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VERSLAG WERKING 2020 – 2021 
 

- Aantal vergaderingen : 
 

1. De Raad van Bestuur vergaderde 10 maal in het werkingsjaar 2020 – 2021.   Dit 
hoge ritme van vergaderingen was vereist om de betwistingen over de 5 Belgische 
omzettingen van DAC 6 te kunnen opvolgen, in overleg te treden met andere 
stakeholders en de leden te informeren. 
 
Dit overleg met andere stakeholders betrof in te stellen en ingestelde procedures, de 
deontologische verenigbaarheid van de opgelegde verplichtingen en vragen tot overleg 
met diverse overheden na het schorsingsarrest nr. 167/2020 van 17 december 2020 
inzake de Vlaamse omzetting.  Er werd over gewaakt door BATL om geen tegenstrijdig 
standpunt in te nemen met de deontologische regels inzake beroepsgeheim door een 
gelijkaardig standpunt in te nemen als de OVB / OBFG.  Behoudens één contact met 
Kab. Fin. dat resulteerde in een opschorting van de toepassing van de boetes met 1 
maand gedurende de maand februari 2021 dat nadien door Vlabel werd gevolgd nà 
melding door BATL, is het algemeen standpunt op beleidsniveau dat voorafnames op 
tussen te komen rechtspraak niet kunnen. 
 
Ook werden tijdens deze vergaderingen van de Raad van Bestuur diverse wetteksten 
en ontwikkelingen die ons beroep kunnen aanbelangen gesignaleerd, besproken en 
desgevallend gemonitord. Zoals het onlangs gereactiveerde Wetsvoorstel van 16 juli 
2019 tot verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van de fiscale 
tussenpersonen die betrokken zijn bij fraude en agressieve fiscale planning waarbij de 
fiscale of deontologische regels worden overtreden (DOC 55 0139/001). 
 
 

- Werkzaamheden 2020 – 2021 : 
 

A. Omzettingen DAC 6.   
 
1. Als een feitelijke vereniging kan BATL via haar algemeen lasthebber optreden in 
rechte in zaken die de belangen van alle leden aanbelangen (artikel 703 § 2 Ger.W.).  
Gelet op de rechtsonzekerheid over de ontvankelijkheid van dergelijke vordering 
kwamen de algemene lasthebber en de voorzitter ook persoonlijk tussen in de 
vordering tot vernietiging die werd gericht tegen de federale omzettingswet van DAC. 
 
Er werd inzake de federale omzetting gewacht op een signaal vanwege de OBFG/OVB 
dat deze de omzettingswet gingen aanvechten voor het Grondwettelijk Hof alvorens 
werd beslist om ter zake ook een eigen initiatief te nemen.  Ook diende eerst 
duidelijkheid te komen over welke stelling de Ordes innamen over het beroepsgeheim 
alvorens BATL eigen initiatieven kon ondernemen. Toen op die punten duidelijkheid 
kwam kon aan de ledenvergadering van 2020 goedkeuring worden gevraagd door de 
Raad van Bestuur om een voorziening tot vernietiging in te dienen tegen de Federale 
omzetting van DAC 6. 
 
2. Na de algemene ledenvergadering van 2020 kwam er de publicatie van de Vlaamse 
omzetting in juli 2020. In een tijdbestek van een zestal weken kwamen in het najaar 
2020 plots de Waalse, Brusselse en de omzetting door de Franse gemeenschap daar 
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bovenop.  De raad van bestuur oordeelde dat het niet coherent was om als Belgische 
vereniging niet op te komen tegen alle omzettingen en heeft tegen al deze omzettingen, 
waar mogelijk, dezelfde argumenten ingeroepen als deze tegen de Federale omzetting.  
Ook werd gevreesd dat het niet instellen van voorzieningen tegen de gewestelijke 
omzettingen nadien tegen BATL zou worden gebruik in de betwisting over de federale 
omzetting. 
 
Daar deze algemene ledenvergadering de eerstvolgende vergadering betreft na de 
instelling van die andere vorderingen, worden de leden verzocht om het instellen van 
deze 4 andere rechtszaken goed te keuren. 
 
3. Mr. Philippe Malherbe werd telkens bereid gevonden om BATL bij te staan als 
raadsman tegen elk van de vijf omzettingen.  Dit in nauwe samenspraak met de 
secretaris van BATL q.q. algemeen lasthebber van de leden, procespartij in eigen naam 
en door de Raad van Bestuur met deze opdracht belaste bestuurder.   
 
Mr. Philippe Malherbe diende volgende proceduregeschriften in namens BATL : 
 

Omzetting/Procedure Verzoekschrift  
en bijlagen 

Memorie van antwoord  
en bijlagen. 

Federaal – vernietiging 160 + 30 bijlagen 185 + 15 bijlagen 
Federaal – schorsing 40 + 30 bijlagen 19 + 35 bijlagen 
Vlaamse omzetting 180 + 29 bijlagen Pleitnota schorsing 7 + 24 

171 + 23 
Waalse omzetting. 200 + 60 bijlagen Pleitnota schorsing 7 

229 + 20 bijlagen 
Brusselse omzetting. 213 + 60 bijlagen Pleitnota schorsing 7 

243 + 20 bijlagen 
Omzetting door de Franse 
Gemeenschap 

173 + 80 bijlagen Pro memorie 

Hof van Justitie C 694/20 x 20 + 619 bijlagen 
 
4. De ingestelde vorderingen tot schorsing door BATL hebben tot 4 arresten geleid 
van het Grondwettelijk Hof.  
 
De vordering inzake de federale omzetting werd afgewezen wegens verwerping van de 
procedurele primauteit van het Europees recht op de bijzondere wet op het 
Grondwettelijk Hof met als logisch gevolg de laattijdigheid van de vordering tot 
schorsing (arrest nr. 168/2020 van 17 december 2020).   Daarentegen mochten in de 
Vlaamse, Brusselse en Waalse omzettingen drie arresten tussenkomen (arresten nr. 
167/2020 van 17 december 2020 en nrs. 45 en 46/2021 van 11 maart 2021) die de 
schorsing bevelen van kennisgaveplicht van de vrijstelling van melding van advocaten 
aan andere personen dan hun cliënten.  
 
Ook werd op dat punt één prejudiciële vraag gesteld door het Grondwettelijk Hof aan 
het Hof van Justitie in het arrest nr. 167/2020 van 17 december 2020.  Op die datum 
waren de verzoekschriften in schorsing en vernietiging tegen de Brusselse en de Waalse 
omzetting reeds ingediend door BATL.  Het verzoekschrift in vernietiging tegen de 
omzetting door de Franse gemeenschap voor BATL heeft de drie schorsingsarresten 
opgenomen in de motivering. 
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5. Waar OVB en OBFG vanuit hun wettelijke opdracht hun argumenten focussen op 
de zijde van de advocaat, roept BATL prominent de belangen in van advocaten én hun 
cliënten.  Immers is de vertrouwelijkheid van de bespreking enkel gegarandeerd als 
zowel aan de zijde van de advocaat als van de cliënt geen meldplichten worden 
opgelegd. 
 
Op dat punt biedt de tussenkomst door BATL in al deze procedures een toegevoegde 
dimensie voor de debatten ten gronde.  BATL komt op tegen de meldplicht van de 
besprekingen tussen advocaat en cliënt maar roept ook de schending in van de 
bevoegdheidsverdelende regelen op Europees vlak, de fundamentele vrijheden en de 
grondrechten die door de Europese Unie worden erkend.  De bedoeling daarbij is om 
indien de meldplicht voor de cliënt, de advocaat of andere intermediairs wettig wordt 
bevonden, deze zo veel als mogelijk te zien beperken in de toepassing ratione materiae 
en te komen tot een melding via abstracte schema’s waar het elementen betreft uit een 
consultatie met een advocaat. 
 
Op datum van de algemene vergadering is het nog onduidelijk of het Grondwettelijk 
Hof inzake de federale omzetting op al die andere punten zal wachten op het antwoord 
op de gestelde vraag in de Vlaamse omzetting of een pleitdatum zal bepalen in 2021.  
Het valt te voorzien dat de meldplichten nog enkele jaren effectief zullen blijven in 
afwachting van de uitkomst van de ingestelde voorzieningen. 
 
6. Het valt te voorzien dat de eerste controles / boetes DAC 6 in 2022 zullen 
plaatsvinden en een nieuwe dimensie toevoegen aan de omzettingsproblematiek.  Met 
name inzake de wettigheid en de verenigbaarheid van die boetes met het Unierecht dat 
in deze direct inroepbaar is. 
 
Het is ook mede vanuit die optiek dat BATL een breed spectrum van argumenten 
inzake Unierecht heeft ontwikkeld tegen de vijf Belgische omzettingen met meerdere 
prejudiciële vragen die dan door de fiscale magistraten kunnen worden gesteld aan het 
Hof van Justitie mocht er geen eerder arrest zijn van het Grondwettelijk Hof dat dit 
doet. 
 
Uit hogere tabel valt af te leiden dat de federale omzetting in staat is.  De Voorzitter 
van het Grondwettelijk Hof werd in mei 2021 door BATL uitgenodigd om deze zaak 
met voorrang vast te willen stellen.  Tevens werden door de OVB en BATL bij het 
indienen van hun memories aan de Voorzitter van het Hof van Justitie gevraagd om 
ook de behandeling van zaak C-694/20 met voorrang te willen vaststellen.   
 
Wordt aan deze verzoeken tot behandeling met voorrang gevolg gegeven, kunnen we 
arresten verwachten in het najaar 2021 maar zelf in dat geval is het koffiedik kijken of 
gevolgen zullen gehandhaafd blijven of niet. 
 
Het verdient derhalve aanbeveling dat BATL in de tweede jaarhelft van 2021 nadenkt 
met de OVB / OBFG over een draaiboek in geval van boetes / vragen om inlichtingen. 
 
7. Zoals hiervoor vermeld, vraagt de Raad van Bestuur formele instemming van de 
algemene ledenvergadering met de vier andere ingestelde voorzieningen tegen de 
overige omzettingen (Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Franse gemeenschap).  
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B. Seminarie DAC 6. 
 
8. BATL organiseerde zijn eerste digitaal seminarie op 16 september 2020 waarin aan 
de ingeschreven leden toelichting werd verleend over de verwijten die BATL opwerpt 
tegen DAC 6 en de federale omzetting.  Het seminarie werd ook gevolg door een groep 
leden van de Nederlandse zusterorganisatie. 
 
De video van het seminarie en de slides zijn te raadplegen op de ledenpagina van de 
website. 
 

C. Leden.   
 
9. Op de Raad van Bestuur van 10 juli 2020 werd Mr. Moser weggelaten als lid 
wegens het verlaten van de balie en werd Mr. Carnoy toegevoegd als lid.  
 
Op de Raad van Bestuur van 30 oktober 2020 werd akte genomen van het verzoek van  
Oud-Voorzitter en oprichter van BATL, Mr. Mark Delanote om te worden geschrapt als 
lid op datum van diens verzoek daartoe aan de Voorzitter. Dit ingevolge het aanvaarden 
door Mr. Delanote van het mandaat als raadsman voor het Vlaams Gewest in de zaak 
die werd ingesteld door BATL tegen de Vlaamse omzetting van de DAC 6 richtlijn.  Mr. 
Komlosi, Mr. Maes, Mr. Peeters werden toegelaten als lid. Om de kosten van de 
procedures inzake omzetting van DAC 6 te bekostigen werd beslist om een strikte 
politiek te voeren inzake de lidgelden voor de werkingsjaren 2019 – 2021 en de leden 
uit te sluiten die voor die drie jaar in gebreke blijven om zich in regel te stellen. 
 
Op de Raad van Bestuur van 30 november 2020 wordt Mr. Moens toegelaten als lid. 
 
Op de Raad van Bestuur van 22 februari 2021 wordt Mr. Charlotte Lardenoit toegelaten 
als lid en worden Mr. De Raedt, Mr. Felix, Mr. Schelfaut, Mr. Vergauwe, Mr. Westen 
en Mr. Wils op verzoek weggelaten als lid. 
 
Op de Raad van Bestuur van 22 maart 2021 wordt beslist tot een laatste waarschuwing 
voor leden die in gebreke bleven om hun lidgeld te voldoen voor drie opeenvolgende 
werkingsjaren. 
 
Op de Raad van Bestuur van 19 april werden 9 leden geschrapt en werden als nieuwe 
leden toegelaten : Mr. Anseeuw, Mr. Caron, Mr. Degée, Mr. Peeters, Mr. Traversa, Mr. 
Weyn en Mr. Wilmet. 
 
De evolutie in het ledenaantal voor de werking 2020 – 2021 is zo negatief met min 4 
leden door de 10 schrappingen op initiatief van de Raad van Bestuur. 
 

D. De VZW BATL 
 
10. De Raad van Bestuur acht het aangewezen om aan de leden van de vereniging het 
voorstel voor te leggen om een VZW BATL op te richten op de algemene 
ledenvergadering van 2021.  Voor toekomstige geschillen die zich mogelijks in 2022 
gaan aandienen kan zo verholpen worden aan het ontbreken van 
rechtspersoonlijkheid.  
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Ook biedt een VZW in het kader van geschillen een betere bescherming aan de 
bestuurders en de leden dan een feitelijke vereniging dat kan doen. 
 
De feitelijke vereniging BATL dient nog enkel jaren te blijven voorbestaan ten behoeve 
van de ingestelde procedures tegen DAC 6 of totdat het Grondwettelijk Hof oordeelt 
dat er niet namens de feitelijke vereniging een vordering tot vernietiging kon worden 
ingesteld.  In voorkomend geval zullen de bestuurders die in eigen naam procespartij 
zijn in nauw overleg met BATL deze gedingen verder zetten. 
 

E. Hoorzitting Commissie Budget en Financiën. 
 
11. De vijf ingestelde procedures hebben BATL op de kaart gezet bij de beleidsmakers. 
De Commissie Financiën en Begroting nodigde BATL uit om haar standpunt kenbaar 
te maken inzake het Wetsvoorstel van 16 juli 2019 tot verstrenging van de 
sanctiemaatregelen ten aanzien van de fiscale tussenpersonen die betrokken zijn bij 
fraude en agressieve fiscale planning waarbij de fiscale of deontologische regels worden 
overtreden (DOC 55 0139/001). 
 
Indien dit wetsvoorstel in zijn huidige vorm wet zou worden in 2022, worden daarbij 
dermate veel principes geschonden dat men echt niet goed weet welk geschonden 
principe als eerste in te roepen.  
 
Op datum van de hoorzitting, 27 april 2021, noteerde de website van BATL een stijging 
van het aantal bezoekers met 350.  De Raad van Bestuur dankt de Ondervoorzitter, Mr. 
Sabrina Scarnà voor haar uitstekende tussenkomst namens BATL, die zij hierna samen 
met de Voorzitter zal toelichten. 
 

F. Nieuwsbrieven.   
 
12. De Raad van Bestuur heeft in het werkingsjaar 2020-2021 3 nieuwsbrieven 
opgesteld (2020-3, 2021-1 en 2021-2).  Het principe daarbij blijft dat er enkel een 
nieuwsbrief wordt uitgebracht als er nood is om de aandacht van de leden te vestigen 
op wat wordt medegedeeld. 
 

- Werkzaamheden 2021 – 2022 : 
 
13. Alle energie van de vereniging wordt gefocust op het verderzetten van de vijf 
ingestelde procedures tegen de omzettingen en geregelde vragensessies met en door 
leden over praktische vragen die rijzen bij de meldplicht onder de diverse omzettingen. 
 
Indien mogelijk door de pandemie zal in het najaar een seminarie worden 
georganiseerd waarbij de leden elkaar kunnen ontmoeten en bijpraten. 
 
 

- Stemming ingestelde procedures / werkingsjaar 2020 – 2021 / 
voorstel werkingsjaar 2021 – 2022 : 

 
14. Na het verslag van de penningmeester wordt U uitgenodigd tot stemmen. De 
secretaris en de co-secretaris hebben een lijst van ingeschreven leden voor de digitale 
ledenvergadering.  Per vraag wordt gevraagd dat ‘VOOR’ het handje aanklikken, 
waarna deze stemmen worden geteld.  Vervolgens wordt gevraagd voor ‘TEGEN’ 
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stemmen met het aanklikken van het handje. Vervolgens wordt gevraagd wie zich 
wenst te onthouden door het aanklikken van het handje. 
 
De stemresultaten worden medegedeeld door de secretaris en co-secretaris alvorens 
wordt overgegaan tot het volgende punt. 
 
Stemming 1 : 
 
De Raad van Bestuur nodigt U uit om het instellen van de vier procedures tegen de 
Vlaamse, Brusselse, Waalse omzetting en de omzetting door de Franse gemeenschap 
te willen goedkeuren of afkeuren. 
 
 
Stemming 2 : 
 
De Raad van Bestuur nodigt U uit te stemmen over het verslag van de werkzaamheden 
2020 – 2021 te laten blijken door het al dan niet aanklikken van het handje op uw 
computerscherm. 
 
 
Stemming 3 : 
 
De Raad van Bestuur nodigt U uit te stemmen over het voorstel van werkzaamheden 
2021 - 2022. 
 
Stemming 4 : 
 
De Raad van Bestuur nodigt U uit te stemmen over het financieel verslag. 
 

_______ 


