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De vraag of het kohier ook een uitvoerbare titel kan zijn lastens derden die er niet in 
genoemd worden, vormt vaak het voorwerp van een verbeten strijd tussen de 
rechtsonderhorigen en de fiscus. De Administratie blijft immers - spijts andersluidende 
rechtspraak - het standpunt verdedigen dat het kohier in alle omstandigheden uitvoerbaar is 
t.a.v. derden die op één of andere manier gehouden zijn tot de betaling van de 
belastingschuld. Met het ontwerp van programmawet wil de regering nu een einde maken 
aan die discussie : de geplande wijziging van artikel 393 van het WIB 1992 moet het 
administratieve standpunt een expliciete rechtsgrond geven (zie al Fisc. Act. 2007, 13/9). 
Maar of de door de regering aangehaalde verantwoording wel pertinent is, is sterk 
betwijfelbaar…

Het ontwerp van programmawet voorziet o.m. in een vervanging van artikel 393, lid 2 van 
het WIB 1992. Tot op vandaag luidt die bepaling dat het kohier opgesteld op naam van 
meerdere personen «uitvoerbaar is tegen elk van hen in de mate dat de aanslag te hunnen 
laste kan worden ingevorderd op grond van het gemeen recht of op grond van de 
bepalingen van dit wetboek».

Voortaan zal het tweede lid echter luiden als volgt : «Het kohier is uitvoerbaar tegen de 
personen die er zijn in opgenomen evenals tegen hen die gehouden zijn tot de betaling van 
de belastingschuld op grond van het gemeen recht of op grond van de bepalingen van dit 
Wetboek».

Doel : invordering lastens derden

In de memorie van toelichting (Parl. St. Kamer, 2006-07, nr. 51-3058/1, 29 e.v.) staat te 
lezen dat die «herformulering» een einde beoogt te stellen aan de discussie over de 
mogelijkheid van de ontvanger om op grond van een kohier gevestigd op naam van een 
persoon, vervolgingen in te stellen ten laste van een andere persoon die niet met naam 
wordt aangeduid, voor zover die zou gehouden zijn tot de betaling van de belastingschuld 
op grond van een bepaling van het WIB 1992 of op grond van het gemeen recht.

Het moge duidelijk zijn dat die bepaling tot gevolg zou hebben dat een einde wordt gesteld 
aan het binnen bepaalde rechtspraak bekrachtigde inzicht dat enkel de in het kohier 
genoemde personen als «executieplichtige» kunnen worden beschouwd (voor die term : zie 
E. Dirix en K. Broeckx, «Beslag» in APR, Antwerpen, Kluwer, 2001, p. 155, nr. 245). Tegen 
de zgn. derde-aansprakelijken voor de betaling van de belastingschuld - zoals bv. de 
hoofdelijk aansprakelijke vennoten - moet dan ook eerst een aparte uitvoerbare titel worden 
verkregen (zie bv. Brussel 5 oktober 2005, Fisc. Act. 2005, 41/10; Gent 25 oktober 2005, 
FJF 2006, nr. 4, 333, Fisc. Koer. 2005/650, TFR 2006, nr. 295, 111, noot F. Vandenberghe).
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Die visie ent zich op de redenering dat er m.b.t. de invordering van inkomstenbelastingen 
geen enkele verantwoording bestaat om van het gemeen recht terzake af te wijken.

Eerdere poging stootte op bezwaar Raad van State

Tijdens de voorbereiding van de Wet van 4 mei 1999 houdende fiscale en diverse 
bepalingen werd reeds een identieke wijziging van artikel 393 van het WIB 1992 
voorgesteld. Daarmee beoogde men indertijd voornamelijk een einde te stellen aan de 
discussie over de vraag of de invordering bij de echtgenoot (art. 394 WIB 1992) al dan niet 
vooronderstelt dat de aanslag op naam van beide echtgenoten is gevestigd. De 
bodemrechtspraak argumenteerde immers vaak dat artikel 394 van het WIB 1992 in 
samenhang moest worden gelezen met artikel 393 van het WIB 1992. Het concrete gevolg 
van die interpretatie was dat de belasting die ingekohierd was op naam van (slechts) één 
van de feitelijk gescheiden echtgenoten, niet kon worden vervolgd op het vermogen van de 
andere, niet in het kohier opgenomen feitelijk gescheiden echtgenoot.

De Raad van State voerde indertijd aan dat een bepaling die in het algemeen voorziet in een 
doorwerking van het kohier t.a.v. niet in het kohier genoemde derden, in strijd is met het 
begrip kohier zelf. Want een kohier kan per definitie slechts een uitvoerbare titel zijn tegen 
personen die erin worden genoemd (of tegen hun algemene rechtsopvolgers) (zie Advies 
R.v.St. voorontwerp van wet houdende fiscale en diverse bepalingen, Parl. St. Kamer 1998-
99, nr. 2073/1, 14). Op basis van dat inzicht heeft de wetgever zich naar het advies van de 
Raad van State geschikt en ervoor geopteerd te sleutelen aan (het toenmalige) artikel 128 
van het WIB 1992. Daardoor moesten, in geval van feitelijke scheiding, de weliswaar 
afzonderlijk berekende aanslagen voortaan gewoon van meet af aan ingekohierd worden op 
naam van de beide echtgenoten. 

Tweede poging na nieuwe cassatierechtspraak

In het voorliggende ontwerp van programmawet wordt nu - zoals gezegd - een tweede 
poging ondernomen om in het WIB 1992 een tekst in te voeren die in algemene termen 
toelaat de invordering te vervolgen lastens derden die gehouden zijn tot de betaling van de 
belastingschuld. Als argument wordt naar voor geschoven dat het Hof van Cassatie m.b.t. 
de invordering ten laste van echtgenoten, bevestigd heeft dat artikel 394 van het WIB 1992 
geen beletsel vormt voor de invordering op de goederen van de echtgenoot die niet in het 
kohier is vermeld (zie o.m. Cass. 15 september 2000; Cass. 10 mei 2001; Cass. 
3 januari 2002 en Cass. 12 september 2003). Met die rechtspraak werd dan ook de 
geciteerde bodemrechtspraak over de interpretatie van artikel 394 van het WIB 1992 
onderuit gehaald (voor rechtspraak die die interpretatie van de cassatierechtspraak en dus 
het standpunt van de regering volgt : zie het artikel hierna). 

Volgens de regering staat het ingevolge die cassatierechtspraak vast dat de Raad van State 
zich indertijd vergist heeft. De regering acht het bijgevolg niet meer dan gepast de 
beslissing van het Hof van Cassatie wettelijk te bekrachtigen en bijgevolg expliciet in de wet 
te zetten dat de invordering uitgevoerd kan worden ten laste van een andere persoon dan 
diegene die met naam in het kohier wordt aangeduid. In die zin zou - nog volgens de 
memorie - de herformulering vooral een «duidelijkere formulering» zijn die het mogelijk 
maakt een einde te stellen aan de verschillende interpretaties die eraan gegeven worden. 

Cassatierechtspraak kan niet als verantwoording dienen

Het komt mij evenwel voor dat de regering toch wel sterk voorbarig is in haar conclusies en 
bijgevolg te scherp is met haar kritiek op het toenmalige advies van de Raad van State. De 
rechtspraak van het Hof van Cassatie waarnaar de regering verwijst, impliceert immers 
geenszins dat de niet in het kohier genoemde derden steeds als executieplichtige kunnen 
worden beschouwd, wel integendeel. 

Uit de aangehaalde arresten van het Hof van Cassatie kan hoogstens worden afgeleid dat 
artikel 394 van het WIB 1992 niet in samenhang moet worden gelezen met artikel 393 van 
het WIB 1992 en bijgevolg een eigen zelfstandige betekenis heeft. Die zelfstandige 
betekenis houdt volgens het Hof van Cassatie in dat t.a.v. echtgenoten de obligatoire 
gebondenheid (en de daaraan verbonden executieplicht) niet gelijk spoort met de 
verhaalsrechten. De fiscus kan m.a.w. binnen de grenzen van artikel 394 van het WIB 1992 
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zijn verhaalsrechten tevens uitoefenen op het vermogen van de andere niet in het kohier 
genoemde echtgenoot. Net zoals in het huwelijksvermogensrecht, is de vraag hier dus niet 
of de andere echtgenoot schuldenaar en executieplichtige is, maar enkel op welke 
vermogens de schuldeiser verhaal kan zoeken op basis van de uitvoerbare titel ten laste van 
de echtgenoot-schuldenaar.

De door het Hof van Cassatie ingenomen stellingname omtrent de omvang van de 
verhaalsrechten, impliceert bijgevolg geenszins dat het hof een algemene uitspraak zou 
hebben gedaan over de automatische kwalificatie van een niet in het kohier genoemde 
derde als executieplichtige.

De verwachting is dat het ontwerp van programmawet rond deze tijd ongewijzigd 
goedgekeurd wordt door het Parlement. Bovenstaande nuanceringen zullen dus niet aan bod 
komen tijdens de parlementaire debatten. Maar in ieder geval kan m.i. nu reeds worden 
besloten dat de voorgestelde wijziging geen «interpretatieve» bepaling kan zijn, zoals de 
regering nochtans laat uitschijnen, en dus niet toegepast kan worden voor het verleden. 

Mark Delanote

assistent fiscaal recht VUB, advocaat Monard-D’Hulst Brussel 
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