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Gentbrugge, 30 september 2021

Geachte minister van Financiën,
Open brief rond geweigerd uitstel voor cijferberoepers voor indienen aangiftes
personenbelasting
We hebben met aandacht en grote verwondering uw antwoord gelezen die u stuurt naar de
cijferberoepers wanneer deze u vragen om uitstel.
Ik citeer uw antwoord: “Ik heb veel begrip voor het werk dat jullie verrichten.
De administratie wordt steevast overspoeld door mandatarissen met algemene vragen om
uitstel voor de indiening van aangiften, waarop niet kan worden ingegaan om dispariteiten
te vermijden ten aanzien van de mandatarissen die wel de einddatum respecteren.
Voor specifieke gevallen waarin particulieren zich bevinden, wordt er op individuele basis
(naar aanleiding van problemen met covid en /of overstromingen) eenvoudig uitstel en hulp
verleend. Ook voor de doelgroep van KMO en GO wordt er voor individuele gevallen mits
bewijsstukken uitstel gegeven.
Vanuit de beleidscel is er al verschillende keren overleg geweest, zowel met de
administratie als met de externe stakeholders, om van structurele uitstellen af te stappen. In
het kader van een goede dienstverlening en van administratieve vereenvoudiging heeft de
administratie hier heel wat inspanningen gedaan om de elektronische aangiften (waarover
het hier gaat) te optimaliseren. De beleidscel en de administratie zitten op dezelfde lijn dat
een algemeen uitstel niet aangewezen is, temeer dit in het kader van het lopende project
moeilijk te verdedigen is.
Ik weet dat dit antwoord niet aansluit bij uw verwachtingen, maar ik wilde u een eerlijk
antwoord geven.
Met vriendelijke groeten
Kabinet van Minister Vincent Van Peteghem”
We begrijpen hoe dan ook niet dat u als hoofd van de dienst financiën de zelfstandige
cijferberoeper helemaal in de kou laat staan. Het is namelijk zo dat de cijferberoeper in het
ganse covid-verhaal ervoor gezorgd heeft dat de zelfstandige ondernemers onder meer
konden genieten van de (broodnodige) premies. Waarvoor dank. Daar is door de vele
cijferberoepers heel veel tijd in gestoken. En laat het nog net zo zijn dat de cijferberoepers
wat extra tijd nodig hebben om alles keurig te kunnen indienen.

Wij als beroepsvereniging, vinden het hoe dan ook zeer triestig en ontgoochelend, dat een
minister van Financiën geen oor heeft naar de noodkreet uit het werkveld, en geen begrip
heeft voor de uitzonderlijke situatie in 2021! Op deze manier zal u er namelijk mee voor
zorgen dat de cijferberoeper de dupe is in het verhaal, omdat er (torenhoge) boetes zullen
worden geïnd voor elk dossier dat niet tijdig is afgewerkt. De kleine zelfstandige zal nog met
moeite het hoofd boven water kunnen houden omwille van de boetes en de vrije hand die
de deurwaarders krijgen vanaf 01.10.2021 om alle achterstallige facturen en leningen te
innen, tot zelfs inbeslagname van de goederen.
Er is, zoals we kunnen lezen in uw antwoord, een overleg geweest met de administratie en
met externe stakeholders. We vermoeden dat het overkoepelende ITAA mee aan tafel zat.
Het zou ons dan ook sterk verwonderen dat het instituut zou toestemmen met het
afstappen van structurele uitstellen!
Is het niet diezelfde administratie die de deadline heeft bepaald op 21.10.2021, waar dit al
jarenlang 31.10.2021. Bovendien hebben de overheidsapplicaties serieuze problemen
gekend, waardoor er van 13.09.2021 tot 16.09.2021 geen aangiftes konden ingediend
worden. De dagen daarna werkte de software ook nog behoorlijk tegen. Zou er daar dan
structureel iets kunnen aan gebeuren zodat de cijferberoeper kan doorwerken, in plaats van
zijn taak 5 x te moeten uitvoeren vooraleer alles doorgestuurd geraakt?
Hopelijk kan u uw mening hieromtrent herzien en alsnog de cijferberoepers tegemoet kan
komen.
Hoogachtend,
Ludo Van den Bossche
Voorzitter KVABB – CRECCB

