
 
TAX-ON-WEB 

  
    HET AANDUIDEN VAN EEN VOLMACHTHOUDER 

 
 
Met dit formulier kunnen belastingplichtigen een volmacht geven aan een derde (boekhoudkantoor, fiscaal 
kantoor, …) in het kader van de toepassing Tax-on-web (www.taxonweb.be). Dit formulier moet door beide 
partijen behoorlijk ingevuld en ondertekend worden. 
Daarna moeten bladzijden 1 en 2 in functie van de fiscale woonplaats van de volmachtgever toegezonden 
worden naar het adres van de bevoegde gewestelijke directie der directe belastingen van de FOD Financiën. 
De adressen van die gewestelijke directies vindt u op pagina 4 van dit formulier.  
 
ALLEEN ORIGINELE FORMULIEREN WORDEN AANVAARD (geen fax, geen fotokopie, geen e-mail) 

 
1. Omschrijving van de volmacht 

De volmachtgever geeft zijn volmachthouder een volmacht voor de elektronische invulling en elektronische 
indiening van de aangifte in de personenbelasting. De volmacht heeft enkel betrekking op dit aspect van de 
juridische verhouding tussen volmachtgever en volmachthouder.  
De volmachtgever kan geen nieuwe gelijkaardige volmacht geven voordat de onderhavige volmacht wordt 
beëindigd.  
Door het geven van deze volmacht verliest de volmachtgever niet de mogelijkheid zelf zijn elektronische 
aangifte in de personenbelasting in te vullen en in te dienen. 
Indien U wenst dat uw volmachthouder uw gezamenlijke aangifte indient, moeten beide aangevers deze rubriek 
invullen en ondertekenen. 
 

2. Duur 
De geldingsduur van de volmacht gaat in vanaf de registratie door de FOD Financiën en is ofwel van 
onbepaalde duur of van bepaalde duur, tot ……./……./…… (dag/mnd/jaar)  

 
3. Identificatie van de volmachtgever(s) 

Naam : ………………………………… 

Voornaam : ……………………………. 
Rijksregisternummer  
              

(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart) 

Postcode woonplaats:  

Tijdens de kantooruren te bereiken:  
Op het telefoon/gsm-nummer: ……………………. 
Op het e-mail adres: …………………………. 
 

Naam  : ……………………………………. 

Voornaam : …………………………………. 
Rijksregisternummer   
             

(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart) 

Postcode woonplaats :  

Tijdens de kantooruren te bereiken:  
Op het telefoon/gsm-nummer: ……………………. 
Op het e-mail adres: ………………………….  
 

Datum : …. / …. / ….     Datum : …. / …. / …. 

Handtekening van de volmachtgever,   Handtekening van de volmachtgever, 
 

4. Stoppen van een vorige actieve volmacht 
Deze volmacht vervangt en annuleert de volmacht gegeven in het kader van Tax-on-web aan:                         
…………………………………..    .........................................  
(naam vorige volmachthouder)    (naam vorige volmachthouder) 
 
Handtekening van de volmachtgever,   Handtekening van de volmachtgever, 
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5. Identificatie van de volmachthouder 

Indien een rechtspersoon 

Volledige naam: …………………………………, met maatschappelijke zetel te:……………………. 

Straat: ……………………………………………………………………..Nr ……………………….. 

Postcode: …………………… Gemeente: …………………………………………………………… 

Uniek ondernemingsnummer:      0 
(Dit is uw vroeger BTW-nummer)  

Vertegenwoordigt de rechtspersoon in de hoedanigheid van (1):  

 bestuurder   zaakvoerder   vennoot 

Naam: ………………………….. 

Voornaam: …………………………………. 

Rijksregisternummer:   
(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart)  

(Verder aangeduid als ‘volmachthouder’) 
(1) Het gaat om dezelfde persoon die de lokale beheerder heeft aangeduid. 

Indien een natuurlijke persoon 

Volledige naam: ……………………………………, gedomicilieerd te:……………………………. 

Straat: ……………………………………………………………………..Nr ……………………… 

Postcode: …………………… Gemeente: ………………………………………………………… 

Uniek ondernemingsnummer:    
(Dit is uw vroeger BTW-nummer)  
 
Rijksregisternummer: 

0

    

    

(Dit nummer vindt u rechtsboven op de SIS-kaart)  

 (Verder aangeduid als ‘volmachthouder’) 

 

De volmachthouder kan tijdens de kantooruren bereikt worden: 

Op het telefoonnummer: ………………………………………………………... 

Op fax nummer: ………………………………………………………………… 

Op het e-mail adres:……………………………@……………………………… 

Op het GSM-nummer: …………………………………………………………… 

Datum: …… / …… / …… 

 

 
Handtekening van de volmachthouder, 
(niet noodzakelijk indien reeds gedekt door andere overeenkomst)  
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Zowel volmachten voor bepaalde duur als volmachten voor onbepaalde duur komen ten einde 
overeenkomstig artikel 2003-2010 B.W. Volmachten voor bepaalde duur komen eveneens ten einde na het 
verlopen van de hierboven aangegeven termijn.  

Zowel volmachten voor bepaalde duur als volmachten voor onbepaalde duur kunnen worden herroepen 
mits naleving van de volgende procedure:  

 
- De volmachtgever kan op elk moment zijn volmacht herroepen, met onmiddellijke ingang 

en zonder opzeggingstermijn. Hij verwittigt hiervoor schriftelijk de FOD Financiën (2) met 
het verzoek de toegang door de volmachthouder tot de softwareapplicatie voor zijn aangifte 
in de personenbelasting onmiddellijk te blokkeren. Hij brengt eveneens schriftelijk de 
volmachthouder ervan op de hoogte dat hij deze volmacht herroept.  

 
- De volmachthouder kan zijn volmacht herroepen, met onmiddellijke ingang en zonder 

opzeggingstermijn. Hij mag de volmacht niet ontijdig opzeggen. Dit houdt in dat de 
volmachtgever steeds over voldoende tijd moet beschikken om zijn aangifte in orde te 
brengen en eventueel van volmachthouder te veranderen. Om de volmacht te herroepen 
stuurt hij een schriftelijke kennisgeving naar de volmachtgever en aan de FOD Financiën 
( ) 2 met de mededeling van de herroeping.  

 

Indien op het moment van de herroeping de elektronische aangifte reeds werd ingediend, dan kan deze niet 
meer elektronisch worden gewijzigd. Als de volmachtgever nog wijzigingen wenst aan te brengen aan zijn 
aangifte, dan neemt hij contact op met zijn lokale taxatiedienst.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Dit formulier moet in functie van de fiscale woonplaats van de mandaatgever toegezonden worden naar het adres 
van de bevoegde gewestelijke directie der directe belastingen van de FOD Financiën. De adressen van die 
gewestelijke directies zijn bij dit formulier toegevoegd.  
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Adressen van de gewestelijke directies der directe belastingen die bevoegd zijn om in het 

kader van de toepassing Tax-on-web mandaten te registreren of te schrappen 
 
 

 

Gewestelijke directies Contactpersoon Telefoonnr e-mail adres

2000 ANTWERPEN I 
Italiëlei 4 bus 2 

Dominiek Van 
Goethem 

0257/623.97 dominiek.vangoethem@minfin.fed.be 

2000 ANTWERPEN II 
Tabaksvest 50 

Chantale Van Doren 0257/886.84 chantale.vandoren@minfin.fed.be 

6700 ARLON 
Place des Fusillés 

Viviane Leonard 063/60.08.50 viviane.leonard@minfin.fed.be 

8000 BRUGGE 
G. Vincke Dujardinstraat 4 

Marleen Vercruysse 050/32.93.10 marleen.vercruysse@minfin.fed.be 

1050 BRUSSEL I 
Louizalaan 245 

Jean-Marie Taveirne 02/641.09.56 jeanmarie.taveirne@minfin.fed.be 

1050 BRUSSEL II 
Louizalaan 245 

Guy François 02/641.06.97 guy.a.francois@minfin.fed.be 

6000 CHARLEROI 
Place Albert 1er, 4 bte 20 

Eliane Véronèse 0257/596.62 eliane.veronese@minfin.fed.be 

9050 GENT 
Zuiderpoort 
Gaston Crommenlaan 6/604 

Ann De Troyer 0257/925.15 ann.detroyer@minfin.fed.be 

3500 HASSELT 
Voorstraat 43 

Marcel Brouwers 0257/734.78 marcel.brouwers@minfin.fed.be 

3001 LEUVEN 
Philipssite 3A bus 1, 5de verd 

Stefaan Vanmoer 016/31.80.53 stefaan.vanmoer@minfin.fed.be 

4000 LIEGE 
Rue de Fragnée 40, 9e étage 

Pol Beauwens 04/254.88.14 pol.beauwens@minfin.fed.be 

7000 MONS 
Digue des Peupliers 71 

Calogera Scalzo 065/32.73.95 calogera.scalzo@minfin.fed.be 
insp.a.cd.mons@minfin.fed.be 

5000 NAMUR 
Rue des Bourgeois 7 C 60 

Claude Descurieux 081/24.76.57 claude.descurieux@minfin.fed.be 
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