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Inleiding 
Op 20 december 2019 werd de wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 
2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van 
inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies 
aangenomen. 

Zonder volledig in detail te gaan over de draagwijdte van deze wet kan gesteld worden dat deze wet 
van toepassing is op “grensoverschrijdende constructies die voldoen aan bepaalde omschreven 
wezenskenmerken”. Elke beroepsbeoefenaar zal zich dus de vraag moeten stellen of hij betrokken is 
bij een “grensoverschrijdende constructie” en indien ja of die voldoet aan de omschreven 
wezenskenmerken. 

Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019 om in werking te 
treden per 1 juli 2020. Door de coronacrisis, en gelet op een politiek akkoord tussen de EU-lidstaten 
omtrent een (optioneel) uitstel van deze verplichting, is in België besloten om via administratieve 
tolerantie een uitstel van 6 maanden toe te kennen als volgt1: 

• De meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies waarvan de eerste stap is 
geïmplementeerd tussen 25 juni 2018 en 30 juni 2020 moeten uiterlijk gemeld worden tegen 
28 februari 2021. 

• De 30-dagen periode is beginnen te lopen vanaf 1 januari 2021 voor: 

o Meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies die tussen 1 juli 2020 en 31 
december 2020 ofwel beschikbaar gemaakt zijn voor implementatie, ofwel gereed zijn 
voor implementatie, ofwel waarvan de eerste stap is geïmplementeerd; 

o Tussenpersonen die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 rechtstreeks of via 
andere personen hulp, bijstand of advies hebben verstrekt met betrekking tot het 
bedenken, aanbieden, opzetten, beschikbaar maken voor implementatie of beheren 
van de implementatie van een meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie. 

• Een eerste periodiek rapport over een “marktklare” constructie moet uiterlijk op 30 april 2021 
gerapporteerd worden. 

De leden die dus betrokken zijn bij dergelijk grensoverschrijdende constructies als intermediar, zullen 
zich ongetwijfeld vragen stellen omtrent de verenigbaarheid van dergelijke meldingsplicht met hun 
beroepsgeheim. 

 

Het ITAA bracht hier één standpunt en een aanvulling over uit:  

ITAA-standpunt van 14 september 2020 
Krachtens artikel 120 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en 
belastingadviseur is artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing op de beroepsbeoefenaars2, 
stagiairs en op de personen voor wie zij instaan, alsook op de personen die tijdelijk en occasioneel het 
beroep uitoefenen. 

Artikel 9 van de wet van 20 december 2019, zoals geïmplementeerd in artikel 326/7 WIB 1992, 
voorziet het geval waarbij een intermediair gehouden is door zijn beroepsgeheim3 waardoor hij zelf 
geen melding kan doen bij de Belgische bevoegde autoriteit (Dienst internationale betrekkingen van 
de Algemene Administratie van de Fiscaliteit). 

 
1 Het uitstel van de rapportagetermijnen geldt voor de federale belastingen alsmede de regionale belastingen waarvan de FOD 
Financiën instaat voor de dienst van de belasting. Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uitstel-van-de-
rapportagetermijnen-inzake-meldingsplichtige-grensoverschrijdende. 
2 De gecertificeerd accountant, de gecertificeerd belastingadviseur, de accountant, de fiscaal accountant en de stagiairs die de 
beroepsactiviteiten uitoefenen als zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep, voor rekening van derden, alsook de erkende 
rechtspersonen; 
3 Met uitsluiting ingeval van marktklare constructies, cfr. art. 326//7, §3 WIB 92. 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uitstel-van-de-rapportagetermijnen-inzake-meldingsplichtige-grensoverschrijdende
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/uitstel-van-de-rapportagetermijnen-inzake-meldingsplichtige-grensoverschrijdende
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Het ITAA is hierbij van oordeel dat wanneer een lid door zijn cliënt wordt gecontacteerd teneinde een 
meldingsplichtige grensoverschrijdende constructie te bedenken, aan te bieden, op te zetten of 
beschikbaar te maken of hierbij bijstand of advies verschaft, dit lid zich bij de meldingsplicht 
geconfronteerd ziet met zijn beroepsgeheim. Dergelijke melding gaat inhoudelijk immers gepaard met 
de bekendmaking van informatie waarvan het lid kennis heeft genomen tijdens het uitoefenen van zijn 
opdracht. 

Het beroepsgeheim verhindert derhalve onze leden om een dergelijke melding te doen en de wet 
heeft gepoogd hiermee rekening te houden en volgende werkwijze voorzien: 

“Art. 326/7. § 1. Wanneer een intermediair gebonden is door een beroepsgeheim, is hij 
gehouden: 

1° de betrokken intermediair of intermediairs schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te 
brengen dat hij niet aan de meldingsplicht kan voldoen, waardoor deze meldingsplicht 
automatisch rust op de andere intermediair of intermediairs; 

2° bij gebreke aan een andere intermediair, de relevante belastingplichtige of 
belastingplichtigen schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen van zijn of hun 
meldingsplicht. 

De ontheffing van de meldingsplicht krijgt slechts uitwerking op het tijdstip dat een intermediair 
voldaan heeft aan de in het eerste lid bedoelde verplichting. 

§ 2. De relevante belastingplichtige kan de intermediair door schriftelijke instemming toelaten 
alsnog te voldoen aan de in artikel 326/3 bedoelde meldingsplicht. 

Indien de relevante belastingplichtige geen instemming verleent, blijft de meldingsplicht bij de 
belastingplichtige en bezorgt de intermediair de nodige gegevens voor het vervullen van de in 
artikel 326/3 bedoelde meldingsplicht aan de relevante belastingplichtige. 

§ 3. Geen beroepsgeheim overeenkomstig paragraaf 1 of ontheffing van rechtswege kan 
worden ingeroepen aangaande de meldingsplicht van marktklare constructies die aanleiding 
geven tot een periodiek verslag overeenkomstig artikel 326/4. 

Deze werkwijze erkent dus dat een beroepsgeheim beperkingen oplegt maar valt op haar beurt in 
bepaalde gevallen toch moeilijk te verzoenen met het beroepsgeheim van onze leden. Er zijn 
verschillende gevallen denkbaar in toepassing van dit artikel, welke ipso facto noodzaken tot een 
schending ervan. 

Deze regeling onder 326/7, §1, 1° WIB 92 zal bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat het lid zijn 
beroepsgeheim zal moeten schenden omdat hij andere betrokken intermediairs – desgevallend niet 
gehouden tot enig beroepsgeheim – schriftelijk en gemotiveerd moet op de hoogte brengen dat hij niet 
aan de meldingsplicht kan voldoen en de meldingsplicht dus op hen rust. Het lid dat alleen betrokken 
is bij het dossier, heeft daarentegen dan wel de mogelijkheid de meldingsplicht te verschuiven naar de 
relevante belastingplichtige en zo zijn beroepsgeheim te respecteren. 

Het Instituut heeft dan ook een vernietigingsberoep ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen 
voormelde wettelijke bepaling en alle ermee samenhangende artikelen binnen de wet van 20 
december 2019. 

Tot zolang hieromtrent echter geen beslissing is genomen, gelden de regels van de wet van 20 
december 2019. Een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof werkt immers niet schorsend en 
de overtreding van de bepalingen van de artikelen 326/1 tot en met 326/9 WIB 92, evenals van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten, geven aanleiding tot boetes. 

In afwachting van een beslissing van het Grondwettelijk Hof is het dan ook in eerste instantie 
aangewezen transparant te zijn naar de cliënt inzake deze reglementering. Het ITAA is dan ook van 
oordeel dat het aangewezen is om de cliënt reeds standaard via de opdrachtbrief te informeren over 
het bestaan van de wetgeving van DAC6, hetzij dit te doen in een afzonderlijke opdrachtbrief eens u 
wordt aangezocht door de klant om te assisteren bij een grensoverschrijdende constructie. 
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Het ITAA is niet alleen van oordeel dat het beroepsgeheim van onze leden een spontane melding 
naar de autoriteit verhindert, maar pleit er ook voor het beroepsgeheim zo veel mogelijk te vrijwaren 
ingeval deze wet onze leden verplicht informatie kenbaar te maken aan anderen dan de cliënt zelf. 

Gezien de hoger geschetste problematiek ingeval er intermediairs zonder beroepsgeheim betrokken 
raken, is het hierbij in het achterhoofd te houden dat – voor zover de opdracht dit toelaat en het lid er 
inspraak in heeft – er geen conflict is met het beroepsgeheim indien er buiten het lid zelf geen andere 
intermediairs betrokken worden, hetzij desgevallend de tussenkomst van andere betrokken actoren 
beperkt gehouden kan worden tot beroepen met beroepsgeheim. Het lid zal dan ofwel geen andere 
intermediairs dienen te informeren gezien er geen andere betrokken intermediairs zijn ofwel zal gezien 
het beroepsgeheim van alle intermediairs de meldingsplicht ten laste komen van de relevante 
belastingplichtige. 

In het kader van de reglementering is het bovendien niet de bedoeling dat het lid dat zich 
geconfronteerd ziet met zijn beroepsgeheim, vervolgens actief op zoek moet gaan naar diverse 
mogelijke intermediairs om er vervolgens de kennisgeving aan te doen overeenkomstig artikel 
326/7§1,1° WIB 92. Het ITAA is echter van mening dat indien een lid in het kader van een 
grensoverschrijdende constructie onder de toepassing van deze wet valt dat dan enkel deze 
intermediairs dienen te worden in kennis gesteld overeenkomstig 326/7§1,1° WIB 92 die met het lid 
betrokken waren op het project (met toestemming van de klant) en waarmee het lid dus interageerde 
in het kader van zijn opdracht. De tekst van de wet spreekt immers van “de betrokken intermediair of 
intermediairs...”. Zijn beroepsgeheim en discretieplicht in het algemeen verhindert het lid immers met 
anderen contact te nemen waarvan hij zou gehoord hebben dat zij ook voor deze klant werken. De 
toekomst moet echter hierover verduidelijking brengen via rechtspraak en rechtsleer. 

Het Instituut is tot slot ook van oordeel dat de klant niet vrij kan beschikken over het beroepsgeheim. 
De accountant of de belastingadviseur wordt niet ontslaan van het beroepsgeheim wegens het feit dat 
de klant hem zijn akkoord zou hebben gegeven om de geheime of vertrouwelijke elementen te 
onthullen4. 

De wet van 20 december 2019 blijkt hiervan af te wijken, maar deze afwijking is slechts facultatief. De 
klant kan de meldingsplicht immers bij zichzelf houden. Het lid dient dan de nodige informatie ter 
beschikking te stellen. Maar indien de klant dit wil dan kan het lid deze eveneens bijstaan bij deze 
melding zelf, eerder dan gebruik te laten maken van de mogelijkheid tot schriftelijke instemming opdat 
het lid in eigen naam alsnog de melding zou moeten doen. Het lid zou in dergelijk geval tevens, mits 
het nodige mandaat, de melding kunnen doen in naam en voor rekening van de klant/relevante 
belastingplichtige en hiermee volledig conform de wetgeving op het beroepsgeheim ageren. 

 

Aanvulling van 16 maart 2021 bij het ITAA-standpunt 
Het Grondwettelijk Hof sprak zich inmiddels uit over het schorsingsverzoek dat onder andere de Orde 
van de Vlaamse balies heeft ingediend tegen het Vlaams omzettingsdecreet5 (Arrest nr. 167/2020 van 
17 december 20206).   

Het schorsingsarrest brengt wat bijkomende verduidelijkingen aan die gezamenlijk met de mededeling 
van 14 september 2020 moeten gelezen worden. 

Aangezien marktklare constructies vandaag de dag weinig of niet meer voorkomen, overlopen we 
enkel de verduidelijkingen met betrekking tot de constructies op maat. 

• Het ITAA herhaalt dat het beroepsgeheim verhindert dat onze leden spontaan een melding 
doen van de constructie naar de bevoegde autoriteiten.  

 
4 Cass. 23 september 1986, Pas. 1987, I, p. 89; Cass. 30 oktober 1978, Pas. 1979, I, p. 248. 
5 Decreet van 26 juni 2020 tot wijziging van het decreet van 21 juni 2013 betreffende de administratieve samenwerking op het 
gebied van de belastingen, wat betreft de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking 
tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies 
6 https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-167n.pdf  

https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-167n.pdf
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• Het beroepsgeheim verhindert onze leden niet om de relevante belastingplichtige te 
informeren over de meldingsplicht indien deze de cliënt is. In de hypothese dat er dan ook 
geen andere intermediairs betrokken zijn stelt zich geen probleem.  

De DAC6-reglementering voorziet in dat geval immers dat ofwel de cliënt alsnog instemming verleent 
om de melding te doen, ofwel de intermediair hem de nodige gegevens bezorgt voor het vervullen van 
de meldingsplicht. 

Het Grondwettelijk Hof zag geen probleem wat deze eerste mogelijkheid betreft. De intermediair zou 
immers kunnen weigeren om hierop in te gaan of de melding kunnen voorleggen aan de tuchtoverheid 
van zijn beroepsorganisatie.  

Het ITAA raadt af in te gaan op deze instemming en gaf eerder aan dat niets in de weg staat dat het 
lid zich laat voorzien van het nodige mandaat om de melding te doen in naam en voor rekening van de 
cliënt – relevante belastingplichtige.  

• Het Grondwettelijk Hof stelt bovendien dat het niet vereist is dat de intermediair die zich op het 
beroepsgeheim beroept, een bewijs moet krijgen dat een andere intermediair of de relevante 
belastingplichtige de melding bij de bevoegde autoriteit heeft gedaan. Deze intermediair is 
ontlast van de meldingsplicht wanneer hij schriftelijk en gemotiveerd de kennisgeving heeft 
verricht dat hij niet aan de meldingsplicht zal voldoen omdat hij gebonden is door het 
beroepsgeheim.  

• Als uw cliënt de enige intermediair betreft, is er geen probleem. Het beroepsgeheim verhindert 
zoals hierboven toegelicht onze leden niet om deze cliënt schriftelijk en gemotiveerd te 
informeren over het feit dat men niet kan voldoen aan de meldingsplicht gezien het 
beroepsgeheim.  

De bepalingen waarbij het lid- intermediair verplicht wordt om een intermediair – die niet de 
cliënt is – te informeren 
De situatie waar onze leden ertoe verplicht worden om andere betrokken intermediairs (niet-cliënten) 
op dergelijke wijze schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen, impliceert een schending van het 
beroepsgeheim en moet zo veel mogelijk worden vermeden.  

• Het ITAA verwijst naar de tussenoplossingen die vermeld worden in de mededeling van 14 
september 2020.  

Hierbij kan worden aangevuld dat er niets in de weg staat om zich te laten voorzien 
van een mandaat om een cliënt - die zelf een intermediair is - bij te staan in de 
vervulling van zijn meldingsplicht als intermediair of om de melding te doen in zijn 
naam en voor zijn rekening.  

Dit biedt mogelijk ook een uitweg wanneer nog andere intermediairs betrokken zijn. 
De DAC6- regelgeving voorziet immers dat een intermediair ontheven is van zijn 
meldingsplicht als hij bewijs kan voorleggen dat een andere intermediair de 
constructie heeft gemeld bij de bevoegde autoriteit. In dat geval moet er geen 
communicatie gebeuren met de andere betrokken intermediairs. 

• Het ITAA is bovendien van mening dat bij deze verplichting een minimale invulling dient 
gegeven te worden aan de volgende begrippen:  

‒ het begrip “betrokken intermediair of intermediairs”: diegene die betrokken waren op het 
project (met toestemming van de cliënt) en waarmee het lid dus communiceerde in het 
kader van zijn opdracht. Deze interpretatie werd echter nog niet bevestigd door enige 
rechtspraak. 

‒ het begrip “schriftelijke en gemotiveerde kennisgeving”: dit begrip heeft enkel betrekking 
op de motivering waarom het beroepsgeheim wordt ingeroepen en heeft dus geen 
betrekking op elementen van de constructie zelf. Dit blijkt ook het standpunt van de 
ministerraad. 
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• De leden die dus enkel hun client en niet de overige betrokken intermediairs informeren 
wegens het beroepsgeheim en ter zake een inbreuk zouden worden verweten, moeten 
verwijzen naar het tussengekomen schorsingsarrest. 

Alhoewel dit schorsingsarrest werd uitgesproken ten aanzien van de advocaat, verzoekende partij in 
de procedure, kan volgens het ITAA worden verdedigd dat dit naar analogie ook geldt ten aanzien van 
ITAA-leden. Er moet immers een level playing field bestaan tussen alle intermediairs die in deze 
context identieke diensten leveren. 

Gezien het recente karakter van deze rechtspraak bestaat hierover echter nog geen precedent. Het 
ITAA hoopt hierover meer duidelijkheid en zekerheid te verkrijgen in het kader van de nog lopende 
vernietigingsprocedures. 

Administratieve boetes in het kader van de niet-naleving van de DAC6-reglementering 
Het Grondwettelijk hof stelde dat de administratieve boetes die kunnen worden opgelegd bij niet-
naleving van de DAC6-reglementering, een overheersend repressief karakter hebben. Het Hof stelt 
hierbij ook dat de omschrijving van de niet-naleving moet voldoen aan het algemeen beginsel van de 
voorzienbaarheid van de strafbaarstelling. 

Indien een lid een inbreuk op de DAC6-reglementering wordt verweten, mag het beroepsgeheim hem 
dus niet verhinderen dat hij zijn rechten van verdediging uitoefent, in het bijzonder door het 
voorleggen van de schriftelijke en gemotiveerde mededeling aan de cliënt (die voor hem de ontheffing 
aantoont). 

Stand van zaken van de vernietigingsprocedures 
Het vernietigingsberoep dat het ITAA heeft ingesteld bij het Grondwettelijk Hof tegen de relevante 
bepalingen van de wet van 20 december 2019 is op dit moment nog steeds hangend.  

Wat het Vlaams omzettingsdecreet betreft, sprak het Grondwettelijk Hof zich intussen al uit over het 
schorsingsverzoek dat onder andere de Orde van de Vlaamse balies heeft ingediend (Arrest nr. 
167/2020 van 17 december 20207).   

De bepalingen waarbij de advocaat-intermediair verplicht wordt om een intermediair – die niet de cliënt 
is – te informeren worden door het Grondwettelijk Hof geschorst. Bovendien stelde het Hof een 
prejudiciële vraag aan het Europees Hof van Justitie om na te gaan in welke mate deze verplichting 
verzoenbaar is met het recht op een eerlijk proces en het recht op de eerbiediging van het privéleven8. 
Het Hof schorste eveneens de bepalingen in het kader van de verplichting tot periodieke melding van 
marktklare grensoverschrijdende constructies. Het Hof zag echter niet meteen een probleem in het 
kader van de initiële meldingsplicht bij marktklare constructies.  

Het ITAA heeft inmiddels ook een vernietigingsberoep ingediend tegen de Ordonnantie van 29 
oktober 2020, die de DAC 6-richtlijn in Brussel omzet. Deze ordonnantie loopt inhoudelijk immers 
vrijwel analoog met de federale wet van 20 december 2019. Ook tegen het Waalse decreet zal een 
vernietigingsberoep worden ingesteld.

 

 

 
7 https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-167n.pdf  
8 Zoals voorzien in artikel 7 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 

https://www.const-court.be/public/n/2020/2020-167n.pdf
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