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1. Toepassingsgebied 

A) Alle aanslagen die patrimonium gebonden zijn én die niet voortvloeien uit een (bestaandeà 
exploitatie of geheven zijn door een lokale overheid. 

Voorbeelden die in aanmerking komen : 

• onroerende voorheffing voor de domeinen in het Vlaamse gewest 
• onroerende voorheffing voor de domeinen in het Brusselse gewest 
• belasting verwaarlozing 
• belasting leegstand 
• activeringsbelasting 

Voorbeelden die niet aanmerking komen 

• Belasting op voetpaden  
• Brusselse gewestbelasting 
• … 

B) Deze procedure is niet van toepassing op onderstaande belastingen, omdat men hiervan niet kan 
vrijgesteld worden. De kosten die uit dergelijke belastingen worden gedragen door GO!centraal. De 
scholengroepen nemen we de nodige acties om dergelijke belastingen te minimaliseren. 

• polderbelasting 

2. Toelichting 

GO! centraal ontvangt als eigenaar alle voormelde aanslagen. De aanslagen werden voorheen geïnd 
door de federale overheid Vroeger maakte GO! deze aanslagen over aan de scholengroepen, behoudens 
voor domeinen dewelke in beheer waren van GO! centraal. Het gros van deze aanslagen werden één op 
één door de scholengroepen betaald.  

Sinds een aantal jaar is dit een materie van de gewesten, die veel intensiever tewerk gaan. Zelfs bij 
onduidelijkheid wagen zij zich een aanslag te sturen. GO! wil de totaliteit van de aanslagen en financiële 
afwikkeling van de betaling transparanter maken en wil op een meer gestandaardiseerde wijze omgaan 
met het richten van bezwaren.  

Ondertussen is de omzendbrief onroerende voorheffing opnieuw in herwerking. 

Sinds 2015 betaalt GO!centraal deze aanslagen en vordert deze meteen terug van de scholengroepen. In 
geval de fiscale administratie het bezwaar inwilligt,- en dit gebeurt frequent -,  worden de gelden aan 
alle partijen teruggestort. Dit leidt tot vele financiële bewegingen die we met deze omzendbrief wensen 
terug te schroeven.  

  



 

Procedure belastingen op onroerende goederen 4 

2.1. Wat betreft Onroerende voorheffing 
Principieel is het GO! vrijgesteld van Onroerende voorheffing, omdat er een vrijstelling geldt voor 
onderwijs.  

WIB 1992: 

Art. 12. § 1. Vrijgesteld is het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of delen van 
onroerende goederen die een belastingplichtige of een bewoner zonder winstoogmerk heeft bestemd 
voor het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, voor 
onderwijs, voor het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor 
kinderen of gepensioneerden, of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen".  

De vrijstelling van onroerende voorheffing voor onroerende goederen bestemd tot onderwijs wordt, 
conform algemeen geldende rechtsspraak, slechts verleend voor zover aan de volgende drie 
voorwaarden tegelijk is voldaan: 

1e. ontbreken van winstbejag; Zelfs ingeval er handelsactiviteiten gevoerd worden of 
inschrijvingsgelden geïnd worden, geldt de vereiste dat de eventueel behaalde winsten exclusief 
naar de onderwijsactiviteiten moeten terugvloeien; 

2e. systematisch onderwijs volgens de verhouding leerling-leermeester; 
3e. hoofdzakelijke bestemming tot didactische doeleinden, zij het rechtstreeks, zij het 

onrechtstreeks.; De noodzaak voor het kunnen inrichten van onderwijs is voldoende. 

Maar omdat er gedeelten van het domein niet aan de randvoorwaarden van de vrijstelling voldoen, 
wordt alsnog (terecht) een aanslag geheven. Meestal is dit het gevolg van bestuurshandelingen op het 
niveau van de scholengroep of school. Deze handelingen zijn niet door GO! centraal bekend.  

Niettegenstaande de vrijstelling voor onderwijs ontvangt GO! aanslagen. Behoudens bestuurlijke 
vergissingen van de fiscale administratie zijn er geldende redenen waarop deze zich kan beroepen om 
een onroerende voorheffing te innen.  

a) In enkele uitzonderingsgevallen voor openstaande dossiers die deel uitmaakten van een jarenlange 
juridische procedure (zeer moeilijk te achterhalen) 

b) De onroerende voorheffing dewelke ontstaat bij de verkoop van een onroerend goed aan een 
heffingsplichtige (meestal verrekend door de notaris bij de aankoopsom) 

c) Leegstand (behoudens het beschikken van het bewijs van een aanvraag voor bouwvergunning) 
d) Braakliggende percelen 
e) Verhuur of gelijkaardig voor het verrichten van activiteiten die niet vrijgesteld zijn, Bv 

a. kindercrèches,  
b. buitenschoolse opvang, diverse vzw’s, ouderverenigingen, met uitzondering van derden gebruik 
c. private bedrijven 
d. nutsbedrijven,… 
e. De conciërgewoning, de directeurswoning (behoudens internaten en eventuele uitzonderlijke 

uitzonderingen:) 
f. … 

De verplichting tot betalen in het Vlaamse Gewest is ontegensprekelijk. Zelfs ingeval een – geoorloofd  
en ontvankelijk – bezwaarschrift is de betaling sowieso verplicht. Men kan de betaling slechts 
terugvorderen nadat het bezwaar werd aanvaard. 
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Het niet tijdig betalen van de onroerende voorheffing en andere belastingsommen heeft volgende 
consequenties: 

a) Nalatigheidsintresten 
b) Bij het verrichten van transacties voor het aankoopcomité of notaris worden fiscale notificaties 

opgevraagd. Ingeval van een openstaande schuld wordt GO! de mogelijkheid geboden hetzij de 
schuld te vereffen, hetzij dit te verreken in de verkoopsom. Dit laatste is niet gewenst omdat dit 
door de methodiek van de trekkingsrechten en doorstortingen een dergelijk boekhoudkundig 
kluwen genereert, dat dit best vermeden kan worden. Dit impliceert echter wel dat GO! op zoek 
dient te gaan naar de oorsprong van de openstaande schuld en de betrokken scholengroep 
moet aanzetten tot de schuld te vereffenen. Hierdoor ontstaat achterstand in de uitvoering van 
de dossiers. Het is overigens niet steeds zeker dat de notaris ons de keuze laat. In sommige 
situaties worden openstaande notificaties zonder meer verrekend.  

De aanslag onroerende voorheffing vermeldt het aanslagjaar, het kadastrale perceel waarop de aanslag 
rust en heeft een unieke identificatie, met name het inkohierartikel bv 142036173244. Dit en alsook de 
projectcode (PJ….)  hebben we nodig in onze briefwisseling om eenduidig over de aanslag communicatie 
te voeren.  

Meer over Onroerende voorheffing en de vrijstelling hierop kan men vinden onder 
http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Omzendbrief_OV%20Onderwijs.pdf 

3. procedure voor alle belastingen op onroerende goederen 

3.1. Betaling 
GO! centraal betaalt, al dan niet gewettigd, elke aanslag overeenkomstig het toepassingsgebied. 

Soms slaat de aanslag op verschillende, zelfs domeinoverstijgende percelen. Deze worden best 
afzonderlijk behandeld. Dit impliceert afzonderlijke bezwaarschriften, betalingen, vorderingen... 

De vastlegging gebeurt op de VM dienstklasse 92 en op ESR-code E1250000 Indirecte belastingen 
betaald aan subsectoren van de overheid. 

3.2. Behandeling bezwaar 
De belastingplichtige of zijn mandataris (=gevolmachtigde) kan binnen de drie maanden, te rekenen 
vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet + 3 werkdagen, een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij de gemachtigde ambtenaar.  

Een bezwaar indienen kan schriftelijk, met een kopie van het aanslagbiljet, op het adres Bauwensplaats 
13 bus 2 te 9300 AALST (of via de website). Verminderingen zijn eerder uitzonderlijk van toepassing voor 
het GO! en betreffen de tegemoetkomingen voor bescheiden woning, kinderen ten laste, gehandicapte, 
oorlogsverminkten, energiezuinige gebouwen, belastingskredieten,… 

De scholengroep wordt steeds gecontacteerd om eventueel bezwaar aan te tekenen. Dit verzoek tot 
onderzoek wordt uitsluitend per mail gericht aan de algemeen directeur (en 
infrastructuurverantwoordelijke scholengroep). De algemeen directeur delegeert het onderzoek binnen 
de scholengroep. 

Dit verzoek tot onderzoek geoorloofde inning aan de scholengroep is een email die GO!centraal 
opmaakt en bevat een zonodig een verwijzing naar de webpagina's betreffende vrijstelling, een 
situatieaanduiding, …. Dit verzoek gebeurt zlefs indien een domein is overgedragen voor verkoop. Deze 

http://belastingen.vlaanderen.be/nlapps/data/docattachments/Omzendbrief_OV%20Onderwijs.pdf
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situatieaanduiding is een collectie van kadastrale leggers, fotomateriaal, Gis-informatie, ... , aangevuld 
met eventuele akten, contracten, statuten en voorgaanden vereist om het bezwaar te documenteren.  

De betrokken scholengroep richt per mail aan vastgoed@g-o.be en de betrokken dossier behandelaar 
haar antwoord, -de motivatie bezwaar scholengroep- , dit  binnen de 30 dagen na het verzoek 
onderzoek geoorloofde inning. Het antwoord van de scholengroep bevat omstandig en duidelijk de 
redenen die een eventueel bezwaar kunnen wettigen.  

De scholengroep richt nooit het bezwaar aan de fiscale administratie. Het uiteindelijke bezwaar wordt 
steeds verstuurd vanuit de centrale administratie, afdeling infrastructuur. De reden is dat men op een 
strategische wijze om wil gaan met deze bezwaren. Een uniform antwoord vanuit de administratie is 
passend.  

De afdeling infrastructuur beslist aan de hand van de elementen aangereikt in de motivatie bezwaar 
scholengroep indien een bezwaar toepasselijk is. De beslissing wordt conform het delegatiebesluit door 
de afgevaardigd bestuurder genomen.  

Indien de administratie beslist geen bezwaar in te dienen, wordt de algemeen directeur van de 
scholengroep hiervan in kennis gesteld van deze beslissing.  

Indien de administratie beslist een bezwaar in te dienen, ontvangt de scholengroep per mail aan de 
algemeen directeur een kopie van het ingediende bezwaar. 

Elk ingediend bezwaar wordt normaliter door de fiscale administratie beantwoord met een kennisgeving 
van ontvangst. Op dat ogenblik ontstaat een bezwaar-dossiernummer bv 003186631670. Dit wordt 
behandeld door de afdeling infrastructuur. Uitzondering hierop zijn de aanslagen onroerende 
voorheffing van het Brusselse gewest. De communicatie verloopt daar op een andere wijze. 

De afdeling Infrastructuur communiceert elke briefwisseling met de fiscale administratie aan de 
algemeen directeur.  

3.3. Ingeval inwilliging bezwaar 
Wanneer GO!centraal de beslissing bezwaar van de fiscale administratie ontvangt zal zij de inhoud 
hiervan meedelen aan de scholengroep. Wanneer het bezwaar wordt ingewilligd, zal GO! centraal een 
vordering aan de fiscale administratie in haar boekhouding inschrijven. 

3.4. Betaling door de scholengroep 
Wanneer de motivatie bezwaar scholengroep ontbreekt en/of onvolledig is en/of wanneer het bezwaar 
door de fiscale administratie niet of ten dele ingewilligd wordt, zal GO! centraal een vordering voor het 
saldo aan de betrokken scholengroep richten. De vordering wordt ingeschreven in de boekhouding van 
de centrale diensten en voorzien van een intercompanykenmerk. De scholengroep betaalt de 
intercompanyfactuur binnen de 30 dagen na ontvangst.  

Uitzondering scholengroep 8 : De aanslagen voor de domeinen in het Brusselse Gewest, namelijk deze 
van scholengroep 8, worden meteen bij de ontvangst van de aanslag teruggevorderd. De scholengroep 8 
kan ingeval het bezwaar ingewilligd wordt, de betalingen terugvorderen van GO!centraal, mits het 
leveren van het bewijs van betaling. 

 

mailto:vastgoed@g-o.be
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3.5. Aantekenen beroep tegen geweigerd bezwaar 
Ingeval het bezwaar wordt geweigerd, wordt op eventueel advies van de scholengroep (ter richten aan 
vastgoed@g-o.be ), na beslissing van de afgevaardigde bestuurder een fiscale vordering in rechte 
instellen tegen de belasting. Daarvoor zal de GO! administratie zich wenden tot de bevoegde rechtbank 
overeenkomstig de wet van 23/03/1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken (Belgisch 
Staatsblad van 27/03/1999).  

De afdeling infrastructuur moet een verzoekschrift op tegenspraak, samen met een kopie van de 
administratieve beslissing, indienen bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, 
Opgeëistenlaan 401 /A, binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de 
beslissing. De afgevaardigde bestuurder kan beslissen dat de kosten verbonden aan dit juridisch geschil 
ten laste zijn van de scholengroep. 

3.6. Scholengroep protesteert de vordering van het GO! 
De motivatie hiervoor dient via een nota AB voorgelegd. Mits het akkoord van de AB zal de boekhouding 
tegemoetkomen aan het verzoek tot het crediteren van de vordering. Het protest kan enkel op andere 
redenen berusten dan het bezwaar en kan enkel omwille niet-fiscale redenen ingeroepen worden. De 
scholengroep kan geen terugvordering eisen als zij echter met de weigering van het bezwaar van de 
fiscale administratie niet akkoord gaat. 

 

  

mailto:vastgoed@g-o.be
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4. Overgangsmaatregelen 

Deze procedure gaat effectief in vanaf 1/1/2018. In tussentijd worden de scholengroepen (met 
uitzondering van de Scholengroep Brussel) niet langer gevraagd bij ontvangst van de aanslag de 
belasting terug te betalen. Scholengroepen die in het verleden dit reeds gedaan hebben, kunnen de 
gelden terugvragen op voorwaarde dat zij het bewijs van betaling kunnen leveren. Zij moeten dit 
samenvoegen met het afschrift van de tegemoetkoming in het bezwaar. 

5. aanbevelingen 

Contractueel : 

Elke overeenkomst, huurovereenkomst, pacht, recht van opstal, bevat bij voorkeur een clausule 
waardoor GO! steeds de onroerende voorheffing  en andere belastingen terug kan vorderen van de 
huurder, pachter, opstalhouder, enz.  

Het vermijden van leegstand : 

Ongeacht een gebouw overgedragen wordt aan GO! centraal voor de verkoop doet een 
school/scholengroep alsnog een indirecte onderwijs-aanwending te zoeken voor het desbetreffende 
pand (bv  Profo vzw kan voor de trajectbegeleiding in een bepaalde regio jaarlijks een bezetting ter bede 
afsluiten). 

6. Voor- en nadelen van deze procedure 

Het voordeel van deze werkwijze is dat: 

• men zekerheid heeft van de snelle betaling van de fiscale schuld 
• scholengroepen en scholen blijven betrokken partijen 
• sterkere informatie doorstroming naar diverse geledingen waardoor men zich beter kan 

wapenen tegen het fenomeen 
• de boekhouding wordt beter ingelicht 
• minder geldstromen. 
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