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lossen. De synchronisatie tussen de verschillende 
databronnen met rekeningnummers werd intussen 
effectief geoptimaliseerd. Wat My Minfin betreft, is 
een project lopende om de validatie van een 
rekeningnummer dat werd meegedeeld door de 
betrokken belastingplichtige, ook correct te laten 
verlopen. Na de inproductiestelling van de 
validatieprocedure in My Minfin zal ten slotte een 
project worden ingesteld dat in de migratie 
voorziet van alle toepassingen waarin 
rekeningnummers worden beheerd naar één 
enkele bron, zijnde de toepassing Sitran.

06.03 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de 
voorzitter, ik dank de minister voor het antwoord.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

07 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de 
minister van Financiën, belast met Bestrijding 
van de fiscale fraude, over "de formulieren voor 
de belastingaangifte" (nr. 11556)
07 Question de M. Luk Van Biesen au ministre 
des Finances, chargé de la Lutte contre la 
fraude fiscale, sur "les formulaires de 
déclaration d'impôt" (n° 11556)

07.01 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de 
minister, de FOD Financiën geeft de 
belastingplichtigen de mogelijkheid om hun 
aangifte in de personenbelasting in te dienen via 
Tax-on-web. Er zijn echter nog tal van 
belastingplichtigen die voor de papieren aangifte 
kiezen om hun aangifte in de personenbelasting in 
te dienen.

Het belastingformulier wordt meestal per post 
opgestuurd naar de officiële verblijfplaats van de 
belastingplichtige in de maand april of begin mei. 
Het aangifteformulier wordt in principe alleen nog 
maar naar de belastingplichtigen gestuurd die de 
voorgaande jaren een papieren aangifte hebben 
ingediend. Blijkbaar hebben een aantal 
belastingplichtigen hun papieren aangifte echter 
nog niet ontvangen.

Kunt u mij meedelen wanneer de 
belastingplichtigen hun belastingformulier zullen 
ontvangen? Er berichten mij ook vandaag nog 
collega’s en andere mensen dat sommige mensen 
de papieren versie niet ontvangen hebben. Kunt u 
mij verzekeren dat alle verzendingen gebeurd 
zijn? Kunt u mij meedelen hoeveel 
belastingplichtigen voor het laatste ingediende jaar 
hun aangifte in de personenbelasting nog via een 
papieren aangifte hebben ingevuld? Zijn er 
belastingplichtigen die in voorgaande jaren een 

aangifte in de personenbelasting via Tax-on-web 
hebben ingevuld en een jaar later opnieuw een 
papieren aangifte aanvragen? Zijn er mensen die 
afstappen van Tax-on-web? Hebt u dat ook 
genoteerd? Welke maatregelen neemt u om de 
belastingplichtigen aan te moedigen hun aangifte 
in de personenbelasting verder via Tax-on-web in 
te vullen?

07.02 Minister Johan Van Overtveldt: Ten 
eerste, voor het aanslagjaar 2016 werden de 
aangiften zonder toelichting verzonden vanaf 
begin mei tot begin juni 2016. De aangiften met 
toelichting werden verzonden vanaf de tweede 
week van mei, ook tot begin juni. De voorstellen 
van vereenvoudigde aangifte werden verzonden 
van 9 tot 20 mei 2016.

Ten tweede, voor het aanslagjaar 2015 werden er 
1,07 miljoen papieren aangiften ingevuld.

Ten derde, belastingplichtigen die er in een 
bepaald aanslagjaar voor gekozen hebben hun 
aangifte via Tax-on-web in te dienen kunnen 
steeds, via MyMinfin, de keuze maken om het 
volgende aanslagjaar een papieren aangifte te 
ontvangen. Gezien de korte duurtijd kunnen er 
geen cijfergegevens over die trafiek meegedeeld 
worden, maar zo u wenst kunnen wij er altijd 
achteraan gaan. Daarbij dient te worden 
opgemerkt dat de belastingplichtige in de hierna 
beschreven situaties geen gebruik kan maken van 
Tax-on-web. Dat is onder meer het geval indien 
het een aangifte betreft van, ten eerste, een in 
2016 overleden belastingplichtige, ten tweede, 
een weduwnaar of weduwe sinds 2016 of, ten 
derde, belastingplichtigen die minder dan een jaar 
feitelijk gescheiden zijn en die elk een 
afzonderlijke aangifte willen doen.

Ten vierde, de administratie doet er alles aan om 
de dienstverlening te optimaliseren. Zo is Tax-on-
web een gebruiksvriendelijke en veilige 
elektronische dienst geworden om de aangifte in 
te dienen. De gegevens zijn grotendeels vooraf 
ingevuld, online hulpfuncties leidt u doorheen het 
formulier, fouten worden herkend en onmiddellijk 
gemeld, men ontvangt een raming van de 
berekening enzovoort. Daarnaast wordt Tax-on-
web ook gepromoot in verschillende media. Vanaf 
dit aanslagjaar worden de toegangsmogelijkheden 
uitgebreid. Ik denk daarbij aan de draadloze kaart 
en een connectie met een unieke code, via een 
mobiele applicatie.

07.03 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer 
de minister, ik dank u voor uw antwoord.


