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mogelijk een strafrechtelijk karakter in 
de zin van artikel 6.1 EVRM.

Dit mag echter geen vrijgeleide zijn 
voor het bestuur om de belastingplichti-
ge op een onevenredig zware manier te 
sanctioneren. Het doel van een sanctie 
is en blijft drieërlei. Zij moet vergoeden, 
bestraffen en een voldoende afschrik-
kend effect hebben teneinde herhaling 
te voorkomen, zonder verder te gaan 
dan nodig.

Wanneer de opgelegde sancties voor-
melde limieten wel overschrijden, is het 
aan de rechter om, rekening houdend 
met de appreciatiebevoegdheid van het 
bestuur, de sancties te toetsen aan het 

evenredigheidsbeginsel en de sancties 
desgevallend te verminderen, dan wel 
kwijt te schelden.

Nu expliciet werd geoordeeld dat de 
rechter sancties kan toetsen aan het 
evenredigheidsbeginsel en in dit kader 
kan gebruikmaken van een matigings-
bevoegdheid, rest nog maar de vraag 
of en in welke domeinen de rechter van 
deze bevoegdheid gebruik zal maken. 
Het komt ons alvast voor dat voormelde 
principes ook toegepast zouden kunnen 
worden in het domein van de erfbelas-
ting.

Elisabeth KUSTERMANS
Advocaat, Tiberghien advocaten

Geen schorsing van verjaring voor minderjarigen

 ◼ Brussel 6 februari 2018

Het hof van beroep te Brussel besliste 
dat de verjaring ten voordele van de 
Staat ook loopt tegen minderjarigen.

DE FEITEN

In 1999 had de notaris een voorschot 
van (omgerekend) 185  000  EUR op de 
successierechten betaald, en bij brief van 
dezelfde datum had hij gepreciseerd dat 
de betaling gebeurd was onder voorbe-
houd en zonder nadelige erkentenis. In 
2001 stuurt de ontvanger een dwang-
bevel voor een bijkomend bedrag van 
ongeveer 25  000  EUR. De erfgenaam, 
nog altijd minderjarig op dat moment, 
dagvaardt de ontvanger en betwist het 
dwangbevel, gaat over tot dagvaarding, 
en hij krijgt gelijk van de rechtbank, in 
2010. Daarop vraagt hij teruggave van 
het voorschot van 185 000 EUR. En daar-
over gaat het nu.

HET ARREST

Het hof van beroep te Brussel  (1) geeft 
hem ongelijk, want de vordering is ver-
jaard, zegt het hof. De belastingplichtige 
kon immers al van bij de betaling te-
ruggave vragen, en dat hij betaald heeft 
onder alle voorbehoud verandert daar 
niets aan. De discussie over het dwang-
bevel voor het saldo is een andere kwes-
tie: die ging alleen over het supplement. 
De termijn begon dus te lopen op 1 janu-
ari 1999, en is vijf jaar later verstreken.

En dat hij minderjarig was toen, helpt 
evenmin, gaat het hof verder. In het 
burgerlijk recht loopt de verjaring niet 
tegen minderjarigen, behalve als het 
vervaltermijnen betreft (art. 2252 j° 2278 
BW), maar het fiscaal recht is van open-
bare orde, en volgt zijn eigen regels. 
Welnu, artikel 140-1 Br. W.Succ. verwijst 

(1) Brussel 6  februari 2018, RGEN 2019/7, 3, 5, 
nr. 27.248.
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wel naar artikel 2244 BW over de regels 
van de stuiting van de verjaring (bv. 
door een dagvaarding voor het gerecht), 
maar niet naar de regels van de schorsing 
van de verjaring (bv. wegens minderja-
righeid).

Bovendien, op basis van artikel 100 van 
het KB van 17 juli 1991 houdende coör-
dinatie van de wetten op de Rijkscomp-
tabiliteit (1) is de verjaring ook verwor-
ven.

Ook de terugvordering als onver-
schuldigde betaling op grond van arti-
kel 1377 BW is in casu aan dezelfde ver-
jaringstermijn onderworpen.

En de belastingplichtige wordt dus af-
gewezen van zijn vordering, en ver-
oordeeld tot de kosten van het geding, 
6000 EUR.

ENKELE BEDENKINGEN

1. We kunnen aannemen dat de belas-
tingplichtige zich hier bedrogen voelt. 
Hij heeft maar een uitspraak gekregen 
in 2010 ten gronde, en heeft daarna bin-
nen het jaar teruggave gevraagd. Voor 
hem was het wellicht evident dat hij 
dan ook het voorschot zou terugkrijgen. 
Maar het hof wijst hem af, zeggende dat 
het hier om een andere vordering gaat. 
Hij is in zekere zin slachtoffer van de 
traagheid van het gerecht.

2. Men kan zich ook afvragen of het re-
delijk is dat de verjaring niet loopt tegen 

(1) “Art. 100. Verjaard en voorgoed ten voordele van 
de Staat vervallen zijn, onverminderd de vervallen-
verklaringen ten gevolge van andere wettelijke, regle-
mentaire of ter zake overeengekomen bepalingen:
1°  de schuldvorderingen, waarvan de wettelijke of regle-

mentaire wijze bepaalde overlegging niet geschied is 

binnen een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de 

eerste januari van het begrotingsjaar in de loop waar-

van zij zijn ontstaan;”.

minderjarigen wanneer het gaat om 
vorderingen tegen de Staat. Is dit geen 
ongrondwettig verschil in behandeling?

Het Grondwettelijk Hof heeft echter 
vroeger al (2) geoordeeld:

“B.5. Door de termijn waarbinnen de 
vorderingen gericht tegen de Staat 
moeten worden ingesteld aan de vijfja-
rige verjaring te onderwerpen, heeft de 
wetgever een maatregel genomen die in 
verband staat met het wettig nagestreef-
de doel dat erin bestaat de rekeningen 
van de Staat binnen een redelijke termijn 
af te sluiten. Er werd immers geoordeeld 
dat een dergelijke maatregel noodzake-
lijk was omdat de Staat op een bepaald 
ogenblik zijn rekeningen moet kunnen 
afsluiten: het is een verjaring van open-
bare orde en noodzakelijk in het licht 
van een goede comptabiliteit (Pasin. 
1846, p. 287).

Tijdens de parlementaire voorbereiding 
van de wet van 6  februari 1970 werd 
herbevestigd dat ‘de Staat, die jaarlijks 
meer dan 150 miljard uitgeeft en met het 
bestuursapparaat werkt dat log, ingewik-
keld, en dan nog overstelpt is met documen-
ten en archiefstukken, [...] wel een debi-
teur van gans bijzondere aard’ is en dat 
‘het wegens orderedenen geboden [is] 
zo spoedig mogelijk een einde te maken 
aan eisen die hun oorsprong vinden in 
achterstallige zaken’ (Gedr. St., Kamer, 
1964-1965, nr. 971/1, p. 2; Gedr. St., Se-
naat, 1966-1967, nr. 126, p. 4).”

Dat de Staat dus een log en ingewik-
keld bestuursapparaat heeft, is dus een 
voldoende reden om hem een kortere 
verjaringstermijn toe te kennen, zelfs 
tegenover een minderjarige die alleen 
kan handelen bij monde van zijn verte-
genwoordigers. Heeft ook de Staat dan 

(2) Arrest nr. 75/97 van 17 december 1997.
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ook niet de verplichting om zijn zaken 
op orde te houden? Heeft ook een be-
lastingplichtige niet het recht om “zijn 
rekeningen binnen een redelijke termijn 
af te sluiten”? En hebben ook grote on-
dernemingen (denk aan banken of mul-
tinationals) geen “bestuursapparaat dat 
log, ingewikkeld, en dan nog overstelpt is 
met documenten en archiefstukken”? Waar-
om dan een voorkeursbehandeling voor 
de Staat?

Overigens: de Staat verzorgt hier wel 
de inning van de successierechten voor 
het Brusselse gewest, maar de Staat is 
hier niet de schuldeiser van de rechten. 
Geldt die rechtspraak dan ook wel? Dat 
vorderingen tegen de Staat verjaren na 
vijf jaar, geldt dat ook voor belastingen 
die de Staat int voor rekening van een 
gewest? Als de deurwaarder een vorde-
ring invordert, blijft dat toch een vorde-
ring namens de eigenlijke schuldeiser?

3. In een arrest van 2005 (1) werd boven-
dien beslist:

“De artikelen 100, eerste lid, 1°, en 101 
van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
gecoördineerd bij KB van 17  juli 1991, 
schenden de artikelen  10 en 11 van de 
Grondwet in zoverre zij het de schuld-
eiser die tegen de Staat in rechte treedt 
en daarbij een aquiliaanse fout van 

(1) Arrest nr. 103/2005 van 1 juni 2005.

laatstgenoemde bij de uitoefening van 
de verordenende functie aanvoert, niet 
mogelijk maken de verjaring te stuiten 
waarin die bepalingen voorzien, indien 
hij vooraf geen schuldvordering over-
legt overeenkomstig de in diezelfde be-
palingen vastgestelde voorwaarden”.

Het ging hier weliswaar over de stuiting 
en niet over de schorsing van de verja-
ring, maar wie weet zou het Grondwet-
telijk Hof ook hier een oplossing kun-
nen bieden, bijvoorbeeld op basis van 
de wapengelijkheid van de procespar-
tijen. (2)

4. Het ging hier dus over het Brusselse 
Wetboek van Successierechten: het vroe-
gere federale wetboek. In Vlaanderen is 
de procedure geformaliseerd, met inko-
hiering, aanslag en bezwaarprocedure, 
en daarna gerechtelijke procedure, die 
duidelijk over de hele belasting gaat, 
niet alleen over het supplement boven-
op het voorschot.

Die nieuwe procedure is dus nog zo 
slecht niet: ze vermijdt verrassingen 
voor de belastingplichtigen, zoals in dit 
arrest.

Rik DEBLAUWE
Wetenschappelijk adviseur Tiberghien

(2) Cfr. R. DEBLAUWE, Inleiding tot de Vlaamse re-
gistratiebelasting, Mijn Wetboek, Herentals, Knops 
Publishing, 2017, randnr. 1721.
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