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Vraag – Question publiée : jacques.buts - 13/07/2006 

Concerne - Betreft
Taalgebruik 

Question - Vraag
Mag een BTW-hoofdcontroleur documenten ondertekenen die opgesteld zijn in het Pools 
en het Engels.

In concreto gaat het om een fiscaal kantoor dat aan een hoofdcontroleur vraagt om het 
(schijnbaar equivalent van een) BTW formulier nr 820 (“verklaring omtrent de 
hoedanigheid van belastingplichtige”) op te maken, zodat het fiscaal kantoor voor haar 
Belgische klant een BTW-teruggaaf dossier kan indienen in Polen. Het fiscaal kantoor 
heeft het formulier, dat gesteld is in het Pools en het Engels, zo goed als volledig zelf 
ingevuld zodat de hoofdcontroleur enkel nog de datum, de handtekening en de stempel 
van de dienst hoeft aan te brengen.

Volgens de verklaringen van het fiscaal kantoor eist de Poolse administratie dat het 
formulier opgemaakt is in het Pools.

Mag de hoofdcontroleur (van een BTW-kantoor in Vlaanderen) overeenkomstig de 
heersende taalwetgeving een attest afleveren in een andere taal dan het Nederlands ?

Mutatis mutandis zou hetzelfde gelden voor Tsjechië en andere vreemde talen

Réponse - Antwoord
Bij toepassing van artikel 33 § 1, vierde lid, van het Koninklijk besluit van 18 juli 1966 
houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
moeten alle verklaringen, uitgaande van een gewestelijke dienst waarvan de werkkring 
uitsluitend gemeenten bevat zonder speciale taalregeling uit het Nederlandse of Franse 
taalgebied, in de taal van het gebied worden opgemaakt . 
Aangenomen wordt dat het BTW - kantoor in kwestie een gewestelijke dienst is (bevoegd 
over meer dan één gemeente) . Trouwens de toestand blijft hetzelfde mocht het bewuste 
kantoor een plaatselijke dienst zijn ( bevoegd in maar één gemeente ) . Alsdan kan, bij 
toepassing van artikel 14 § 1 van de voormelde taalwetten, ook enkel in de taal van het 
gebied worden geattesteerd. 

Dit betekent dan ook dat in het gegeven geval de eerstaanwezend inspecteur de “ 
verklaring omtrent de hoedanigheid van belastingplichtige “ enkel rechtsgeldig in het 
Nederlands kan opmaken . 



En application de l’article 33, §1er, alinéa 4, de l’arrêté royal du 18 juillet 1966 portant 
coordination des lois sur l’emploi des langues en matière administrative, toutes les 
attestations émanant d’un service régional dont le ressort s’étend uniquement à des 
communes sans régime spécial de la région de langue française ou de langue 
néerlandaise, doivent être établies dans la langue de la région. 
Le service TVA en question est à considérer comme un service régional (compétent pour 
plus d’une commune). Il y a lieu de faire remarquer que la situation serait identique si le 
service concerné était un service local (compétent pour une seule commune). En effet, en 
application de l’article 14, §1er, des lois sur l’emploi des langues précitées, les attestations 
doivent également être établies uniquement dans la langue de la région. 

Cela signifie donc que dans le cas présent, l’inspecteur principal ne peut établir 
valablement « l’attestation concernant la qualité d’assujetti » qu’en néerlandais. 


