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Samenvatting

Dit verslag handelt over de controles die de Administratie der Douane en
Accijnzen (D&A) uitvoert voor rekening van de Administratie voor de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) inzake de verkeersbelasting, de belasting
op de automatische ontspanningstoestellen, het wegvervoer en de speciale
registers die de garagehouders moeten bijhouden. Wil deze samenwerking tussen
twee administraties met het oog op de naleving van de fiscale wetgeving, doeltreffend zijn, dan moeten bepaalde elementaire voorwaarden vervuld zijn:
• de bevoegdheden van elk van de actoren moeten duidelijk zijn gedefinieerd;
• de resultaten van de controles moeten worden voorgelegd in een vorm die
echt bruikbaar is voor de administratie waarvoor ze zijn bestemd;
• deze resultaten moeten effectief en snel worden doorgestuurd aan die
administratie;
• D&A moet een minimum aan feedback krijgen over de gevolgen die aan hun
vaststellingen werden gegeven.
Het Rekenhof heeft op basis van een steekproef van overtredingsdossiers, de
kwaliteit van de uitgevoerde controles en de gevolgen die eraan werden gegeven,
onderzocht.
Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de taken die aan D&A zijn toevertrouwd, in het algemeen duidelijk zijn gedefinieerd, met uitzondering echter
van de controles die voor het wegvervoer werden uitgevoerd. De afschaffing van
de fiscale grenzen binnen de Europese Unie, die ertoe heeft geleid dat nagenoeg
alle verplichte documenten voor het communautair vervoer zijn verdwenen, heeft
de draagwijdte van die controles sterk verminderd. Deze beperken zich momenteel tot het verzamelen van informatie die door D&A wordt bewaard en enkel
op verzoek worden toegezonden aan de geïnteresseerde diensten (BTW in het
bijzonder). Er blijken nagenoeg geen vragen naar dergelijke informatie te zijn.
De vaststellingen die werden gedaan naar aanleiding van de controles van D&A
worden in het algemeen toegestuurd aan de AOIF in een vorm die deze direct kan
gebruiken. Er zijn echter vaak problemen die worden veroorzaakt door de slechte
leesbaarheid van die documenten of het ontbreken van bepaalde gegevens.
Voor de controles die worden uitgevoerd bij de garagehouders, is het verslag dat
door de motorbrigades van D&A wordt opgemaakt, bovendien geen echt procesverbaal van overtreding. Hierdoor wordt de behandeling van die gegevens vertraagd en worden deze soms zonder gevolg geklasseerd.
De termijn voor het doorsturen naar de AOIF van de vaststellingen die naar
aanleiding van de controles van D&A werden gedaan, kan als lang worden
beschouwd. Wat de verkeersbelasting betreft, gebeurt de dossierbehandeling
praktisch volledig binnen D&A. Het proces-verbaal wordt gemiddeld 43 dagen na
de vaststelling van de overtreding opgesteld en de invoer ervan in de gegevensbank van de gewestelijke directies D&A gebeurt gemiddeld 127 dagen na de
vaststelling. Voor de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, stelt
D&A de processen-verbaal weliswaar snel op, maar bedraagt de gemiddelde inkohieringstermijn door de AOIF voor de onderzochte dossiers nagenoeg 500 dagen
vanaf de vaststelling van de overtreding. Voor de registers die de garagehouders moeten bijhouden, komen de door D&A opgestelde verslagen gemiddeld
154 dagen na de vaststelling aan bij de AOIF. Deze termijn leidt in heel wat
gevallen tot een klassering zonder gevolg.
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Tot slot krijgen de ambtenaren van D&A die de vaststelling van de overtredingen
hebben gedaan, nagenoeg geen feedback vanwege de AOIF. Er is bovendien in
geen enkel overleg voorzien wanneer andere diensten dan D&A (bijv. de opsporingsdiensten van de AOIF) een controle ter zake organiseren.
Het Rekenhof pleit ervoor de behandeling van de dossiers te informatiseren en
de PV’s op computer op te stellen zodat de elektronische overdracht tussen de
diensten wordt vergemakkelijkt.
Het Rekenhof is bovendien van oordeel dat de motorbrigades rechtstreeks toegang zouden moeten hebben tot de gegevensbanken van de AOIF, meer bepaald
wat de verkeersbelasting betreft. De audit heeft aangetoond dat het gebrek aan
rechtstreekse toegang tot de informatie de procedures logger maakte en de
behandeling van de dossiers aanzienlijk vertraagde.
Het Rekenhof wijst er eveneens op dat de vier onderzochte controles door geen
van beide administraties worden gestuurd. De gebrekkige of het totaal ontbreken
van relevante en betrouwbare indicatoren maken een gepaste opvolging van de
ingestelde controlesystemen onmogelijk. De sterke terugval van het aantal controles, zoals blijkt uit de statistieken die in het Jaarverslag van de Algemene
Administratie van de Belastingen werden gepubliceerd, werd blijkbaar aan geen
enkele analyse onderworpen. De betrouwbaarheid van die statistieken is daarenboven niet volledig verzekerd aangezien D&A de uitwerking ervan niet meer onder
controle heeft. Meer in het algemeen dringt het Rekenhof erop aan dat elke
administratie over betrouwbare indicatoren zou beschikken om de sturing van
haar controles te vergemakkelijken. Het informatieplan van D&A, een nieuw statistisch en beheersinstrument, is een vooruitgang die moet worden ondersteund.
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Inleiding

Algemene context
1

De audit van de verrichtingen die de Administratie der Douane en Accijnzen
(D&A) uitvoert voor rekening van andere fiscale besturen, kadert binnen de
algemene controleopdracht waarmee het Rekenhof is belast inzake de verrichtingen met betrekking tot de vaststelling en de invordering van de door de Staat
verworven rechten, met inbegrip van de fiscale ontvangsten1. Die verrichtingen
hebben enerzijds betrekking op de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen, meer in het bijzonder de verkeersbelasting (VB) en de belasting op
de automatische ontspanningstoestellen (AO), en anderzijds op de belasting over
de toegevoegde waarde (BTW), meer in het bijzonder de registers die moeten
worden bijgehouden door garagehouders en het wegvervoer.

2

Een andere belangrijke bevoegdheid van D&A voor rekening van andere besturen,
nl. de BTW bij invoer, werd behandeld in een vorig verslag van het Rekenhof2 en
kwam in deze audit niet aan bod. De controle van het eurovignet wordt in deze
audit ook niet behandeld, daar de desbetreffende controleverrichtingen slechts
tot heel weinig informatie-uitwisselingen leiden met de ontvangkantoren van de
directe belastingen die ermee zijn belast.

3

Gegevens in verband met de verrichtingen van D&A die als een eerste indicator
van die activiteiten kunnen worden beschouwd, worden gepubliceerd in het
Jaarverslag van de Administratie der Douane en Accijnzen en in het Jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering 3.
Die verslagen verstrekken heel kostbare informatie in verband met de evolutie
van de controles. Hieronder worden de gegevens vermeld die voor de jaren
1996 tot 2002 4 beschikbaar waren. Ze tonen aan dat het aantal uitgevoerde
controles sterk is verminderd, meer in het bijzonder die voor het wegvervoer en
de verkeersbelasting.

Tabel 1 – Aantal uitgevoerde controles voor rekening van de AOIF
Aard van de controle
Wegvervoer
Garagehouders
Automatische
ontspanningstoestellen
Verkeersbelasting
TOTAAL

1996
27.389
18.361
39.183

1997
21.208
17.507
42.969

1998
13.081
15.988
43.397

1999
11.004
15.222
42.828

2000
7.970
13.185
32.405

2001
4.495
9.740
25.643

2002
2.701
12.123
20.768

373.143
458.076

295.323
377.007

365.456
437.922

245.007
314.061

223.607
277.167

94.504
135.138

44.343
79.935

Bronnen: Jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen, uitgaven 1998 tot 2002.

1

Wet van 4 april 1995 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de oprichting van het Rekenhof.

2

Functionering van de douanediensten inzake de invoerrechten, Brussel, juni 2001.

3

Het Rekenhof heeft er een afzonderlijke publicatie aan gewijd: Commentaar bij het jaarverslag van
de Algemene Administratie van de Belastingen, Brussel, oktober 2003.

4

De gegevens betreffende het kalenderjaar 2003, die op 31 januari 2005 op de website van de FOD
Financiën werden gepubliceerd, kunnen niet met de voorgaande jaren worden vergeleken, omdat
de gegevens ofwel niet meer op de website staan ofwel volgens andere criteria zijn voorgesteld.
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4

In het verleden berustte de controle van die materies bij de vroegere administraties der Directe Belastingen en van de BTW. Vanaf 1 januari 2003 werden die
controles toevertrouwd aan D&A, die voor een uitvoerige reorganisatie stond na
de oprichting van de interne markt en de openstelling van de grenzen van de Lidstaten van de Europese Unie.

5

De audit heeft de controleactiviteiten van D&A onderzocht die leiden tot een
informatieoverdracht naar een ander fiscaal bestuur. De talrijke tussenkomsten
voor rekening van andere openbare diensten (politie, sociale zekerheid, volksgezondheid, ...) werden bijgevolg buiten beschouwing gelaten. De rechtstreeks
betrokkenen voor wie de informatie, die onontbeerlijk is voor de controle en de
belasting van de belastingplichtigen, is bestemd, zijn de taxatiediensten van de
gewestelijke directies Directe Belastingen (bijzondere belastingen), met inbegrip
van de ontvangkantoren5 (voor de VB en de AO) en de BTW-controlediensten
(voor de reglementering inzake de garagehouders en het wegvervoer). Beide
instanties zijn gegroepeerd binnen de Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit (AOIF). Die controles worden hoofdzakelijk uitgevoerd door
de buitendiensten van D&A, in casu de motorbrigades en de secties accijnzen. De
diensten verkeersbelasting van de gewestelijke directies D&A spelen eveneens
een belangrijke rol bij de controle van die belasting.

6

Deze audit onderzoekt in welke omstandigheden die controles worden
uitgevoerd en hoe de resultaten ervan worden benut. Het is dus niet de bedoeling
na te gaan of die belastingen en reglementeringen in het algemeen correct worden gecontroleerd, maar wel de samenwerking tussen de betrokken besturen te
beoordelen.

Verloop van de audit
7

Op 7 januari 2004 heeft het Rekenhof de Minister van Financiën op de hoogte
gebracht van zijn beslissing een audit uit te voeren van de verrichtingen die D&A
uitvoert voor rekening van andere fiscale besturen.

8

Tijdens het terreinonderzoek werd nagegaan hoe de controleprocedures te velde
worden toegepast. Er werd een bezoek gebracht aan vier secties accijnzen en
aan vier motorbrigades. De inhoud en de opvolging van een steekproef van dossiers werden onderzocht6. Daarbij aansluitend werden vier gewestelijke directies
D&A, vier gewestelijke directies AOIF en tweeëntwintig BTW-controlediensten
gecontacteerd.

De tegensprekelijke fase
9

Het auditverslag werd op 16 september 2004 naar de administratie verstuurd
met het oog op een tegensprekelijk debat. Op 28 oktober 2004 heeft de

5

De ontvangkantoren hangen af van de Administratie van de Invordering.

6

Per materie en per dienst die met het toezicht is belast, werden een vijftiental dossiers op aselecte
wijze geselecteerd, hetzij in totaal nagenoeg 200 dossiers. De dossiers inzake het wegvervoer
werden echter niet uit de vier diensten geselecteerd. Op het vlak van de inhoud kan de steekproef
redelijkerwijze als representatief worden beschouwd, aangezien de elementen waaruit ze elk
bestaan, regelmatig zijn. De geöbserveerde statistische gegevens kunnen echter niet worden
geëxtrapoleerd naar het geheel van de door de diensten behandelde overtredingdossiers. Ze geven
hooguit tendensen aan.

8
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administrateur-generaal van de Belastingen en Invordering de opmerkingen en
commentaren van D&A en van de AOIF toegestuurd en, op 8 november 2004, die
van de Administratie van de Invordering.
10

Op 5 januari 2005 heeft het Hof het verslag aan de Minister van Financiën toegestuurd, nadat het de commentaar van de administratie erin had verwerkt.

11

Op 2 maart 2005 heeft de minister aan het Hof geantwoord dat hij geen
opmerkingen heeft bij het auditverslag en dat de fiscale administraties zullen
worden verzocht de intenties die ze als reactie op de audit hebben geformuleerd, concrete vorm te geven en de onderlinge communicatie effectief te
verbeteren. Het antwoord van de minister is opgenomen in de bijlage.
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Hoofdstuk 1
De Administratie der Douane en Accijnzen

12

De inwerkingtreding van de interne markt op 1 januari 1993, die heeft geleid tot
de afschaffing van de binnengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie,
heeft het actieterrein van D&A grondig gewijzigd. Er moest immers een oplossing
worden gevonden voor het overtollig personeel ingevolge de afschaffing van de
douaneposten aan de grenzen van ons land. Er werden verschillende bepalingen
genomen om dat probleem te verhelpen. Zo waren er het koninklijk besluit van
7 december 1992 dat de stelsels van terbeschikkingstelling en herklassering
definieerde voor ambtenaren die hun ambt afgeschaft zagen, en het koninklijk
besluit van 4 april 1995 waardoor artikel 181bis wordt ingevoegd in het koninklijk
uitvoeringsbesluit van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (KB/WIB 92),
waardoor de rol van de ambtenaren van D&A inzake opsporing en controle in verband met de inkomstenbelastingen werd geofficialiseerd. Tot slot machtigt artikel
14 van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende de algemene verordening
betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de ambtenaren en personeelsleden van D&A om overtredingen op te sporen en processen-verbaal op te stellen inzake met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belastingen.

1.1

Structuur en organisatie

13

De diensten van de centrale administratie zijn gegroepeerd in negen directies:
Planning, Financiën, Communicatie en Doelgroepenstrategie (PFC), Nomenclatuur, Landbouw en Waarde (DT), Douaneprocedures (DD), Accijnsprocedures
(DA), Diverse regelingen (DRD), Invordering en geschillen (DC), Personeel en
Vorming (DP), Organisatie en beheer van de centrale administratie (DO) en
Automatisering (DM). In de marge van deze structuur komen daar onder andere
nog bij: de Nationale Opsporingsdirectie, de Dienst algemene controle en organisatie (DACO) en de Centrale Dienst informatiebeheer en risicoanalyse (CDIB).
Deze structuur wordt in het hiernavolgende organogram geïllustreerd.

14

De gedecentraliseerde buitendiensten zijn georganiseerd in zes gewestelijke
directies7. Elke gewestelijke directie bestaat uit gewestelijke inspecties waarbinnen men afhankelijk van het geval comptabiliteitsinspecties (die groeperen de
ontvangkantoren, de douaneposten en de vaste posten), inspecties waarde en
externe comptabiliteitscontrole en plaatselijke inspecties aantreft. Van die plaatselijke inspecties hangen de drie controlediensten van het departement af:
Accijnzen, Douane en Douane en Accijnzen, waaraan de motorbrigades en de
secties Accijnzen zijn verbonden die belast zijn met de controles die het voorwerp
van dit verslag uitmaken.

7

Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik en Bergen.
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Tabel 2 – Organogram van de Administratie der Douane en Accijnzen

Centrale administratie
Algemene directie
PFC

DT

DD

DA

DRD

DC

Gewestelijke
directie

D.A.C.O

DP

DO

Nationale
opsporingsdirectie

Gewestelijke

C.D.I.B.

inspectie

Comptabiliteits-

Inspectie waarde en externe comptabiliteitscontrole

inspectie
Ontvang kantoor

Vaste
post

Douanepost

DM

Controle der
Douane

Brigade
Entrepot

Brigade der

Douane

Motor
brigade

Plaatselijke
inspectie

Controle Douane
en Accijnzen

Gewestelijk
verificatiecentrum

Verificatiedienst

Controle
Accijnzen

Controle
sectie der
accijnzen

Bronnen: Jaarverslag van de Administratie der Douane en Accijnzen, 2001, p. 2 en 3.

15

De motorbrigades en de secties accijnzen hangen rechtstreeks af van een
eerstaanwezend inspecteur (niveau 1) en bestaan in hoofdzaak uit ambtenaren
van niveau 2+, 2 en 3. Elke motorbrigade staat onder de verantwoordelijkheid
van een brigadechef, eerstaanwezend verificateur (niveau 2+). Er zijn momenteel 29 motorbrigades en 67 secties accijnzen.

1.2
16

Onderzochte belastingen en reglementeringen

De controleactiviteiten die in het verslag worden onderzocht, zijn beperkt tot
de vier domeinen waarin D&A optreedt voor rekening van de AOIF. Het gaat
om de verkeersbelasting, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, de registers garagehouders en het wegvervoer.
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Hoofdstuk 2
Administratieve procedures en uitgevoerde controles

17

Deze audit wil nagaan of de controles die de diensten van D&A uitvoeren voor
rekening van de AOIF gebeuren volgens de goedebeheerscriteria (doeltreffendheid, doelmatigheid, zuinigheid). Daarvoor is het goed eerst de theoretische voorwaarden op te sommen die in deze bijzondere context van gedeelde bevoegdheid
tussen administraties moeten zijn vervuld.

18

Eerst en vooral moeten de bevoegdheden van D&A en hun omvang duidelijk
worden omschreven. Dit veronderstelt dat er voor elk soort controle precieze
instructies bestaan, die aangeven welke de bevoegde ambtenaren zijn, wat de te
volgen interne procedures zijn en volgens welke modaliteiten de communicatie zal
verlopen met de administraties waarvoor deze controles worden uitgevoerd.
Bovendien moeten de resultaten van de stappen die door de motorbrigades en de
secties Accijnzen van D&A werden ondernomen, worden voorgesteld in een vorm
die bruikbaar is voor de administraties waarvoor ze zijn bestemd. Deze resultaten
moeten vervolgens effectief aan de betrokken administraties worden toegezonden en door hen worden gebruikt. Tot slot is het noodzakelijk dat de met de
controles belaste ambtenaren op de hoogte worden gehouden van het concreet
gevolg dat aan hun controles werd gegeven. Een controle kan niet in optimale
omstandigheden gebeuren indien de bevoegde ambtenaar reden heeft om te
twijfelen dat er aan zijn vaststellingen gevolg wordt gegeven.

19

Die verschillende aspecten worden in dit hoofdstuk onderzocht voor de vier in
aanmerking genomen controleopdrachten van D&A.

2.1

Controle van de verkeersbelasting

2.1.1 Reglementering
20

De verkeersbelasting (VB) is een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde
belasting die wordt geheven op alle stoom- en motorvoertuigen die dienen voor
het wegvervoer van personen, goederen of om het even welke voorwerpen.
De wetgeving met betrekking tot de belasting op de inverkeerstelling en met
betrekking tot de compenserende heffing inzake accijnzen valt eveneens binnen
het controleveld 8.

21

De belastbare voertuigen zijn in twee categorieën onderverdeeld: enerzijds
de geautomatiseerde voertuigen (personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik,
aanhangwagens en opleggers van 750 kg tot 3.500 kg, bestelwagens, minibussen
en motorfietsen) en anderzijds de niet-geautomatiseerde voertuigen (autobussen,
autocars, bestelwagens, vrachtauto’s, trekkers, aanhangwagens en opleggers
van minder dan 750 kg of meer dan 3.500 kg, en de voertuigen die behoren tot de
eerste categorie omwille van een speciale Belgische immatriculatie 9).

8

Artikelen 3 tot 42 en 94 tot 111 van het WIGB.

9

Het gaat om de tijdelijke, handelaars- of proefritkentekenplaten of om kentekenplaten van de
Belgische strijdkrachten in Duitsland.
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22

Voor de voertuigen uit de eerste categorie, geeft de inschrijving van het voertuig in het repertorium van de Dienst voor de Inschrijving van Voertuigen (DIV)
aanleiding tot het ontstaan van de belastingschuld. Het voertuig wordt vanaf
dat ogenblik geacht in gebruik te zijn gesteld op de openbare weg en is belastbaar gedurende de hele periode van immatriculatie. De DIV deelt iedere wijziging van zijn repertorium mee aan het Centrum voor Informatieverwerking van
de Administratie van de Directe Belastingen (CIV/VB) dat de opdracht heeft
aan de belastingplichtige een uitnodiging tot betaling van de belasting te sturen
(bericht 674.1).

23

Voor de voertuigen uit de tweede categorie is de belasting verschuldigd voor het
effectief gebruik van het voertuig op de openbare weg. Dat heeft voor gevolg dat
de gebruiker, vóór hij het voertuig op de openbare weg in gebruik neemt, dat
voertuig moet aangeven bij de bevoegde dienst der directe belastingen, in casu
het ontvangkantoor. Zodra de belasting is betaald, levert de ontvanger een
fiscaal kenteken (FK) af.

24

In het geautomatiseerde systeem is de belasting verschuldigd voor een opeenvolgende periode van twaalf maanden, te tellen vanaf de eerste dag van de
maand van inschrijving in het repertorium van de DIV. In het niet-geautomatiseerde systeem, is ze verschuldigd per kalenderjaar. Er bestaan verschillende
tarieven naargelang van de belastbare voertuigen.

2.1.2 Taken toevertrouwd aan D&A
25

De controle uitgevoerd door de motorbrigades van D&A verschilt naargelang het
voertuig opgenomen is in het geautomatiseerd of in het niet-geautomatiseerd
systeem.

26

In het eerste geval zullen zij voornamelijk nagaan of er voor het voertuig al dan
niet een conform inschrijvingsbewijs bestaat. Ze stellen ook vast of de belastingplichtige zich tegen de controle verzet of weigert bepaalde documenten te overhandigen10. Elke onregelmatigheid moet aanleiding geven tot een vaststelling (PV
656.2) die via de eerstaanwezend inspecteur wordt toegestuurd aan de gewestelijk directeur van D&A in wiens ambtsgebied de belastingplichtige is gehuisvest.
De gewestelijk directeur stelt dan een bericht van wijziging (document 664.2) op
dat het bedrag van de ingekohierde sommen vermeldt11. Dit wordt aan de
belastingplichtige toegezonden met verzoek om binnen de twintig dagen alle
bewijsstukken voor te leggen. Eens die termijn is verstreken, worden de aldus
vastgestelde bedragen ingekohierd. De verdere afwikkeling van het dossier
behoort tot de bevoegdheid van de gewestelijk directeur van de directe belastingen (DB) die als enige bevoegd is om het kohier uitvoerbaar te verklaren.

27

In het tweede geval (niet-geautomatiseerd systeem) gaan de ambtenaren
specifiek na of er een aangifte is, of er een conform fiscaal kenteken aanwezig is
en of de belasting en de eventuele toeslagen zijn betaald. Indien zij onregelmatigheden vaststellen, moeten ze de overtreder ondervragen of hem tenminste
identificeren (bericht van overtreding 656 A) en vervolgens een proces-verbaal

10

De belastingplichtige kan bijvoorbeeld op het ogenblik van de controle gevraagd worden documenten
voor te leggen waaruit blijkt dat hij van de belasting is vrijgesteld.

11

Meer bepaald de ontweken belasting (prorata temporis) en een administratieve boete gelijk
aan 200 %, met een minimum van 50 euro en een maximum van 250 euro. De boete zal echter niet
verschuldigd zijn ingeval er onvoldoende is betaald (verschil tussen de gegevens van het inschrijvingsbewijs en de werkelijkheid).
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opstellen (PV 656). Dat proces-verbaal moet vervolgens via de eerstaanwezend
inspecteur worden bezorgd aan de gewestelijk directeur van D&A die bevoegd is
voor de gemeente waar de belastingplichtige woont. De gewestelijk directeur
moet dan bij de territoriaal bevoegde ontvanger der directe belastingen (document 661) nagaan of er een aangifte en een betaling werden verricht. Het dossier
wordt vervolgens aan de gewestelijk directeur van D&A overgezonden. In dit stadium verschilt de procedure naargelang de overtreding aanleiding geeft tot een
vermeerdering van de belasting of niet. Komt er een vermeerdering, dan wordt
een bericht van wijziging 664.1 met kopie van het PV naar de belastingplichtige en
naar de eerstaanwezend inspecteur (de ontvanger) der directe belastingen
gestuurd. Een termijn van twintig dagen wordt aan de verschuldigde van de
belasting toegekend en het is de ontvanger die de gewestelijk directeur van D&A
op de hoogte brengt over het verder verloop van het dossier (document 665). Als
de belastingplichtige zijn schuld niet heeft vereffend, worden de niet-betaalde
sommen ingekohierd12. Komt er geen vermeerdering13, dan wordt een bericht van
wijziging 662.2 met kopie van het PV toegezonden aan de belastingplichtige, die
over dezelfde termijn beschikt om zijn toestand te regulariseren. Als deze termijn
is verstreken, wordt een boete ingekohierd14.
D&A merkt op dat de opdracht van de douane bij de controle van niet-geautomatiseerde voertuigen er enkel in bestaat na te gaan of er een fiscaal kenteken aanwezig is en niet of er voor het betrokken voertuig werd betaald.

Commentaar van
de administratie

In het niet-geautomatiseerd systeem zijn er namelijk 2 systemen van betaling. Er
is een onmiddellijke betaling voor de aanhangwagens die niet moeten worden
ingeschreven bij de D.I.V., voor de commerciële kentekenplaten, de tijdelijke of
B-kentekenplaten en sommige voertuigen die in het buitenland ingeschreven zijn
maar aan de Belgische verkeersbelasting onderworpen zijn. Daarentegen moet
voor het overgrote deel de verkeersbelasting slechts betaald worden uiterlijk op
15 december van het betrokken aanslagjaar (o.a. vrachtwagens, aanhangwagens
en opleggers van meer dan 3.500 kg).
28

In het algemeen blijkt dat de inkohiering en de opmaak van de aanslagbiljetten
behoren tot de bevoegdheid van de gewestelijk directeur van D&A. Voor het uitvoerend gedeelte en de gevolgen die eraan worden verleend (invordering,
bezwaar…) is de gewestelijk directeur van de directe belastingen bevoegd.

29

De bepalingen in verband met de aanslagtermijnen voor de inkomstenbelastingen zijn eveneens van toepassing op de gelijkgestelde belastingen15. De administratie beschikt over een termijn van drie jaar om de belasting in te kohieren
vanaf 1 januari van het jaar dat het aanslagjaar aangeeft waarvoor de belasting
verschuldigd is16.

12

Het bedrag van de ontweken belasting én een belastingvermeerdering van 25 % met een minimum
van 50 euro en een maximum van 500 euro.

13

Voornamelijk in het geval, analoog met de controle van de geautomatiseerde voertuigen, waarbij
een automobilist binnen een termijn van 20 dagen regelmatige documenten moet voorleggen.

14

Een administratieve boete van 50 euro ingeval van verzet tegen de controle en 100 euro in de
andere gevallen.

15

Art. 2 WIGB.

16

Art. 354 WIB 92.
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2.1.3 Overzending van de resultaten van de door de motorbrigades uitgevoerde controles
a. Voorafgaande opmerkingen
30

Commentaar van
de administratie

In verband met de voertuigen die op de openbare weg kunnen worden gecontroleerd door de motorbrigades van D&A, kan voorafgaand worden opgemerkt dat
er twee repertoria bestaan die de totaliteit van de voertuigen groeperen: de
geautomatiseerde en de niet-geautomatiseerde. Het zijn vooral de voertuigen
ingeschreven in het tweede repertorium die door de controleambtenaren worden
geviseerd, omwille van het risico dat samenhangt met het niet op voorhand aangeven van de inverkeerstelling op de openbare weg en de daaruit voortvloeiende
niet-betaling van de belasting. In de loop van de voorbije jaren hebben zich verschillende wijzigingen voorgedaan om bepaalde categorieën voertuigen van dat
repertorium te transfereren naar het geautomatiseerd repertorium17. Deze
evolutie kan ongetwijfeld gedeeltelijk de vastgestelde sterke daling verklaren
van het aantal controles dat op de verkeersbelasting werd uitgevoerd.
Wat het terugvallen van het aantal controles in de verkeersbelasting betreft,
merkt de D&A op dat dit inderdaad in hoofdzaak te wijten is aan het feit dat
vele niet-geautomatiseerde voertuigen overgeheveld werden naar het geautomatiseerd systeem. Ook het feit dat de wetgeving meerdere opeenvolgende
wijzigingen onderging, zonder dat specifieke richtlijnen werden verstrekt door
de Administratie van de Invordering, had als gevolg dat de controlediensten
geen instructies meer hadden welke controletaken van hen werden verwacht.
Het lagere rendement van de motorbrigades wordt ongetwijfeld ook beïnvloed
door de als maar stijgende gemiddelde leeftijd van de controleambtenaren
o.a. wegens de afvloeiing van jongere ambtenaren ingevolge het verdwijnen van
de binnengrenzen in 1993.
Voorts stelt de AOIF dat deze daling logisch is vermits de douane bijna uitsluitend
de niet-geautomatiseerde voertuigen (vrachtwagens, autobussen, grote aanhangwagens, enz.) controleert.

31

De beslissing om een voertuig te controleren houdt rekening met het geheel
van bevoegdheden van de ambtenaren van de motorbrigades. Uit het onderzoek
blijkt dat de eerste opdrachten van D&A (douane- en accijnsrechten, eurovignet,
dieselvoertuigen, ...) voorrang krijgen en dat de controle van de verkeersbelasting
in de meeste gevallen slechts gebeurt naar aanleiding van deze andere controles.

b. De processen-verbaal
32

Alle door de brigades vastgestelde overtredingen worden opgenomen in processen-verbaal. Hierin moeten de elementen worden opgenomen die onontbeerlijk
zijn voor het invervolgingstellen van de in overtreding zijnde belastingplichtigen.
Uit het onderzoek blijkt dat die PV’s niet onmiddellijk bij de vaststelling worden
opgemaakt. Voor de onderzochte dossiers verstreken er gemiddeld 43 dagen
tussen de vaststelling en de opmaak van het PV. In bepaalde gevallen was dat
zelfs meer dan vier maanden.

17

Sinds 1 januari 2000 zijn de kampeerwagens, caravans en bestelwagens overgegaan naar het
geautomatiseerd repertorium. De aanhangwagens en opleggers van 3.500 kg tot 4.000 kg werden
eveneens in dat repertorium geïntegreerd tot 31 december 2000.
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33

Die PV’s worden via de eerstaanwezend inspecteur toegestuurd aan de gewestelijke directie D&A in wiens ambtsgebied de belastingplichtige woont. Afhankelijk
van de standplaats van de motorbrigade, die niet systematisch dezelfde is als die
van de eerstaanwezend inspecteur, kunnen de termijnen voor de overzending
van de dossiers naar de gewestelijke directie aanzienlijk langer worden. Deze
documenten worden vervolgens ingevoerd in een elektronische databank, die
gemeenschappelijk is voor alle gewestelijke directies18. Wat de geselecteerde
dossiers betreft, toont het onderzoek aan dat in deze fase een overtredingsdossier gemiddeld 84 dagen na de opmaak van het PV wordt behandeld, met een
minimum van 3 dagen en een maximum van 534 dagen.

c. Behandeling van de overtredingen
34

De stappen die door de diensten verkeersbelasting van de gewestelijke directies
D&A worden ondernomen, zijn afhankelijk van het repertorium waartoe het voertuig behoort en van de overtredingen die kunnen worden vastgesteld. In het
geautomatiseerd systeem wordt de overtreder gevraagd documenten en/of
inlichtingen te verstrekken die op het ogenblik van de feiten niet konden worden
nagegaan. De belastingplichtige beschikt daartoe over een wettelijke termijn van
20 dagen. Daarna wordt een boete ingekohierd. Ondanks deze procedure is
gebleken dat sommige motorbrigades zelf die filter toepassen en slechts een PV
opstellen nadat ze de belastingplichtige 20 dagen de tijd hebben gegeven om zijn
situatie te regulariseren.

35

In het niet-geautomatiseerd systeem moet de dienst zelf stappen ondernemen,
voornamelijk bij de ontvangkantoren van de directe belastingen, om na te gaan
of er een aangifte of een betaling is gebeurd. Het is belangrijk te onderstrepen
dat de ambtenaren die zijn belast met de dossiers VB binnen de gewestelijke
directies D&A, momenteel geen rechtstreekse toegang hebben tot het repertorium VB van de directe belastingen. Deze raadpleging – die gebeurt via briefwisseling – moet nochtans in bepaalde gevallen tot twee keer toe gebeuren voor
eenzelfde overtredingsdossier. De eerste keer om bijvoorbeeld na te gaan of een
aangifte bestaat en de tweede keer om te zien of de overtreder de geëiste
bedragen (belastingen, boetes, ...) heeft betaald. In de geselecteerde dossiers
nemen die raadplegingen gemiddeld respectievelijk 31 en 59 dagen in beslag.
Door de toegang tot dat repertorium VB zouden gemiddeld negentig dagen
gewonnen kunnen worden19.
De Administratie van de Invordering stelt dat, wat de verkeersbelasting betreft,
de bestanden van deze niet-geautomatiseerde voertuigen – nu verspreid over de
165 terzake bevoegde ontvangkantoren – in de nabije toekomst gecentraliseerd
zullen worden op één enkele centrale computer te Brussel. Dit zou in principe in
de lente van 2005 moeten gebeuren, tenminste indien de planning wordt gerespecteerd. Vanaf dat ogenblik zal het voor D&A mogelijk worden toegang te verkrijgen tot deze bestanden ter raadpleging ervan.

36

Commentaar van
de administratie

Na die raadplegingen worden berichten van wijziging toegezonden aan de
belastingplichtigen die hun toestand niet hebben geregulariseerd of dat niet
binnen de termijn hebben gedaan. In heel wat gevallen gaat het voor de overtre-

18

Het gaat echter niet om een netwerkinstallatie die de verschillende gewestelijke directies verbindt.

19

Deze termijn houdt rekening met de 20 wettelijke dagen die aan de belastingplichtige worden toegekend om zijn situatie te regulariseren.
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der om het tweede contact met de administratie sinds de vaststelling van de overtreding. In de geselecteerde dossiers heeft hij dat bericht gemiddeld 261 dagen na
vaststelling van de overtreding ontvangen.
37

Globaal blijkt uit het onderzoek van de geselecteerde dossiers dat een PV 656
gemiddeld 43 dagen na de vaststelling van een overtreding wordt opgemaakt. De
gewestelijke directies D&A die territoriaal bevoegd zijn, behandelen dat dossier
gemiddeld 84 dagen na de opmaak van dat PV. Bij gebrek aan rechtstreekse toegang tot de informatie raadplegen ze vervolgens de ontvangkantoren van de
directe belastingen, wat gemiddeld een termijn van 31 tot 90 dagen in beslag
neemt, naargelang van de aard van het dossier. Na die verificaties en gemiddeld
261 dagen na de vaststelling van de overtreding, wordt een bericht van wijziging
gericht aan de overtreder.

2.1.4 Gevolg dat aan de vaststellingen wordt gegeven
38

Het controlesysteem voor de verkeersbelasting zoals georganiseerd binnen de
administratie van D&A en de bevoegdheden van haar ambtenaren, beperken de
tussenkomst van de AOIF tot een minimum. Deze komt enkel tussenbeide om de
door de gewestelijke directies D&A opgemaakte kohieren uitvoerbaar te verklaren
en voor de behandeling van de geschillendossiers. Dat aspect vergt geen enkele
commentaar.

39

Hoewel de verkeersbelasting een bevoegdheid is van de AOIF, heeft deze geen
enkel sturingselement uitgewerkt voor de activiteiten van D&A waardoor met
name de evolutie van het aantal uitgevoerde controles kan worden verantwoord.

2.1.5 Informatie bij wijze van feedback aan D&A
40

De motorbrigades beschikken over geen enkele informatie inzake de gevolgen die
aan de door hen vastgestelde overtredingen worden gegeven, tenzij onrechtstreeks via de storting aan de verbaliserende ambtenaren van de toelage voor de
opstelling van PV’s van overtreding in het kader van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen waarin voorzien door het ministerieel
besluit van 6 juli 1994.

2.2

Controle van de belasting op de automatische ontspanningstoestellen

2.2.1 Reglementering
41

De belasting op de automatische ontspanningstoestellen (AO) is een met de
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting die wordt geheven op toestellen,
opgesteld op de openbare weg, in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of
in private kringen20. De belasting is jaarlijks verschuldigd door de eigenaar of, in
geval van niet-betaling, de persoon die toestemming verleent voor de plaatsing
ervan in de hoedanigheid van uitbater van de zaak. De belasting moet nog vóór
de plaatsing van het toestel aan de ontvanger van de Directe Belastingen worden
betaald. Als bewijs van de betaling levert de ontvanger een fiscaal kenteken af.

20

Artikelen 76 tot 91 van het WIGB.
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42

Artikel 56 van het koninklijk besluit houdende de algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen rangschikt de
vergunde toestellen in vijf categorieën. Voor elk van die categorieën geldt een
afzonderlijk tarief. Gezien het hier om een gewestbelasting gaat21, zijn het de
gewesten die bevoegd zijn om het bedrag, de belastbare grondslag en de vrijstellingen te wijzigen. Er bestaan bijgevolg drie tarieven (een per gewest) waarin
telkens de vijf categorieën van toestellen zijn opgenomen. De belasting moet
worden betaald vóór plaatsing van het toestel of vóór 1 januari indien het toestel
vóór die datum werd geplaatst.

2.2.2 Taken toevertrouwd aan D&A
43

Het toezicht op de automatische ontspanningstoestellen verloopt op twee
manieren: naast de gewone controles die het hele jaar door worden uitgevoerd,
wordt ook over een korte periode een grootscheepse controle uitgevoerd van
alle zaken waar de toestellen zijn opgesteld. De ambtenaren van de sectie
accijnzen hebben de opdracht vast te stellen of het gecontroleerde toestel
belastbaar is en, zo ja, of het voorzien is van een geldig en regelmatig fiscaal
kenteken. Ze stellen ook vast of er verzet is tegen de controle.

44

Elke overtreding wordt genoteerd in een proces-verbaal (PV 683) en kan ook het
voorwerp vormen van een verhoringsverslag (document 424). Het PV wordt via
de eerstaanwezend inspecteur toegestuurd aan de gewestelijk directeur der
Directe Belastingen van de woonplaats, de maatschappelijke zetel of voornaamste inrichting van de belastingplichtige22. De gewestelijk directeur stuurt het dan
samen met de aanslag van ambtswege door aan de belastingplichtige. Een kopie
van het bericht van wijziging wordt bezorgd aan de gewestelijk directeur van D&A
ter informatie van de ambtenaren die het PV hebben opgesteld.

45

De aanslag van ambtswege bedraagt het vijfvoudige van de ontweken belasting.
Aangezien het gaat om een met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belasting
is de driejarige aanslagtermijn van toepassing.

2.2.3 Overzending van de resultaten van de door de secties accijnzen
uitgevoerde controles
a. Planning van de controles
46

De algemene regel is dat de controles starten in februari, zodat elke eigenaar van
een toestel zich voor het lopende jaar een fiscaal kenteken kan aanschaffen. Elke
dienst streeft ernaar elke inrichting minstens één keer per jaar te controleren.
Omdat er geen structureel georganiseerde sturing bestaat voor het geheel van
diensten die werden bezocht, was het in deze audit niet mogelijk na te gaan of die
doelstelling is verwezenlijkt.

47

De organisatie van die controle is afhankelijk van de andere opdrachten. Zo
worden, afhankelijk van de inrichting, ook de reglementering op de openingsbelasting voor drankgelegenheden, het vergunningsrecht en de belasting op spelen
en weddenschappen gecontroleerd. Net zoals dat voor de verkeersbelasting het
geval is, gaat het om een gelegenheidscontrole die gebeurt naar aanleiding van

21

Krachtens de bijzondere financieringswet van 16 januari 1989 (BS van 17 januari 1989).

22

Het gaat hier om de uitbater van de zaak en niet om de eigenaar van het gecontroleerde toestel.
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andere opdrachten die meestal als prioritair worden beschouwd. Sommige
controles zijn echter fors in aantal gedaald omdat in het Vlaams en het Brussels
Hoofstedelijk Gewest de openingsbelasting voor drankgelegenheden is afgeschaft, wat deels kan verklaren waarom het aantal controles op de automatische ontspanningstoestellen met 47 % is afgenomen over de referentieperiode
1996 – 2002.

b. Behandeling van de informatie
48

Commentaar van
de administratie

De Administratie van de Invordering geeft periodiek een bijgewerkte lijst uit van
de vergunde toestellen. Bepaalde diensten van D&A hebben laten weten dat ze
deze sinds één à twee jaar niet meer hebben ontvangen. Deze situatie kan de
controles in de inrichtingen bemoeilijken.
D&A vestigt de aandacht op het belang dat alle betrokken diensten (waaronder
die van D&A) kunnen beschikken over het geactualiseerde repertorium van de
vergunde automatische ontspanningstoestellen, dat voor elk toestel de belastingscategorie waartoe het behoort alsook de plaats waar gebruik ervan is toegelaten,
vastlegt. In diezelfde gedachtelijn zou het nuttig zijn dat de Kansspelcommissie die
bij de FOD Justitie werd opgericht ingevolge de artikelen 9 en volgende van de
wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming
van de spelers (B.S. van 30 december 1999) alle betrokken diensten inlicht over
de toekenning van een vergunning om een spel en/of inrichting uit te baten.
De AOIF merkt op dat, wat de rangschikking van de toestellen betreft, de wet van
7 mei 1999 de geldende reglementering aanzienlijk heeft gewijzigd. Op basis van
de lijsten van de Kansspelcommissie, maakt de Directie van de Invordering jaarlijks een repertorium op waarbij de toestellen op fiscaal vlak worden gerangschikt.
Tegen eind 2004 zal dit repertorium met de desbetreffende richtlijnen ter kennis
worden gebracht van de controleagenten opdat begin 2005 opnieuw een grondige
controle kan plaatsvinden.
De Administratie van de Invordering voegt eraan toe dat de wet van 7 mei 1999
echter aanzienlijke wijzigingen heeft aangebracht op het vlak van de regelgeving
in de kansspelsector, waardoor het repertorium van de automatische ontspanningstoestellen volledig moest worden gewijzigd. De Directie IV/4 van de Centrale Diensten van de Sector invordering heeft dan ook recent een nieuw repertorium van de automatische ontspanningstoestellen opgesteld dat enerzijds de
fiscale rangschikking van de automatische ontspanningstoestellen weergeeft en
anderzijds dient als controle-instrument voor de ambtenaren die belast zijn met
het toezicht op de automatische toestellen.
Het nieuwe repertorium van de automatische ontspanningstoestellen wordt
maandelijks bijgewerkt en kan zowel op het internet als het intranet worden
geraadpleegd (via www.fisconet.fgov.be of www.fiscus.fgov.be).

49

Het PV dat door de sectie accijnzen wordt opgemaakt, wordt via de eerstaanwezend inspecteur aan de territoriaal bevoegde gewestelijke directie van de directe
belastingen toegezonden. De audit heeft aangetoond dat, in de geselecteerde
dossiers, het PV gemiddeld vier dagen na de vaststelling werd opgesteld.

2.2.4 Gevolg dat aan de vaststellingen wordt gegeven
50

Uit het onderzoek is gebleken dat de gewestelijke directies de behandeling van
die informatie elk op verschillende manieren organiseren. Naargelang het geval,
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behoort het nagaan van de in de PV’s vastgestelde overtredingen en de inkohiering nu eens tot de bevoegdheid van een controledienst gespecialiseerd in de
controle van de belastingplichtige rechtspersonen, dan weer tot de bevoegdheid
van een ontvangkantoor of een dienst speciale belastingen van de gewestelijke
directies van de Directe Belastingen, of soms tot die van een controlecentrum
van de AOIF. Hoewel deze situatie niet a priori tot een ongelijke behandeling van
de betrokken PV’s leidt, stelt zich toch het probleem van de algemene sturing
van de controles en de analyse van hun doeltreffendheid, rekening houdend met
de andere taken waarmee die diensten zijn belast en hun respectieve technische
bevoegdheden.
51

De gemiddelde termijn die in de geselecteerde dossiers werd vastgesteld om de
verschuldigde belastingen te inkohieren, bedraagt 499 dagen vanaf de overtreding, met een maximumtermijn van 1004 dagen. Er blijken tekortkomingen te
bestaan op het vlak van de registratie van de inkomende stukken in de diensten
die met de behandeling van de overtredingen zijn belast, zodat het onmogelijk is
de oorsprong van die lange termijnen te identificeren: een laattijdige toezending
van de overtredingsdossiers, een laattijdige behandeling ervan door de verschillende diensten van de AOIF, ...
De AOIF merkt op dat er momenteel een inventaris wordt opgemaakt van de
kritische punten die tijdens de vaststellingen werden aangehaald: de behandeling
van de overtredingen en de klachten, de samenwerking tussen de diensten, de
informatiestroom en bepaalde rigide procedures. Deze inventaris vormt de aanzet
tot verbetering.

Commentaar van
de administratie

2.2.5 Informatie bij wijze van feedback aan D&A
52

De secties accijnzen beschikken over geen enkele informatie over de gevolgen
die aan hun vaststellingen worden gegeven. Daarbij komt nog het gebrek aan
overleg met andere diensten die dezelfde controles uitvoeren, in casu de opsporingsdiensten van de AOIF23.

2.3

Controle van het wegvervoer

2.3.1 Reglementering
53

Bij de controle van een voertuig op de openbare weg, worden soms vaststellingen
gedaan die tot een informatiestroom tussen fiscale besturen kunnen leiden. Het
is echter zo dat de afschaffing in 1992 van de fiscale grenzen tussen de lidstaten
van de Europese Unie de verplichtingen inzake het goederenverkeer binnen de
Unie aanzienlijk heeft verminderd. Enkel voor de niet-communautaire invoer, uitvoer en doorvoer moet nu nog een aangifte worden ingediend. Ook het vervoer
van accijnsproducten moet nog worden vergezeld van de nodige documenten.
De AOIF is van oordeel dat de mogelijkheden om controles uit te voeren en de
rechtstreekse fiscale impact van de controle van het goederenverkeer over de
weg sterk aan belang hebben ingeboet sedert de openstelling van de grenzen op
1 januari 1993. Ook werd de doeltreffendheid van die controles herhaaldelijk in
vraag gesteld binnen de controle- en opsporingsdiensten van de AOIF.

23

Commentaar van
de administratie

De opsporingsdiensten van de AOIF maken eveneens PV’s op voor de verkeersbelasting, maar
deze worden door D&A behandeld.

20
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In het verleden is immers reeds gebleken dat sommige observatie opdrachten
eerder contraproductief zijn omdat de geviseerde belastingplichtige niet volledig
onwetend is over het feit dat hij wordt gevolgd. Dat komt doordat de opsporingsdiensten niet over anonieme voertuigen beschikken en zeer herkenbaar zijn.
Wanneer de betrokkenen weten dat er een observatieopdracht over hen loopt,
dan gaan ze zich gauw fiscaal voorbeeldig gedragen. Het is immers zo dat de
goederen ten laatste op de 5e werkdag van de maand die volgt op de levering,
moeten worden gefactureerd, wat betekent dat de inbreuk nooit of zeer zelden
kan worden vastgesteld.
Welke ook de fouten zijn die in de begeleidende documenten worden vastgesteld,
het gaat nooit om officiële documenten of wettelijk voorgeschreven documenten.
Dat maakt dat een controle enkel ervoor kan zorgen dat de gecontroleerde levering a posteriori correct wordt gefactureerd, terwijl alle andere leveringen ondergefactureerd kunnen worden zonder enig risico dat ze worden opgespoord. Op
die manier kan een controle slechts bekomen dat de belastingplichtige een perfect correcte boekhouding zal voorleggen, waarvan de zogenaamde juistheid nog
eens door de eigen vaststellingen van de administratie zal worden bevestigd.
Dergelijke acties zijn eerder contraproductief.
54

De controles binnen de landsgrenzen zijn bedoeld om aan de BTW-administratie
informatie te verstrekken die kan dienen om na te gaan of de belastingplichtigen hun
verplichtingen hebben nageleefd. Deze informatie kan betrekking hebben op de vervoerde goederen, de expediteur, de bestemmeling of de vervoerder. De meeste
controles worden uitgevoerd door de brigades van D&A in uniform, die een voertuig
op de openbare weg mogen doen stoppen. De ambtenaren van de controlekantoren
van de BTW hebben die bevoegdheid niet. Zij mogen enkel goederen controleren
van een voertuig dat al stil staat.
2.3.2 Taken toevertrouwd aan D&A

55

Sinds 1992 moet het toezicht meer worden toegespitst op alle elementen die een
invloed kunnen hebben op de toepassing van de BTW-reglementering. Hoewel er
geen wettelijke verplichting meer geldt inzake vervoersdocumenten, worden in de
praktijk echter nog bepaalde documenten (bestelbon, leveringsborderel, ...)
gebruikt voor de ontvangst van de geleverde goederen. Op basis van een risicoanalyse werden binnen D&A profielen uitgetekend van het verkeer van risicogoederen. Er moet een onderscheid worden gemaakt naargelang de controle van de
douane betrekking heeft op het vervoer of op het laden/lossen van goederen.

56

Als bij de controle van het vervoer hetzij de expediteur hetzij de bestemmeling,
hetzij beiden aan de Belgische wetgeving zijn onderworpen, moeten de brigadiers
een proces-verbaal van vaststelling (PV 108) opstellen, waarin ze trachten na
te gaan of de inlichtingen die in de eventuele begeleidende documenten zijn
vermeld, overeenstemmen met de werkelijkheid. Indien hierover twijfel blijft
bestaan, kunnen de ambtenaren de goederen vergezellen tot de plaats van het
lossen24 en een proces-verbaal van vaststelling (PV 109) opstellen waarin de
kwantitatieve en kwalitatieve aspecten worden geverifieerd. Wanneer ze ernstige
fraude vermoeden, kunnen de brigades een beroep doen op de inspectie van de
opsporingsdiensten van de douane.

24

Ze kunnen immers niet eisen dat de vracht van het gecontroleerde voertuig ter plaatse wordt
gelost.
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57

Vóór 1 oktober 2001 waren deze processen-verbaal bestemd voor de gewestelijke directeurs van de diensten opsporing en documentatie van de BTW, die op
grond van de vastgestelde elementen beslisten welk verder gevolg eraan moest
worden gegeven. Sindsdien worden die documenten echter toegestuurd aan de
centrale dienst informatiebeheer en risicoanalyse (CDIB) van D&A, waar ze
gedurende drie jaar worden bewaard. De aldus geregistreerde informatie wordt
enkel op verzoek aan de geïnteresseerde diensten meegedeeld (BTW-controlediensten, opsporingsdiensten, ...).

2.3.3 Overzending van de resultaten van de door de motorbrigades uitgevoerde controles
58

Bij elke controle van het verkeer van goederen op de weg vermelden de ambtenaren in het proces-verbaal elke nuttige inlichting die ze bij de controle hebben
vastgesteld (identificatie van de vervoerder, de expediteur, de bestemmeling, de
aard en het volume van de goederen, ...). Deze documenten stellen bijgevolg niet
systematisch een overtreding vast. Na verloop van tijd bleken die documenten
weinig bruikbaar te zijn en zijn de diensten D&A en BTW overeengekomen dat
het kwalitatieve aspect van de controles moest voorgaan op het kwantitatieve en
dat de opstelling van een PV ondergeschikt was aan het vaststellen van werkelijk
relevante elementen. Deze evolutie verklaart de sterke daling van het aantal
controles met nagenoeg 90 % tussen 1996 en 2002.

59

Op basis van de geselecteerde dossiers heeft de audit aangetoond dat die processen-verbaal van beperkt nut waren. Bovendien wordt dit document handmatig
opgesteld, wat soms problemen stelt voor de leesbaarheid.

2.3.4 Gevolg dat aan de vaststellingen wordt gegeven
60

De documenten worden momenteel opgeslagen in het archief van de CDIB waar ze
binnenkort zouden moeten worden gecodeerd en deel uitmaken van een ruimere
databank die verschillende economische en financiële informatie bevat (identificatie, BTW, invoer, uitvoer, fiscale achterstand, RSZ, ...). Momenteel blijft die
dienst miskend en zijn er nagenoeg geen vragen om inlichtingen, wat het nut van
de controleverrichtingen aanzienlijk ondermijnt.
De AOIF is eveneens van oordeel dat de informatie vervat in de vaststellingen
van de D&A-ambtenaren die bij de CDIB worden gecentraliseerd, nauwelijks
wordt benut door haar diensten. Dat komt hoofdzakelijk omdat, bij gebrek aan
richtlijnen, de buitendiensten van de AOIF meestal niet op de hoogte zijn van de
echte draagwijdte van de ingestelde procedure.

Commentaar van
de administratie

2.3.5 Informatie bij wijze van feedback aan D&A
61

De vaststellingen van de motorbrigades worden gecentraliseerd in een databank
van D&A. Deze informatiebron wordt ter beschikking gesteld van de geïnteresseerde diensten. Er is in geen enkele feedback aan de verbaliserende ambtenaren
voorzien.
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2.4

Controle van het speciaal register van de garagehouders

2.4.1 Reglementering
62

De BTW-wetgeving bepaalt dat iedere inrichting die andere handelingen dan het
wassen uitvoert aan motorvoertuigen25, een speciaal register moet bijhouden26
waarin alle voertuigen worden ingeschreven waaraan die verrichtingen gebeuren.
Dat register, dat wordt bijgehouden op de bedrijfszetel, moet vooraf geviseerd zijn
door de controledienst van de BTW waarvan de belastingplichtige afhangt. De
wetgeving is voortdurend geëvolueerd naar een uitbreiding van het toepassingsveld van dat register. Daar waar oorspronkelijk enkel de onderhouds- en herstellingswerken werden beoogd, zijn er later ook andere verrichtingen bijgekomen
(installatie van alarmsystemen, monteren van banden, vernieuwen van voorruiten,
plaatsen van trekhaken, vervangen van schokdempers,…). De voertuigen die een
uitbater in zijn bezit heeft en voor verkoop zijn bestemd (die niet onderworpen zijn
aan de margeregeling) moeten eveneens in het register worden ingeschreven.

63

Voordat de werkzaamheden van start gaan, moet het voertuig in het register
worden ingeschreven (datum, nummerplaat of wanneer die ontbreekt, het chassisnummer). Na afloop van de werkzaamheden moet daarbij een verwijzing naar de
factuur of elk ander stuk worden opgenomen.

2.4.2 Taken toevertrouwd aan D&A
64

Elke belastingplichtige moet in zijn inrichting een register bijhouden waarin hij
vooraf de voertuigen inschrijft waaraan hij andere werken dan het wassen uitvoert of die hij voor de verkoop bestemt. Elke weigering om dat register mee
te delen, onregelmatigheid of ontbreken van vermeldingen die in dat register
moeten worden opgetekend, wordt vermeld in een verslag (document 107.9) dat
door de motorbrigades wordt opgesteld en doorgestuurd aan de BTW-controledienst waarvan ze afhangen. Die laatste moet de verslagen bezorgen aan de
geografisch bevoegde controlediensten van de BTW.

65

Als het verslag niet wijst op een overtreding of onregelmatigheid bij het bijhouden
van het register, wordt het aan het dossier van de belastingplichtige toegevoegd
om in het raam van de algemene controle van de belastingplichtige te worden
gebruikt27. Als er wel uit blijkt dat een overtreding werd begaan, is de controledienst van de BTW ertoe gemachtigd de niet-proportionele boetes toe te passen
waarin de wetgeving voorziet28, en dat vanaf de eerste overtreding.

66

In het algemeen is het zo dat, in het kader van een risicoanalyse, de onregelmatigheden die steeds terugkeren bij een belastingplichtige de BTW-controleactiviteiten kunnen sturen.

25

Worden niet bedoeld: aanhangwagens, caravans, fietsen, bromfietsen.

26

Artikel 28 van het koninklijk besluit nr.1 van 29 december 1992.

27

Bijvoorbeeld bij de controle op de juistheid van het omzetcijfer.

28

Koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993, bijlage, sectie 1, XI, 7.
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2.4.3 Overzending van de resultaten van de door de motorbrigades uitgevoerde controles
a. Het controleverslag en de vaststelling van een overtreding
67

De bezoeken van de brigades aan de garagehouders worden in een controleverslag vastgelegd. Daarin worden per controledag en per ploeg de gegevens van
de bezochte inrichtingen, de eventuele opmerkingen en de vastgestelde overtredingen vermeld. Ook wordt er melding gemaakt van het onderliggende verslag.
Dit recente initiatief zou een eerste sturing van die activiteit door de administratie van D&A moeten mogelijk maken.

68

Het verslag wordt opgesteld en, via de eerstaanwezend inspecteur die de verantwoordelijkheid heeft over de brigade, aan de bevoegde controledienst van de
BTW toegezonden29. Er moet echter worden opgemerkt dat dit document niet de
waarde heeft van een proces-verbaal, maar een gewoon bezoeksverslag is. Om
echter de boetes opgelegd bij overtreding te kunnen innen, moeten de BTWdiensten over een volgens de regels opgemaakt proces-verbaal30 beschikken.
Sommige brigades nemen zelf het initiatief om een proces-verbaal op te stellen
en deze bij het verslag te voegen. Anderzijds vragen bepaalde BTW-controlediensten slechts na ontvangst van die verslagen, een proces-verbaal waarin de
vaststellingen in geval van overtreding worden bevestigd. Andere diensten
beperken hun actie dan weer tot wat ze krijgen en klasseren de documenten
gewoon in het dossier van de belastingplichtige voor eventueel verder gevolg.
Deze praktijken creëren de facto onregelmatigheden in de behandeling van die
overtredingen.
De AOIF pleit voor een standaardisering van het verslag dat D&A opstelt. Door
dergelijke standaardisering zou dat verslag kunnen uitgroeien tot een procesverbaal dat juridische geldigheid bezit in de zin van artikel 59 van het BTW-wetboek, en dat onmiddellijk door de BTW-mensen kan worden gebruikt voor het
eisen van de verschuldigde boetes. Vóór men tot die standaardisering komt, is er
echter een juridisch onderzoek nodig van de problematiek van het proces-verbaal
in de twee reglementen (BTW en D&A).

69

Commentaar van
de administratie

Het verslag wordt handmatig opgesteld. Dat leidt tot problemen voor de leesbaarheid en biedt niet de garantie dat alle benodigde informatie voor de behandeling van het dossier (BTW-nummer, datum van overtreding…) wordt vermeld.

b. Praktijken van de BTW-diensten
70

De interne procedures inzake BTW bij de AOIF bepalen de manier waarop de
overtredingen moeten worden behandeld, wanneer ze door de opsporingsdiensten van de AOIF worden vastgesteld. Deze moeten het verslag aan de bevoegde
controledienst van de BTW toezenden in de loop van de maand waarin de vaststelling werd gedaan. Vervolgens moet deze dienst, binnen de drie maand volgend op de vaststelling, de belastingplichtige hiervan op de hoogte stellen. In de
praktijk passen heel wat controlediensten van de BTW deze instructie ook toe
voor de overtredingen die door de motorbrigades van D&A werden vastgesteld.
Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat voor de onderzochte dossiers, een

29

De audit heeft eveneens aangetoond dat een motorbrigade in overleg met een controlecentrum
van de AOIF werkte.

30

Art. 59 Wetboek BTW.
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verslag gemiddeld 154 dagen31 na de datum van overtreding aankomt, met een
maximum van 420 dagen, hetzij lang na de termijn van drie maand die aan de
controlediensten van de BTW is toegekend om de in overtreding verkerende
belastingplichtigen op de hoogte te brengen.
Commentaar van
de administratie

De AOIF wenst samen met D&A te komen tot een herdefiniëring van een duidelijke en efficiënte behandelingsprocedure. Alle betrokken diensten van D&A en
van de AOIF moeten die op dezelfde wijze kunnen toepassen. Daartoe is het volgende vereist:
• standaardisering en informatisering van de te volgen procedures en de te
gebruiken documenten;
• uitwerking van echte controleplannings op basis van de te bereiken doelstellingen; er moet ook worden gezorgd voor de sturing en hiërarchische opvolging
daarvan;
• opstelling van duidelijke en uniforme instructies;
• informatieverstrekking en vorming van de ambtenaren van D&A zodat ze op de
hoogte zouden zijn van de wijzigingen in de wetgeving die hen kunnen aanbelangen.

2.4.4 Gevolg dat aan de vaststellingen wordt gegeven
71

Uit de analyse van de geselecteerde dossiers blijkt dat meer dan één dossier op
twee zonder gevolg is geklasseerd. Bovendien kwam meer dan 15 % van de verslagen niet voor in de dossiers van de belastingplichtigen in de controlediensten
van de BTW.

72

Het hoge percentage verslagen dat zonder gevolg in de controlediensten van de
BTW wordt geklasseerd, is te wijten aan diverse factoren. Ten eerste en zoals
hierboven uiteengezet, heeft dat document niet de waarde van een proces-verbaal, waardoor de ambtenaren van de BTW de boetes niet kunnen innen. Ten
tweede wordt dat document volgens de controlediensten van de BTW vaak laattijdig toegestuurd. Het is immers zo dat zij, ten aanzien van de vaststellingen van
D&A, een interne instructie toepassen die bepaalt dat de opsporingsdiensten van
de AOIF de overtredingen binnen bepaalde termijnen moeten meedelen.

73

Een derde factor is de verkeerde interpretatie door sommige controlediensten
van de BTW van het koninklijk besluit nr. 44 van 21 oktober 1993 tot vaststelling
van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de
belasting op de toegevoegde waarde, en het in het Belgisch Staatsblad van 8
augustus 2002 gepubliceerde bericht dat het barema vastlegt voor de vermindering van de verschillende bedragen van deze geldboeten. Hoewel dat barema niet
de geldboete afschaft bij een eerste overtreding maar hoogstens een maximumgeldboete vastlegt, leiden bepaalde praktijken ertoe dat dossiers inzake een eerste
overtreding als afgedaan worden beschouwd.

Commentaar van
de administratie

De AOIF verbindt zich ertoe duidelijke instructies op te stellen zodat de niet-proportionele boetes op correcte en uniforme wijze worden toegepast.

31

Deze resultaten steunen op een selectie van 107.9-documenten in 4 motorbrigades (2 in Vlaanderen
en 2 in Wallonië). Ze hebben bovendien geen betrekking op de totaliteit van de geselecteerde dossiers, vermits sommige niet meteen worden geïnventariseerd na ontvangst op de BTW-controledienst
en andere niet op bestemming aankomen.
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74

Bovendien heeft het onderzoek aan het licht gebracht dat sommige controlediensten van de BTW, en dit in tegenstelling tot bepaalde motorbrigades van
D&A, over geen enkele historiek beschikken van die controles. De dossiers worden dan maar zonder gevolg geklasseerd, omdat er ten onrechte wordt van uitgegaan dat het gaat om een eerste overtreding.

2.4.5 Informatie bij wijze van feedback aan D&A
75

De motorbrigades worden niet op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan
hun vaststellingen is gegeven. Toch blijken uit het onderzoek een aantal lokale
praktijken waarbij aan de brigades een kopij wordt toegestuurd van de brief
gericht aan de belastingplichtige.
De AOIF stelt voor een feedbackprocedure in te voeren waarop de bevoegde
diensten van D&A kunnen terugvallen om systematisch informatie te verkrijgen
over het gevolg dat is gegeven aan de controles die ze hebben uitgevoerd.

26
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Hoofdstuk 3
Conclusies en aanbevelingen

3.1

76

Kritische voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat administraties succesvol met elkaar zouden kunnen samenwerken

Deze audit heeft de controles onderzocht die D&A uitvoert voor rekening van de
AOIF in het kader van de verkeersbelasting, de belasting op de automatische ontspanningstoestellen, het wegvervoer en het speciaal register dat garagehouders
moeten bijhouden. Om efficiënt te zijn, moeten voor deze administratieve organisatie, die op de samenwerking van twee administraties is gebaseerd met het oog
op de naleving van de fiscale wetgeving, de volgende elementaire voorwaarden
zijn vervuld:
• de bevoegdheden van alle actoren en de omvang ervan moeten duidelijk zijn
omschreven;
• de resultaten van de controles van D&A moeten zo worden voorgelegd dat ze
effectief bruikbaar zijn voor de administratie waarvoor ze zijn bestemd;
• deze resultaten moeten effectief en snel aan de administratie worden toegezonden;
• D&A moet een minimum aan feedback krijgen over het gevolg dat aan haar
vaststellingen werd gegeven.

77

Uit het onderzoek van het Rekenhof blijkt dat de taken die aan D&A zijn toevertrouwd over het algemeen duidelijk zijn gedefinieerd, met uitzondering van
de controles op het wegvervoer. De afschaffing van de fiscale grenzen binnen de
Europese Unie, waardoor bijna alle voor het communautair vervoer vereiste
documenten zijn verdwenen, heeft de draagwijdte van deze wegcontroles sterk
verminderd. Deze beperken zich momenteel tot het vergaren van informatie die
door de centrale dienst informatiebeheer van D&A wordt bewaard en enkel op
aanvraag aan de betrokken diensten (meer bepaald de BTW-controlediensten)
wordt toegestuurd. Deze aanvragen blijken haast onbestaande te zijn.

78

De vaststellingen die tijdens de controles door D&A worden gedaan, worden over
het algemeen aan de AOIF in een onmiddellijk gebruiksklare vorm doorgegeven.
Toch moet worden opgemerkt dat er vaak problemen ontstaan door de slechte
leesbaarheid van die documenten of door het ontbreken van bepaalde gegevens.
Bovendien is het verslag dat de motorbrigades van D&A opstellen naar aanleiding
van de controles bij de garagehouders niet echt een proces-verbaal van overtreding. Dit vertraagt de verwerking van die gegevens waardoor deze soms
zonder gevolg worden geklasseerd.

Commentaar van
de administratie

79

De administratie erkent dat de informatisering van de processen-verbaal en hun
elektronische overzending naar de betrokken diensten tijdwinst zou opleveren.
Ook zou de leesbaarheid ervan erop vooruitgaan.
Op grond van de onderzochte dossiers, kan de termijn voor de overzending aan
de AOIF van de vaststellingen die door D&A tijdens de controles werden gedaan,
als lang worden beschouwd. Voor de verkeersbelasting gebeurt de behandeling
van de dossiers praktisch volledig binnen D&A. De opstelling van het procesverbaal gebeurde gemiddeld 43 dagen na vaststelling van de overtreding. De
invoering ervan in de gegevensbank van de gewestelijke directies D&A gebeurde
gemiddeld 127 dagen na de vaststelling. Hoewel D&A voor de belasting op de
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automatische ontspanningstoestellen de processen-verbaal snel opstelt, bedraagt,
in de onderzochte dossiers, de gemiddelde termijn voor de inkohiering door de
AOIF bijna 500 dagen te tellen vanaf de vaststelling van de overtreding. Voor de
registers die garagehouders moeten bijhouden, zijn de door D&A opgestelde verslagen gemiddeld 154 dagen na vaststelling toegekomen bij de AOIF. Deze termijn
leidt in een groot aantal gevallen tot een klassering zonder gevolg.
80

Wat de door D&A verstuurde documenten betreft, moet worden opgemerkt dat
niet alle diensten van de AOIF registers van inkomende en uitgaande stukken bijhouden.

81

Ten slotte en met uitzondering van een aantal lokale initiatieven, is de feedback
die de ambtenaren van D&A krijgen van de AOIF over de door hen vastgestelde
overtredingen zo goed als onbestaande. Bovendien is er evenmin sprake van
overleg wanneer andere diensten dan D&A (bijv. de opsporingsdiensten van de
AOIF) een controle in deze domeinen uitvoeren. Dit beperkt sterk de doeltreffendheid van de controle.

3.2

Gevolg dat de AOIF geeft aan de vaststellingen van D&A

82

De gevolgen die aan de vaststellingen worden gegeven, zijn vaak afhankelijk van
de lokale praktijken, de interpretaties die aan controlenormen worden gegeven en
de korte of lange behandelingstermijn. Bovendien is het gebruik van moderne
beheersinstrumenten (databanken, historieken van de overtredingen,…) meestal
een gevolg van spontane geïsoleerde initiatieven.
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Wat de verkeersbelasting betreft, treedt de AOIF op in de eindfase van de
behandeling van het dossier om de kohieren uitvoerbaar te verklaren. De ontvangkantoren van de directe belastingen, die afhangen van de Administratie van
de Invordering, geven respons aan de vragen om inlichtingen vanwege D&A. De
audit heeft gewezen op de administratieve logheid en de lange behandelingstermijnen voor de overtredingdossiers, die het gevolg zijn van het feit dat D&A
geen toegang heeft tot de informatie.
D&A stipt aan dat de gewestelijke directies toegang zouden moeten hebben tot
het programma en tot de gegevensbank van de Directe Belastingen met
betrekking tot de verkeersbelasting. Bovendien is ze van oordeel dat het goed
zou zijn mocht ze rechtstreeks toegang hebben tot de DIV. Bovendien heeft de
Administratie van de Invordering aangekondigd dat ze zou overgaan tot de centralisering van de gegevensbank voor niet-geautomatiseerde voertuigen in één
centrale computer waartoe D&A vanaf de lente 2005 toegang zouden moeten
hebben.
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Wat de registers die garagehouders moeten bijhouden betreft, is het zonder
gevolg klasseren van vele dossiers een gevolg van het gebrek aan geüniformiseerde instructies binnen de BTW-controlediensten, de slechte toepassing van
de barema’s voor niet-proportionele boetes en de juridische waarde van de
verslagen die door de motorbrigades van D&A worden opgesteld.
De AOIF verbindt er zich toe om samen met D&A de bestaande procedures te
onderzoeken in het licht van de aanbevelingen van het Rekenhof.
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Commentaar van
de administratie

Commentaar van
de administratie

Inzake de automatische ontspanningstoestellen, heeft de audit de heterogeniteit
van de diensten binnen de AOIF aangetoond. Hierdoor verliest het controlesysteem aan daadkracht. Het is immers moeilijk het geheel aan diensten en de
uiteenlopende bevoegdheden te sturen.
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Voor het wegvervoer heeft het onderzoek uitgewezen dat de vaststellingen die de
brigades van D&A doen, slechts zeer weinig opleveren. De processen-verbaal worden gewoon gearchiveerd binnen de administratie van D&A en kunnen worden
geraadpleegd door de diensten die daar om vragen.

3.3

Wijze waarop D&A haar controles organiseert

87

Zoals in de inleiding is aangegeven, kan uit de statistieken die in de jongste jaarverslagen van de Algemene Administratie van de Belastingen32 zijn gepubliceerd,
worden afgeleid dat het aantal controles in de vier door deze audit onderzochte
domeinen, sterk is gedaald. Het aantal jaarlijks uitgevoerde controles in die
domeinen blijkt immers, van 1996 tot 2002 teruggelopen te zijn van meer dan
450.000 tot minder dan 80.000. Ook al kan die evolutie tot op zekere hoogte
worden verklaard door specifieke omstandigheden die te maken hebben met de
verkeersbelasting en het wegvervoer, kan het Rekenhof niet om de vaststelling
heen dat noch D&A noch AOIF deze evolutie blijkbaar heeft geanalyseerd en dat
zij klaarblijkelijk ook niet het gevolg is van een duidelijke en bewuste strategie
van die administraties. De audit heeft veeleer een aantal tekortkomingen in de
opstelling en de controle van die statische gegevens aan het licht gebracht.
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Naast de gegevens die, op een volgens D&A verouderde manier, worden verzameld, bestaat er ook een informatieplan. Dat plan, waarop alle inspanningen
worden geconcentreerd, werd in de loop van het jaar 2000 uitgewerkt en moet
uitgroeien tot een nieuw beheersinstrument. De informatie vervat in dat document en deze die volgens de oude methode werd ingezameld (de methode werd
nog toegepast voor het laatste jaarverslag 2002) leiden echter tot sterk uiteenlopende cijfers.

89

Het Rekenhof komt tot het besluit dat de gegevens inzake de door D&A uitgevoerde controles, zoals deze in de loop van de jongste jaren door de administratie
werden gepubliceerd en meegedeeld aan het parlement, niet geheel betrouwbaar
zijn. Het is dan ook moeilijk om in dergelijke omstandigheden de sterke daling van
het aantal controles vanaf 1996 te analyseren. Hierdoor mist D&A een onontbeerlijk instrument om haar activiteiten te sturen.

3.4
90

Sturing door de AOIF van de controles die D&A heeft uitgevoerd

In een situatie waarbij in onderaannemingsverband wordt gewerkt, zou men
verwachten dat de AOIF nauwlettend toekijkt op de kwantiteit en de kwaliteit
van de door D&A uitgevoerde controles, alsook op de termijnen waarbinnen
bepaalde documenten worden doorgestuurd. Ook al blijkt de bijdrage van de
AOIF in de organisatie van de D&A-controles op normatief vlak efficiënt te zijn,
de audit toont aan dat de AOIF zich hierin relatief passief opstelt en geen
enkele maatregel heeft genomen om ervoor te zorgen dat de door D&A uitgevoerde controles aan haar behoeften tegemoetkomen.

32

Die gegevens stemmen overeen met die in de jaarverslagen van de Administratie der Douane en
Accijnzen.
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3.5
91

Aanbevelingen

Het Rekenhof pleit ervoor dat de controles die D&A voor het AOIF uitvoert, net
zoals deze die ze voor eigen rekening uitvoert, zouden worden geïntegreerd in
een echt controlesysteem, dat een werkplanning, een hiërarchische opvolging
en betrouwbare en relevante beheersindicatoren hanteert. In die optiek moet
het informatieplan in functie van wat er op het terrein gebeurt en van de
controledoelstellingen worden opgesteld en aangepast. De AOIF moet op haar
beurt indicatoren uitwerken om de door D&A uitgevoerde controles te sturen,
en na te gaan hoe die controles evolueren op het vlak van de kwantiteit, de
kwaliteit en het rendement.
De gegevens behorende tot het luik prestatiemeting van het Informatieplan
omvatten meer dan de vragenlijst Informatieplan. Sinds januari 2003 worden
door de Centrale Dienst voor Informatiebeheer (CDIB), aan de hand van
controleverslagen van de motorbrigades, alle uitgevoerde controleactiviteiten
opgeslagen op elektronische drager. Aan de hand van deze gegevens worden
de prestaties van de motorbrigades opgevolgd zowel op het fiscale als het nietfiscale vlak.

Commentaar van
de administratie

Ook werd in de TBT-werking (Tableau de bord/Boordtabellen) een apart model
ontwikkeld met bijhorende rapporten, gebaseerd op de gegevens van de controleverslagen, met het oog op een nog efficiënter aansturen van het controlebeleid.
Dit doet echter geen afbreuk aan de bevinding dat de feedback van de andere
belanghebbende administraties cruciaal is voor de diensten van D&A die verantwoordelijk zijn voor het aanpassen, respectievelijk het uitvoeren van het desbetreffende controlebeleid.
92

Voorts is het Rekenhof van oordeel dat de kwaliteit van de controles moet
verbeteren. Zo zouden de processen-verbaal computergewijs moeten worden
opgesteld en electronisch worden doorgestuurd. Deze informatisering van de
controle moet er eveneens voor zorgen dat de ambtenaren van D&A rechtstreeks toegang hebben tot alle informatiebronnen, en meer bepaald die met
betrekking tot de verkeersbelasting. Globaal genomen zou die evolutie de termijnen voor het behandelen van de dossiers aanzienlijk moeten inkorten en de
tekortkomingen verminderen die voortvloeien uit de onleesbaarheid van de documenten en de exhaustiviteit van de verplichte vermeldingen die in de processenverbaal moeten worden opgenomen. In dat verband pleit het Rekenhof ervoor te
onderzoeken of het verslag, dat bij de bezoeken aan garagehouders wordt opgesteld, niet kan worden vervangen door een echt proces-verbaal, op grond
waarvan de ambtenaren van de BTW de boetes voor vastgestelde overtredingen
zouden kunnen heffen.
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Het Rekenhof pleit ervoor een echt systeem van feedback uit te werken waardoor
de ambtenaren van D&A op de hoogte worden gebracht van het gevolg dat aan
hun vaststellingen werd gegeven. Deze procedure zou moeten bijdragen tot een
optimalisering van de op het terrein uitgevoerde controles en, de facto, van de
kwaliteit ervan.

94

De samenwerking tussen de administraties moet verbeteren. Dit kan gebeuren
door gemeenschappelijke instructies op te stellen, meer bepaald voor de controles
van de garagehouders, waarin duidelijk de te volgen procedures voor elke controle
en de ter beschikking gestelde middelen worden omschreven. De ambtenaren moeten worden opgeleid om de controlenormen correct toe te passen en de verschillende fiscale wetgevingen na te leven. De inspanningen op het terrein moeten worden gecoördineerd om geïsoleerde initiatieven die zonder overleg plaatsvinden, te

30

Douane en Accijnzen – Rekenhof, april 2005

vermijden. Dergelijke initiatieven kunnen immers een administratieve vaagheid
doen ontstaan ten aanzien van de belastingplichtige, waarop deze zich later desgevallend zou kunnen beroepen.
95

Commentaar van
de administratie

Wat meer specifiek de controles op het goederenvervoer betreft, acht het Rekenhof het noodzakelijk dat de betrokken administraties samen nieuwe doelstellingen
en procedures uitwerken opdat aan de onderliggende vaststellingen een reële
toegevoegde waarde kan worden gegeven. Indien dit niet gebeurt, dient men te
overwegen die controles af te schaffen omdat ze niet doeltreffend en doelmatig
zijn.
D&A stelt dat de betrokken administraties samen nieuwe objectieven en procedures moeten bepalen. Meer in het bijzonder moet het nut van de PV’s worden
onderzocht en desgevallend worden nagegaan welke stappen moeten worden
gezet om de database met de PV’s 108 en 109 meer te doen gebruiken binnen
de AOIF.
De AOIF (directie II/3) is zinnens op korte termijn die tekortkoming te verhelpen.
Daartoe zal ze met de betrokken diensten van D&A onderhandelingen beginnen
voeren om te komen tot een goed uitgebalanceerde procedure voor het opvragen
van informatie en het overzenden van de gevraagde feedback. Dat overleg is
een absolute noodzakelijkheid. De huidige passieve attitude die de betrokken
diensten van de AOIF aannemen is namelijk niet normaal.
In die optiek zouden de diensten van de Douane aan de AOIF misschien een
periodieke inventaris moeten bezorgen van alle processen-verbaal met vermelding van de identiteit van de betrokken BTW-plichtige. Op die manier kan
elke dienst kennis nemen van eventuele interessante vaststellingen die hij zou
kunnen opvragen. Elke aanvraag zou ook moeten samengaan met een feedback
aan informatie over het gevolg dat aan de vaststelling kon worden gegeven.
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Bijlage
Antwoord van de minister (vertaling)

Federale Overheidsdienst
Financiën
De Minister

1000 Brussel, 02.03.2005
Wetstraat 12
Tel: 02/233.81.11
Fax: 02/233.80.03

Aan de heer F. VANSTAPEL
Eerste Voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

Betreft: Auditverslag van het Rekenhof.
Verrichtingen uitgevoerd door Douane en Accijnzen voor rekening van
andere fiscale administraties.

Ref.: Uw brief van 5 januari 2005, A 5 – 2.273.086 L 14

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

Ik dank u voor uw begeleidende brief bij bovenvermelde audit waarvan u mij
een Nederlands- en Franstalig exemplaar hebt bezorgd, nadat de elementen van
antwoord van de fiscale administraties erin werden verwerkt.
Ik heb geen opmerkingen betreffende dit auditverslag.
Er zal aan de fiscale administraties worden gevraagd concrete vorm te geven aan
de intenties die in reactie op de audit werden geformuleerd, en de communicatie
onder elkaar daadwerkelijk te verbeteren.

D. REYNDERS
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