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Synthese 

 

   Fiscaliteit 
 Taxatie inzake directe en indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen 
 Inning en invordering, registratie, opvolging en overdracht van de financiële middelen 

voor rekening van de federale overheid inzake directe en indirecte belastingen en 
gelijkgestelde taksen 

 Detectie en onderzoek van fraudegevallen en fiscale rechtzettingen inzake directe en 

indirecte belastingen en gelijkgestelde taksen 
 

 
 

Definitie  o   Directe belastingen (ondernemings- en inkomensfiscaliteit): 
o Vaststelling van de bedragen van de bedrijfsvoorheffing die door de werkgevers 

geïnd moeten worden, van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de 
belasting van niet-inwoners  

o Procedure en/of berekening van de directe belastingen en gelijkgestelde taksen 
(met name de vennootschapsbelasting en personenbelasting) 

o Controle op de toepassing van de wetgeving in verband met directe belastingen en 
gelijkgestelde taksen (met name de vennootschapsbelasting en personenbelasting) 

 Indirecte belastingen (ondernemings- en inkomensfiscaliteit): 

o Vaststelling van de te innen bedragen volgens de reglementering 
o Procedure en/of berekening van de indirecte belastingen voor ondernemingen en 

personen (met name BTW) 
o Controle op de toepassing van de wetgeving in verband met indirecte belastingen 

van ondernemingen en personen (met name BTW) 
 Belastingen op roerende en onroerende goederen: 

o Vaststelling van de te innen bedragen van de registratierechten, 

hypotheekrechten, griffierechten, successierechten, zegelrechten en gelijkgestelde 
taksen en van te innen voorheffingen 

o Procedure en/of berekening van de registratierechten, hypotheekrechten, 
griffierechten, successierechten, zegelrechten en gelijkgestelde taksen en van 
voorheffingen  

o Controle op de toepassing van de wetgeving in verband met registratierechten, 

hypotheekrechten, griffierechten, successierechten,  zegelrechten en gelijkgestelde 
taksen en voorheffingen 

 Kadaster: 
o Samenstelling en/of beheer van de patrimoniale documentatie   
o Toekenning van een inkomen aan onroerende goederen 
o Inventaris en informatie in verband met de gegevens van onroerende goederen 

(eigenaars, toestand van het  goed,…) 

 Patrimonium van de Staat: 
o Aankoop en/of overdracht (ook door onteigening) van onroerende goederen van 

en/of voor de overheid 

o Opmaak en/of registratie van speciale authentieke aktes 
o Realisatie, verkoop, recyclage, afbraak, lening en/of schatting van roerende 

goederen voor en aan de overheid 
 Invordering van belastingen, voorheffingen, taksen, boeten, non-fiscale vorderingen: 

o Registratie en/of opvolging van de invorderingsopdrachten 
o Zending van de uitnodigingen tot betaling aan de schuldenaars 
o Overdracht en/of de teruggave van de onrechtmatig ontvangen bedragen 
o Toezicht op de hangende invorderingen, de stand van de vervolgingen en de 

verjaring 
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Definitie 

(vervolg) 

   Douanerechten en accijnzen: 
o Controle op de correcte toepassing van de wetgeving 
o Procedure en/of berekening 

 Fraudebestrijding: 
o Detectie en onderzoek van de fraudegevallen en fiscale rechtzettingen inzake 

belastingen en invordering 
o Uitwerking en/of toepassing van maatregelen m.b.t. fraudepreventie 

 Administratieve ondersteuning (die kennis van de materie vraagt):  
o Behandeling van dossiers 
o Begeleiding van commissies  
o Beheer van de contacten 

 
 
 

Wat buiten de 

definitie valt 

   Beheer van één of meerdere gebouwen 
 Beroepscategorie Logistiek en Economaat (LO) 

 Omzetting van inhoudelijke nota’s en concepten in reglementering en besluiten, de 
interpretatie ervan en het beheer van fiscale geschillen (waarbij de expertise in 

verband met het schrijven en interpreteren van reglementering prevaleert op de 
technische expertise van de inhoud van de reglementering) 
 Beroepscategorie Juridische Normen en Geschillen (JU) 

 Geografische of technisch geometrische metingen van onroerende goederen en de 
technieken die hiermee gepaard gaan 
 Beroepscategorie Wetenschappen, Toegepaste Wetenschappen, Studie en 

Onderzoek (WO) (geografisch) of Techniek en Infrastructuur (TI) (technisch 

geometrisch) 
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