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Elektronische BTW-aangifte wordt weinig gebruikt 
 

 
Notarissen krijgen ‘voorlopig’ fiscaal loket 
 
BRUSSEL (tijd) - De BTW-administratie 
ontving in de periode van 1 oktober 2001 
tot 30 september 2002 23.811 elektro-
nische BTW-aangiften. Ruim 15.000 
aangiften zijn ingediend door 
accountantskantoren die sinds oktober 
2001 gebruik kunnen maken van de 
Edifact-technologie. De overige aangiften 
komen van individuele BTW-
belastingplichtigen die sinds 10 februari 
elektronisch hun aangifte kunnen 
indienen via het internet. 
 
De cijfers werden dinsdag tijdens een 
persontmoeting bij Isabel bekendgemaakt 
door Alain Zenner, de 
regeringscommissaris voor de fiscale 
vereenvoudiging. Isabel baat het 
gelijknamige bancaire en zakelijke 
communicatienetwerk uit. Het beperkte 
aantal elektronische BTW-aangiften valt 
wat tegen, gaf Alain Zenner toe. In België 
zijn er bijna 800.000 actieve BTW-
belastingplichtigen, van wie de meesten 
een kwartaalaangifte indienen. Het 
jaarlijkse aantal te verwerken aangiften 
schommelt tussen 3,5 en 4 miljoen. 
Zenner wees erop dat het tijd vraagt de 
cultuur van de BTW-belastingplichtigen 
en hun adviseurs te veranderen. Op 30 
september waren er 17 Edivat-indieners 
en elke maand komen er 2 tot 3 bij. Deze 
indieners zijn accountantskantoren die 
een protocolakkoord hebben gesloten 
met de BTW-administratie. Zij kunnen tot 
999 aangiften in één pakket doorsturen. 
 
Zenner zei dat er tegen 1 januari 2003 
ook een voorlopige oplossing komt voor 
het fiscaal loket. Hij sloot een akkoord 
met de notarissen. De notarissen kunnen 
hun vragen over de fiscale toestand van 
een persoon voortaan per e-mail in plaats 
van per brief naar de ontvangers van de 

BTW en de directe belastingen sturen. De 
vragen komen in een mailbox bij 
Financiën terecht, dat voor de verdeling 
zorgt. 
 
Kafka-clausule 
 
Alain Zenner wees er ook op dat de 
Kafka-clausule sinds 1 oktober 
operationeel is geworden. Deze wettelijke 
bepaling verplicht ministers de 
administratieve kosten van een voorstel 
of beslissing mee te delen. Dat moeten zij 
sinds geruime tijd ook al doen voor de 
budgettaire impact. 
 
De elektronische indiening van de 
aangiften bedrijfsvoorheffing (Finpro) 
wordt operationeel in november. Het 
koninklijk besluit wordt deze week onder-
tekend, zei Zenner. De digitalisering van 
een vijfhonderdtal formulieren van 
Financiën is eind 2002 rond, verzekerde 
hij. Er staan al 39 formulieren op het net 
en 210 andere formulieren zitten in de 
testfase. Het bureau Qwentes dat de 
operatie uitvoert, kreeg 317 
analysedossiers te verwerken. 
 
Isabel telt 46.000 aangesloten 
ondernemingen en 80.000 gebruikers. Dit 
jaar sloten 3.500 ondernemingen aan. 
Het aantal gebruikers dat van het internet 
gebruik maakt om toegang te krijgen tot 
het Isabel-netwerk, nam de jongste zes 
maanden toe van 26 naar 35 procent. 
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