tot steun van een in de 5° bedoelde 
overeengekomen persoonlijke zekerheid : 

a. wanneer die waarborgen bij de onderneming worden gesteld of door haar 
worden beheerd ; of  

b. wanneer die waarborgen bij de borg of bij een overeengekomen derde 
worden gesteld krachtens een overeenkomst tussen de borg en de 
kredietnemer en de onderneming heeft meegewerkt aan het voorbereiden, 
het afsluiten of het uitvoeren van die overeenkomst.  

Met waarborgen worden gelijkgesteld, de clausules met als doel de onderneming te vrijwaren tegen een 
verslechtering van de patrimoniale toestand van de kredietnemer, zoals de verbintenis om onroerende goederen niet 
te vervreemden of te hypothekeren, de verbintenis om geen reële waarborgen te stellen ten gunste van andere 
schuldeisers of de verbintenis van derden-schuldeisers van de kredietnemer om de betaling van hun vordering niet 
te eisen vooraleer het door de onderneming verleende krediet terugbetaald is.  

Daarentegen worden voor de toepassing van dit punt niet als waarborgen beschouwd : 

1° het wisselverhaal verbonden aan wisselbrieven of bankaccepten, getrokken ter vertegenwoordiging 
van handelstransacties en door de instelling of onderneming gedisconteerd of in pand genomen ; 

2° de door de instelling of onderneming bij een verzekeringsonderneming afgesloten kredietverzekering 
; 

3° de waarborgen die in België krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt ; 

4° de overdracht van in België betaalbare bezoldigingen. 

2. Het afleveren van verzekeringscontracten, bijvoegsels of attesten die onjuiste vermeldingen 
bevatten en die hierdoor aanleiding geven tot een gunstiger fiscale behandeling. 

Als voorbeelden kunnen vermeld worden : 

 het antidateren van verzekeringsovereenkomsten;  

 het niet-uitsplitsen op de kwitantie van premies die in een individuele 
verzekering slechts gedeeltelijk aanleiding geven tot belastingvermindering. 
Wij denken hier bijvoorbeeld aan premies van aanvullende dekkingen 
(invaliditeit, ongevallen enz.) bij een levensverzekering, die op zich geen 
aanleiding geven tot belastingvermindering zoals voorzien in de artikelen 145, 
1° en 145, 2° WIB of aan het niet uitsplitsen in de attesten van premie en 
kapitaal voor verzekeringsproducten die een dekking gewaarborgd inkomen 
bevatten.  

 het aanpassen van een levensverzekeringsovereenkomst waarvoor eerder 
een fiscaal attest werd uitgereikt, zonder dat dit bijvoegsel aan de fiscale 
administratie wordt overgemaakt;  

 het afleveren van attesten voor individuele stortingen buiten het 
groepsverzekeringsreglement, waarbij men ze laat voorkomen als gedaan uit 
hoofde van dit reglement;  

 het uitbetalen van een verzekeringsprestatie of afkoopwaarde van een 
bedrijfsleidersverzekeringen zonder de fiscale fiche 281.00 op te stellen, dit op 
grond van een bijvoegsel dat het voordeel aan de bedrijfsleider zelf toekent in 
plaats van zoals oorspronkelijk bedongen aan de onderneming, 
verzekeringsnemer;  

 het afleveren van attesten die toelaten onwettig te genieten van de 
belastingverminderingen voor het lange- termijnsparen of het woonsparen, 
wanneer de begunstigden vermeld op het attest niet voldoen aan de fiscale 
voorwaarden. 



 

Opgemerkt moet worden dat in vele gevallen het bewust afleveren van onjuiste attesten strafrechtelijk 
als valsheid in geschrifte kan worden beschouwd. 

D. MEEWERKEN AAN VERZEKERINGSSIMULATIE 

Hiermee wordt o.a. bedoeld, het afsluiten van verzekeringsovereenkomsten zonder verzekeringsrisico 
en waarbij de premiefiscaal in mindering wordt geboekt. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een 
herverzekeringscaptive waarover de verzekeringsnemer de controle uitoefent, om naderhand de 
premies op één of andere wijze te recupereren zonder enige fiscale heffing. 

Als zodanig moet worden beschouwd : 

 de overeenkomst bij tegenbrief dat geen schadevergoeding zal worden gevraagd bij 
verwezenlijking van het risico ; 

 het sluiten van overeenkomsten voor onbestaande risico’s ; 

 het sluiten van polissen voor een voorbije periode waarin zich geen schadegeval kan 
hebben voorgedaan. 

E. HERHAALD MISKENNEN VAN DE FISCALE  VERPLICHTINGEN 

Wanneer een onderneming, bij verrichtingen voor haar klanten, bij herhaling haar verplichtingen 
ingevolge de fiscale wetgeving of de hierin opgenomen verbodsbepalingen niet nakomt, alhoewel de 
schending hiervan strafrechtelijk wordt bestraft, wordt dit ook als een bijzonder mechanisme beschouwd. 

Wij herinneren hierbij expliciet aan de verplichtingen opgelegd aan de verzekeringsondernemingen wat 
betreft de correcte afhouding van de bedrijfsvoorheffing en roerende voorheffing, de verplichtigen inzake 
taks op het lange termijn sparen, taks op verzekeringsovereenkomsten ende taks op de winstdeelname, 
alsook de informatieverplichtingen opgenomen in het wetboek van successierechten. 

Los van de fiscale aspecten dienen verzekeringsondernemingen zich te onthouden van enige 
medeplichtigheid aan een in België onwettig beroep doen op het spaarwezen door buitenlandse 
ondernemingen. 

Ook wordt eraan herinnerd dat verzekeringscontracten inbegrepen verzekeringsbons volgens Belgische 
wetgeving op naam van de verzekeringsnemer moeten worden gesteld (zie artikel 94 van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst). Hieruit volgt dat ook de verzekeringscontracten 
betreffende risico’s gelegen in België gecommercialiseerd via vrije dienstverrichting door 
ondernemingen van andere lidstaten van de Europese Unie op naam van de verzekeringsnemer moeten 
worden gesteld. 

IV.TOEPASSING VAN ARTIKEL 21 NONIES VAN DE CONTROLEWET VAN 9 JULI 1975 

Met deze mededeling herinnert de Controledienst voor de Verzekeringen er tevens aan dat hij krachtens 
artikel 21nonies van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 
verplicht is om bij het gerecht aangifte te doen van de bijzondere mechanismen die door een instelling of 
onderneming die onder zijn toezicht staat, zijn opgezet met als doel of gevolg fiscale fraude door derden 
te bevorderen, wanneer hij er kennis van heeft dat deze bijzondere mechanismen in hoofde van die 
instellingen of ondernemingen zelf, als dader, mededader of medeplichtige, een onder het strafrecht 
vallend fiscaal misdrijf vormen. 

Dit artikel geeft de Controledienst niet de bevoegdheid zelf te oordelen of een bijzonder mechanisme al 
dan niet een strafrechtelijke inbreuk uitmaakt. Dit kan enkel, a posteriori uiteraard, door de rechter 
worden uitgemaakt. 



 

Dit neemt niet weg dat geval per geval door de Controledienst een appreciatie zal moeten worden 
gemaakt, rekening houdend met de geldende rechtspraak en fiscale praktijken. Ook het opzet in hoofde 
van de verzekeringsonderneming of zijn aangestelden zal moeten worden beoordeeld. 

Gezien het hier gaat om de naleving van een bepaling die België als van algemeen belang beschouwt, 
gelden deze regels ook voor bijkantoren of vertegenwoordigingen van ondernemingen behorend tot de 
Europese Unie, alsook voor ondernemingen die een activiteit in vrijedienstverlening in België uitoefenen. 

De Voorzitter, 

Willy P. LENAERTS. 

 


