
Uittrekstel uit het WIB 

[Afdeling IVbis. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen]  

[Art. 413bis  

§ 1.  

Op het verzoek van een belastingschuldige, natuurlijke persoon, of van zijn echtgenoot op wiens 

goederen de aanslag wordt ingevorderd, kan de directeur der belastingen het onbeperkt uitstel van 

de invordering van de ten laste van de belastingschuldige gevestigde inkomstenbelastingen in 

hoofdsom, de belastingverhogingen, de boeten en interesten, met uitsluiting van de voorheffingen 

verlenen. 

De directeur der belastingen stelt de voorwaarden waaronder hij, geheel of gedeeltelijk, het 

onbeperkt uitstel van de invordering verleent van een of meerdere aanslagen. Hij verbindt zijn 

beslissing aan de voorwaarde dat de verzoeker onmiddellijk of gespreid een betaling doet van een 

som die bestemd is om te worden aangewend op de verschuldigde belastingen en waarvan het 

bedrag door hem wordt bepaald. 

Het onbeperkt uitstel van de invordering van de directe belastingen zal slechts uitwerking hebben 

na de betaling van de in het tweede lid vermelde som.  

§ 2.  

Het verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering is enkel ontvankelijk voor zover:  

1° de verzoeker, die niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, zich in een toestand 

bevindt waarin hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen 

schulden te betalen; 

2° de belastingplichtige geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering heeft verkregen 

binnen de vijf jaar voorafgaand aan het verzoek. 

§ 3.  

Het onbeperkt uitstel van de invordering kan eveneens ambtshalve worden verleend aan de 

belastingschuldige, onder de voorwaarden bedoeld in de §§ 1 en 2, op voorstel van de ambtenaar 

belast met de invordering.  

§ 4.  

[Onverminderd artikel 410, derde lid, kan de directeur der belastingen geen onbeperkt uitstel van 

de invordering verlenen voor betwiste belastingen of voor belastingen waarvoor nog een bezwaar 

of een vordering in rechte kan worden ingediend, noch voor belastingen of aanvullende 

belastingen gevestigd ten gevolge van de vaststelling van een fiscale fraude, noch in geval van 

samenloop van schuldeisers.] 

[Art. 413ter  

§ 1.  

Het verzoek tot uitstel moet worden gemotiveerd en moet bewijskrachtige elementen bevatten met 

betrekking tot de toestand van de verzoeker.  



§ 2.  

Het wordt bij ter post aangetekende brief ingediend bij de directeur der belastingen in wiens 

ambtsgebied de belastingschuldige of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt 

ingevorderd zijn woonplaats heeft.  

§ 3.  

Er wordt een ontvangstbewijs van uitgereikt aan de verzoeker met vermelding van de datum van 

ontvangst van het verzoek.] 

 [Art. 413quater  

De behandeling van het verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering wordt toevertrouwd aan 

de ambtenaar belast met de invordering. 

Teneinde de behandeling van het verzoek te verzekeren, beschikt deze ambtenaar over de 

onderzoeksbevoegdheden zoals bedoeld in artikel 319bis. 

In het kader van deze behandeling, kan hij met name van de kredietinstellingen, die onderworpen 

zijn aan de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, 

alle hen gekende inlichtingen eisen die nuttig kunnen zijn teneinde de vermogenssituatie van de 

verzoeker te bepalen.] 

[Art. 413quinquies  

§ 1.  

De directeur der belastingen doet uitspraak bij gemotiveerde beslissing binnen de zes maanden na 

de ontvangst van het verzoek. 

Zijn beslissing wordt ter kennis gebracht van de verzoeker bij ter post aangetekende brief.  

§ 2.  

Ze kan, binnen de maand van de kennisgeving, het voorwerp uitmaken van een beroep bij een 

commissie samengesteld uit ten minste twee en ten hoogste vier directeurs der belastingen 

aangewezen door de minister die de Financiën onder zijn bevoegdheden heeft, onder het 

voorzitterschap van de ambtenaar die de leiding heeft over de diensten belast met de invordering 

van de inkomstenbelastingen, of zijn afgevaardigde. 

Er wordt een ontvangstbewijs van uitgereikt aan de eiser met vermelding van de datum van 

ontvangst van het beroep. 

De commissie doet uitspraak bij gemotiveerde beslissing binnen de drie maanden na de ontvangst 

van het beroep. 

 De beslissing van de commissie is niet vatbaar voor beroep. Ze wordt ter kennis gebracht van de 

eiser per aangetekende brief.] 

[Art. 413sexies  

De indiening van het verzoek of van het voorstel tot onbeperkt uitstel van de invordering schorst 

alle middelen van tenuitvoerlegging tot op de dag dat de beslissing van de directeur definitief is 

geworden of, in het geval van beroep, tot op de dag van de kennisgeving van de beslissing van de 



commissie bedoeld in artikel 413quater. De reeds gelegde beslagen behouden echter hun 

bewarende werking. 

Het indienen van het verzoek of van het voorstel tot onbeperkt uitstel van de invordering doet 

echter geen afbreuk aan andere maatregelen welke ertoe strekken de invordering van de 

belastingen te waarborgen, noch aan de betekening van een dwangbevel teneinde de verjaring te 

stuiten.] 

[Art. 413septies  

De belastingschuldige of zijn echtgenoot op wiens goederen de aanslag wordt ingevorderd verliest 

het voordeel van het onbeperkt uitstel van de invordering wanneer hetzij:  

1° hij onjuiste informatie heeft verstrekt teneinde het voordeel van het onbeperkt uitstel van de 

invordering te verkrijgen; 

2° hij de door de directeur der belastingen in zijn beslissing vastgestelde voorwaarden niet 

eerbiedigt; 

3° hij onrechtmatig zijn passief heeft verhoogd of zijn actief heeft verminderd; 

4° hij zijn onvermogen heeft bewerkt.] 

 [Art. 413octies  

De Koning bepaalt de toepassingsvoorwaarden voor de artikelen 413bis tot 413sexies. Hij kan met 

name de objectieve voorwaarden bepalen voor het vaststellen van de som die moet worden 

betaald door de verzoeker, zoals bedoeld in artikel 413bis, § 1.] 

 

 

 


