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Een onderneming wordt vaak gedwongen 
een kind van zijn tijd te zijn. Een tijd waarin 
e-commerce steeds meer op het voorplan 
treedt. Gelet op het informatienadeel van de 
consument die de goederen bij e-commerce 
niet kan vastnemen en keuren, verdient die 
consument-koper volgens de Europese en 
Belgische wetgever extra bescherming.

Waaruit bestaat deze bescherming?
Vooreerst speelt er een uitgebreide informatiever-
plichting. Die geldt zowel vooraleer de consument 
een overeenkomst heeft gesloten als nadien want de 
informatie moet achteraf bevestigd worden op een 
duurzame drager. Een van die verplichtingen slaat op 
het herroepingsrecht dat de consument binnen de 14 
dagen dient uit te oefenen.

Welke zijn de sancties bij het niet 
naleven van deze informatieplicht?
De wetgever heeft in een aantal specifieke sancties 
voorzien. Werd er geen informatie omtrent het her-
roepingsrecht verstrekt of werd ze niet verstrekt op 
een materiële drager, dan wordt de herroepingstermijn 
verlengd tot maar liefst 12 maanden. De bewijslast 
aangaande de naleving van de informatieverplichtin-
gen rust op de onderneming.

Wat als de goederen reeds Werden 
gebruikt door de consument-koper?
De consument kan hoe dan ook steeds herroepen tij-
dens de herroepingstermijn. Heeft de consument de 
koopwaar echter gebruikt op een wijze die verder reikt 
dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking 
van de koopwaar vast te stellen, dan is hij een schade-
vergoeding verschuldigd voor de waardevermindering 
die de koopwaar te beurt viel.

Hoewel het herroepingsrecht eigenlijk de bedoeling 
heeft om de consument-koper in dezelfde positie te 
plaatsen als wanneer hij de koopwaar in een traditi-
onele winkel zou kopen, wordt de koper op afstand 
meer rechten geboden. Overschrijdt het gebruik deze 

grens van de noodzakelijkheid, dan is er wel de moge-
lijkheid om de waardevermindering van het goed te 
verhalen op de consument-koper. Liet de onderneming 
evenwel na informatie te verstrekken over het herroe-
pingsrecht, dan kan de consument-koper niet aanspra-
kelijk worden gesteld voor enige waardevermindering. 
Dit betekent aldus dat een consument die niet werd 
ingelicht omtrent het herroepingsrecht de koopwaar 
naar volle believen kan gebruiken gedurende bijna een 
jaar om ze vervolgens terug te zenden naar de onder-
neming zonder enige schadevergoeding te moeten 
betalen. 

hoe vertaalt dit herroepingsrecht 
zich bij de levering van diensten?
Houdt de overeenkomst een levering van diensten in, 
dan is het logisch dat een terugzending niet aan de 
orde kan zijn. Anders dan vroeger blijft de herroeping 
van dienstenovereenkomsten waarvan de uitvoering 
reeds is begonnen nochtans mogelijk. De consument 
die echter herroept nadat de onderneming de uitvoe-
ring van de overeenkomst aanvatte, zal desalniette-
min een vergoeding dienen te betalen evenredig aan 
de geleverde prestaties en dat in functie van de totaal-
prijs.

De volledige uitvoering tijdens de herroepingstermijn 
doet evenwel nog steeds het herroepingsrecht verval-
len op voorwaarde evenwel dat de consument dit uit-
drukkelijk heeft erkend. Bij ontstentenis van dergelijke 
erkenning kan evenwel nog altijd een vergoeding wor-
den gevraagd aan de consument. Herroeping van een 
volledig uitgevoerde dienst blijft aldus mogelijk al is 
dit weinig zinvol aangezien de consument de volledige 
prijs zal verschuldigd zijn. 

Betreft het voorwerp van de overeenkomst evenwel 
de levering van digitale inhoud op een niet-materiële 
drager (apps, software of muziek die wordt gedown-
load enzovoort), dan is de wet strenger. Het herroe-
pingsrecht vervalt evenzeer bij de volledige uitvoering 
tijdens de herroepingstermijn indien de uitdrukkelijke 
toestemming van de consument voorhanden is en mits 

deze laatste uitdrukkelijk heeft erkend dat hij zijn her-
roepingsrecht verliest. Ontbreekt de instemming van 
de consument of diens uitdrukkelijke erkenning, dan 
kan de onderneming, in tegenstelling tot wat geldt bij 
de dienstenovereenkomsten, geen enkele vergoeding 
meer vragen aan de consument.

kan de consument-koper nog in 
andere gevallen een beroep doen op 
dit herroepingsrecht? 
Bij overeenkomsten die worden gesloten buiten de 
verkoopsruimten of bij vrije beroepers, buiten de 
gebruikelijke plaats van beroepsuitoefening genieten 
consumenten een quasi gelijke bescherming. Een aan-
nemer of architect die thuis bij de bouwheer een over-
eenkomst afsluit, doet er dus goed aan om ofwel te 
wachten tot de herroepingstermijn is verstreken ofwel 
de uitdrukkelijke toestemming van de consument en 
diens uitdrukkelijke erkenning van het feit dat hij zijn 
herroepingsrecht verliest, te bekomen, alvorens zijn 
werkzaamheden aan te vatten.

Benoit Beele, Belexa Advocaten

Recent kwam de geruchtenmolen op gang 
over een nieuwe fiscale amnestie. Na de 
eerste éénmalige bevrijdende aangifte 
(EBA) in 2004 klonk het dat dit een unieke 
maatregel was. Maar de opbrengst aan fis-
cale boetes en de massale toevloed van 
kapitaal naar Belgische bodem, was zo 
aanlokkelijk voor de overheid waardoor al 
in 2006 een nieuw rondje fiscale amnestie 
ingevoerd werd. Hoewel de tarieven hoger 
lagen, was de wettelijke regularisatie een 
welgekomen tweede kans voor zwartspaar-
ders. En nog zou het niet volstaan want 
onmiddellijk na afloop van die regulari-
satieperiode in 2013, gingen stemmen op 
voor een nieuwe, derde fiscale amnestie. 
Deze discussie wordt gevoed door enerzijds 
de zoektocht van de federale regering naar 
extra inkomsten en anderzijds de vraag 
vanuit de belastingplichtigen die hun fis-
caal onheus gedrag wensen op te biechten.

amnestie?
In tegenstelling tot wat in de media beweerd werd, 
betreffen de huidige geruchten helemaal geen nieuwe 
amnestieregeling. Het is sinds het ontstaan van België 
een grondrecht geweest voor de Belgische inwoners 
om belastingen te betalen. Wie wegens verstrooidheid 
of andere redenen vergeten is om bepaalde inkomsten 
op te nemen in de belastingaangifte, heeft het recht 
om die inkomsten spontaan aan te geven zodat die 
alsnog belast kunnen worden. Vandaar dat het altijd 
al common practice was, nog voor er sprake was van 
enige amnestiewetgeving, om ontdoken belastingen 
spontaan te regulariseren door de niet aangegeven 
inkomsten aan te bieden aan de lokale belastingin-
specteur.

spontaan aanmelden?
Sedert 2014 kunnen, bij gebreke aan amnestiewetge-
ving, berouwvolle belastingontduikers niet anders dan 
zich spontaan aan te melden bij de belastingadmini-
stratie. Dit kan ofwel bij de lokale administratie ofwel 
bij één van de negen verschillende BBI-afdelingen van 
ons land. 
In de praktijk stelde men echter grote verschillen in de 

toegeeflijkheid van de respectievelijke belastingsamb-
tenaar vast. De te regulariseren jaren worden door-
gaans afgestemd op de fiscaal niet-verjaarde periode 
(zeven jaar), maar vaak beperkte men zich tot drie 
jaar. Ook het bedrag van de boetes lag ver uiteen. Niet 
verwonderlijk dat cliënten hun advocaten de opdracht 
gaven om verschillende BBI’s en de lokale belastings-
inspecteur op anonieme basis te contacteren om zo de 
meest vergevingsgezinde afdeling te kiezen.

nieuWe procedure 
Een reactie op die praktijk kon niet uitblijven, vandaar 
dat de Administratie in een nota heeft afgesproken 
om voortaan alle spontane regularisaties te laten ver-
lopen via de centrale diensten van de BBI. Bovendien 
werd ook vastgelegd waaraan de ambtenaar zich moet 
houden wanneer hij de hoogte van de boete bepaalt. 
De algemene regel is op heden dat er tot zeven belas-
tingjaren kan teruggegaan worden en dat een belas-
tingverhoging van 50% gehanteerd wordt. De 25% 
ontdoken roerende voorheffing bijvoorbeeld wordt op 
die manier 37,5%. 

interessant? 
Die tarieven lijken op het eerste zicht helemaal niet 
duur. Men betaalt de ontdoken belasting, verhoogd 
met 50%. Indien we die kostprijs vergelijken met de 
laatste fase van de wettelijke regularisatie, dan is de 
huidige fiscale rechtzetting zelfs voordeliger. Men 
mag echter niet uit het oog verliezen dat een spontane 
aangifte bij de BBI in tegenstelling tot vroeger geen 
strafrechtelijke vrijgeleide met zich meebrengt. In 
het slechtste geval betaalt men een extra 33% op het 
kapitaal, om strafrechtelijke amnestie te verwerven.

nodig? 
Is het überhaupt nodig om te regulariseren? Het ant-
woord op deze vraag kan enkel geval per geval beoor-
deeld worden. Eén ding is zeker, namelijk dat het aarts-
moeilijk wordt om nog zwarte kapitalen aan te houden 
op niet gekende rekeningen in binnen- of buitenland.  
In de afgelopen tien jaar is de automatische uitwis-
seling van gegevens de standaard geworden voor de 
administratieve samenwerking tussen landen en het 
evolueert erg snel. Er is niet alleen de uitbreiding 
van de Spaarrichtlijn, de initiatieven van de OESO en 

de éénzijdig door de USA opgelegde verplichtingen. 
Het laatste nieuwe wapen in de strijd tegen de inter- 
nationale fiscale fraude is een nieuwe Europese Richt-
lijn die een automatische informatieuitwisseling voor-
ziet. 
Concreet zal er op 1 januari 2016 door alle banken en 
bepaalde overheidsinstellingen de spreekwoordelijke 
‘rec’-toets ingeduwd worden. Alle informatie van 2016 
wordt op die manier opgespaard, om die dan in het 
voorjaar 2017 door te spelen aan de betrokken landen.
Niet alleen het bedrag aan ontvangen intresten, maar 
ook de grootteorde van het kapitaal zal worden mee-
gedeeld. En dit niet alleen voor privérekeningen, maar 
ook voor bepaalde vennootschapsvormen en bepaalde 
levensverzekeringen. Dit luidt het definitieve en 
onomkeerbare einde in van het historisch bankgeheim. 

Wat te doen? 
Veel investeerders of belastingplichten nemen 2015 
te baat om alles te regelen wat er nog te regelen valt. 
Want zolang het officiële of geregulariseerde kapitalen 
en aangegeven inkomsten betreft, mag men overal ter 
wereld rekeningen, verzekeringen en vennootschap-
pen aanhouden.

Vincent Lambrecht,  
directeur CapitalatWork Estate planning
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