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Hof van Cassatie

1e Kamer – 10 januari 2014 

Voorzitter: de h. Fettweis

Rapporteur: mevr. Delange

Openbaar ministerie: de h. Henkes

Advocaat: mr. Wouters

Successierechten – Nalatigheidsinteresten – Kwijt schel-

ding – Discretionaire bevoegdheid van de geweste lijke 

directeur

De gewestelijke directeur mag in bijzondere gevallen 

en onder de door hem bepaalde voorwaarden vrijstelling 

verlenen voor de inzake successierechten verschuldigde 

nalatigheidsinteresten of voor een deel ervan (art.  141bis 

Wetboek van Successierechten). De gewestelijke directeur 

die beslist over een dergelijk verzoek tot vrijstelling, moet 

het wettelijk begrip «bijzonder geval» eerbiedigen, maar 

beschikt, binnen die grenzen, over een discretionaire be-

oordelingsbevoegdheid.

De rechterlijke bevoegdheid om kennis te nemen van ge-

schillen betref ende de toepassing van art. 141bis Wetboek 

van Successierechten, is niet relevant om de aard te bepa-

len van de bevoegdheid van de gewestelijke directeur noch 

om de omvang van het toezicht door de rechter op de uit-

oefening van die bevoegdheid vast te stellen.

AR nr. F.12.0081.N

J.T. t/ Belgische Staat, minister van Financiën

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het 

Hof van Beroep te Luik van 11 mei 2011.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Eerste onderdeel

Art. 569, eerste lid, 32° Ger.W., volgens welk de recht-

bank van eerste aanleg kennisneemt van geschillen be-

tref ende de toepassing van een belastingwet, houdt geen 

verband met de in dit onderdeel aangevoerde grief inzake 

het al dan niet discretionaire karakter van de bevoegd-

heid van de gewestelijke directeur van de belasting over 

de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, inzake 

vrijstelling van de verwijlinteresten betref ende niet-be-

taalde successierechten.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.

Voor het overige bepaalt art. 141bis Wetboek van Suc-

cessierechten dat, in bijzondere gevallen, de bevoegde ge-

westelijke directeur van de belasting over de toegevoegde 

waarde, registratie en domeinen, onder de door hem be-

paalde voorwaarden vrijstelling mag verlenen voor alle in 

art. 81 bedoelde interesten of voor een deel ervan.

De gewestelijke directeur die beslist over een dergelijk 

verzoek tot vrijstelling, moet het wettelijk begrip «bijzon-

der geval» eerbiedigen, maar beschikt, binnen die gren-

zen, over een discretionaire beoordelingsbevoegdheid.

Het onderdeel dat, in zoverre het ontvankelijk is, uit-

gaat van het tegendeel, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

De in art. 569, eerste lid, 32° Ger.W. bepaalde volstrekte 

bevoegdheid om kennis te nemen van geschillen betref-

fende de toepassing van art. 141bis Wetboek van Succes-

sierechten, is niet relevant om de aard te bepalen van de 

bevoegdheid die de gewestelijke directeur aan die laatst-

genoemde bepaling ontleent noch, bijgevolg, om de om-

vang van het toezicht door de rechter op de uitoefening 

van die bevoegdheid vast te stellen.

Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar 

recht.

NOOT – In zijn conclusie in deze zaak merkte de ad-

vocaat-generaal op dat de rechtsleer verdeeld was met 

betrekking tot het antwoord op de vraag of de rechter 

zich in de plaats kan stellen van de gewestelijke direc-

teur en zelf een gehele of gedeeltelijke kwijtschelding 

van de nalatigheidsinteresten kan verlenen in de geval-

len die de rechter als bijzonder beschouwt. Ook de lagere 

rechtspraak was tot op heden verdeeld. Die verdeeldheid 

kwam vooral tot uiting in de rechtspraak betref ende de 

met art.  141bis W.Succ. overeenstemmende bepalingen 

in de inkomstenbelastingen (art.  417 WIB) en de btw 

(art. 84bis WBTW).

I. D.T.
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