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Lijst van afkortingen

AFZ

Administratie van de Fiscale Zaken

AOIF

Administratie van de Ondernemings- en
Inkomensfiscaliteit

KB/WIB 92

Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92

NBB

Nationale Bank van België

AFC

Anti-fraude-comité

DB

Directe belastingen

WIB 92

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

CFI

Cel voor Financiële Informatieverwerking

GOCS

Groep voor de Organisatie, Coördinatie en Supervisie

BNV

Belasting der niet-verblijfhouders

PB

Personenbelasting

BBI

Bijzondere Belastinginspectie

VenB

Vennootschapsbelasting

IB

Inkomstenbelastingen

CDGEFID

Centrale Dienst voor de Bestrijding van de
Georganiseerde Economische en Financiële
Delinquentie

DBI

Definitief belaste inkomsten

DVB

Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken

DCU

Dienst Coördinatie en Uitvoering

FOD

Federale Overheidsdienst
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Inleiding
0.1

Algemene voorstelling

1.

Het Rekenhof heeft in de vergadering van 24 juni 2008 van de
bijzondere parlementaire onderzoekscommissie belast met het
onderzoek van de "grote fiscale fraudedossiers" de werkzaamheden
voorgesteld die het heeft verwezenlijkt in het raam van zijn opdracht
inzake controle van de fiscale ontvangsten.

2.

Na afloop van zijn uiteenzetting heeft de vertegenwoordiger van het
Rekenhof een nieuwe vorm van controle voorgesteld die het hof zou
kunnen ontwikkelen, terwijl het toch binnen de grenzen blijft die zijn
uitgetekend door de bepalingen van het protocol dat met de minister van
Financiën is afgesloten: jaarlijks een zeker aantal specifieke
maatregelen identificeren die de regering of de administratie hebben
genomen in de strijd tegen de fiscale fraude, om te zien hoe deze
maatregelen concreet ten uitvoer worden gelegd en indien mogelijk de
behaalde resultaten te meten. De vaststellingen en eventuele
aanbevelingen van het hof zullen worden verwerkt in een jaarverslag
over de strijd tegen de fiscale fraude dat op een vaste datum aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers zal worden meegedeeld.

3.

Na afloop van haar werkzaamheden heeft de bijzondere
onderzoekscommissie in haar verslag1 108 aanbevelingen geformuleerd
om de strijd tegen de grote fiscale fraude te verbeteren2. Eén van die
aanbevelingen die in het punt met betrekking tot de opvolging van haar
werkzaamheden was vermeld, was het principe van een jaarverslag.

4.

Enerzijds beveelt de commissie de bevoegde ministers aan jaarlijks
verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging van haar
aanbevelingen; dat verslag zou eerst voor analyse aan het Rekenhof
worden voorgelegd en dan in de bevoegde commissie worden
besproken (aanbeveling 106).

5.

Anderzijds beveelt de commissie aan (aanbeveling 108):
-

dat de regering bij de opmaak van de jaarlijkse begroting een lijst
zou opstellen van maatregelen ter bestrijding van fiscale fraude,
voor een betere inning van de belastingen en voor een beter

1

DOC 52 – 0034/004.
De Kamer heeft in plenaire zitting van 14 mei 2009 een motie goedgekeurd
waarin wordt bepaald dat ze instemt met de vaststellingen en aanbevelingen
van de onderzoekscommissie (DOC 52 – 0034/006).
2
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beheer van de diensten van de FOD Financiën (het antifraudeplan3);
-

dat het Rekenhof binnen een jaar, in overleg met de federale
regering een rapportenmodel en een evaluatiemethode met
betrekking tot de uitvoering van het anti-fraudeplan zou
ontwikkelen ;

-

dat de FOD Financiën elk jaar conform het door het Rekenhof
opgestelde
rapporteringsmodel
een
vooruitgangsrapport
houdende uitvoering van het anti-fraudeplan zou maken ;

-

dat het Rekenhof ieder jaar ten behoeve van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers het vooruitgangsrapport en de
uitvoering van het anti-fraudeplan zou evalueren.

6.

In afwachting dat een evaluatiemodel wordt uitgewerkt over de
uitvoering van het anti-fraudeplan4, waarin de inhoud van de
toekomstige jaarverslagen die door de commissie worden gewenst,
wordt gedefinieerd, heeft het Rekenhof ervoor gekozen in 2009 de
resultaten van enkele acties in de strijd tegen de fiscale fraude voor te
stellen.

7.

De acties werden gekozen op basis van hun actualiteitswaarde en hun
belangrijkheid.

8.

Het Rekenhof heeft in casu voor de uitwerking van dat verslag niet de
weg van een audit gevolgd waarbij men een geheel van procedures die
zijn ingesteld voor de uitvoering van een bijzondere opdracht van de
administratie grondig wil beschrijven en evalueren. Het ging veeleer om
het verzamelen van informatie, die werd becommentarieerd en in
perspectief werd geplaatst, en waarmee men rekenschap wilde geven
van de verwezenlijkingen in enkele domeinen inzake de strijd tegen de
fiscale fraude.

3

De benaming « anti-fraudeplan » die door de commissie werd gekozen, mag
niet worden verward met het Actieplan dat werd ontwikkeld door het College
voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude. In de formulering van de
commissie gaat het veeleer om een jaarlijks actieplan van de fiscale besturen
van de FOD Financiën.
4
Op 3 juni 2009 heeft het Rekenhof aan de eerste minister, aan de viceeersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan
de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding geschreven
om te vragen dat de regering één of meer contactpersonen zou aanwijzen om
deel te nemen aan het overleg over het rapportenmodel en de
evaluatiemethode. Op 19 november 2009 organiseerde het Rekenhof een
eerste vergadering met de aangewezen contactpersonen.
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9.

Het begrip « fiscale fraude » moet hier niet noodzakelijkerwijze worden
begrepen als « opzettelijke schendingen » van de fiscale wet5. Bij de
onderzoeksonderwerpen werden ook specifieke acties gekozen die door
de administratie werden geprogrammeerd en ten uitvoer gelegd om de
naleving van de wetten en reglementen te verbeteren.
0.2

Verloop van het onderzoek en gehanteerde methode

10.

Het onderzoek werd via een brief van 26 februari 2009 aangekondigd
aan de minister van Financiën, aan de voorzitter van het directiecomité
van de FOD Financiën en aan de administrateur-generaal van de
Belastingen en de Invordering.

11.

Het voorontwerp van verslag werd op 28 juli 2009 toegezonden aan de
heer J.-P. ARNOLDI, voorzitter van het directiecomité van de FOD
Financiën. De heer J.-P. ARNOLDI heeft in zijn brief van 4 september
2009 zijn opmerkingen meegedeeld en de door het Rekenhof
voorgestelde gegevens geactualiseerd.

12.

Een ontwerpverslag met daarin de door de administratie meegedeelde
informatie, is vervolgens toegezonden aan de minister van Financiën en
aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding. In
zijn brief van 10 november 2009 stelt de minister van Financiën vast dat
de meeste opmerkingen die zijn administratie heeft gemaakt,
overgenomen zijn en geeft hij twee informaties meegedeeld door de
Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. In zijn brief van
6 november 2009 brengt de staatssecretaris enkele feitelijke
preciseringen aan over de uitvoering van het plan voor de strijd tegen
de fiscale fraude 2008-2009 en gaat hij dieper in op sommige punten die
het Rekenhof heeft aangevoerd, inzonderheid zijn aanbevelingen, die hij
volledig onderschrijft. Beide brieven zijn als bijlagen aan dit verslag
gehecht.

13.

Er werden drie thema’s in aanmerking genomen :
1. de aftrek van de notionele intresten
2. de uitwisseling van fiscale inlichtingen in het raam van de
internationale
administratieve
bijstand
inzake
directe
belastingen (met inbegrip van het gebruik van informatie
meegedeeld overeenkomstig de “spaarrichtlijn”)
3. de fiscale maatregelen van het actieplan 2008-2009 voor de
bestrijding van de fraude.

14.

De volgende onderzoeksmethodes werden gehanteerd :

5

Zoals vermeld in artikel 449 van het WIB 92 dat voorziet in strafrechtelijke
sancties voor wie « met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden »
de wettelijke en reglementaire fiscale bepalingen overtreedt.
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interview met de ambtenaren van het hoofdbestuur die belast zijn
met de programmering of het beheer van de verschillende acties
analyse van de door de administratie (inzonderheid door de
projectleiders van de verschillende acties) toegezonden
documenten.

15.

1

Aftrek van de notionele intresten

1.1

Inleiding

Door de wet van 22 juni 20056 werd het systeem van de belastingaftrek
voor risicokapitaal ingevoerd, dat gemeenzaam bekend is als “aftrek van
de notionele intresten van de vennootschapsbelasting” (artikelen 205bis
tot 205nonies van het WIB92). Sedert het aanslagjaar 2007 kan een
vennootschap van haar belastbare winst een percentage van het
gecorrigeerde eigen vermogen aftrekken via het aangifteformulier voor
de VenB of de BNV/Ven (onmiddellijk na aftrek van de DBI maar vóór de
recuperatie van de vroegere verliezen). Wanneer er niet voldoende
winsten zijn, kan een niet-gebruikte aftrek in de loop van de 7 volgende
jaren worden gerecupereerd7. De regering heeft het systeem in de
ministerraad van 23 december 2004 als volgt gekwalificeerd:
« Het systeem bestaat erin dat men een vrijstelling toekent op de

belastbare basis in de vennootschapsbelasting voor een bedrag gelijk
aan de fictieve rentabiliteit van het eigen vermogen. De maatregel zet
de huidige discriminatie tussen de financiering met vreemd vermogen
en financiering met eigen vermogen recht»8.
16.

Het bedrag van de aftrek is een percentage van het risicokapitaal. Dit
bedrag dat jaarlijks wordt vastgelegd, is gelijk aan het gemiddelde van
de referte-indexen J van de OLO’s op 10 jaar die maandelijks door het
Rentenfonds worden gepubliceerd, voor het voorlaatste jaar dat het
betrokken aanslagjaar voorafgaat9.
Er werden twee beperkingen ingevoerd :
het nieuwe percentage mag niet meer dan één procentpunt
afwijken van het percentage dat in de loop van het vorige
aanslagjaar werd toegepast ;

6

Belgisch Staatsblad van 30 juni 2005.
Artikel 205quinquies, WIB92.
8
Fiscalnet, Tijdschrift van 8 januari 2005, België kiest voor notionele
intrestaftrek zoals geciteerd in de persmededeling van de ministerraad van 23
december 2004, www.fiscalnetnl.be ; eveneens persmededeling van de
ministerraad van 4 maart 2005, Presscenter.org .
9
Voor bijvoorbeeld het aanslagjaar 2007 neemt men in 2005 het gemiddelde
van de maandelijkse rentevoeten van de OLO’s op 10 jaar.
7
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het toepasselijke percentage mag niet meer dan 6,5 % bedragen.
Evolutie van de percentages sedert de maatregel werd ingevoerd
Aanslagjaar 2007

3,442%

Aanslagjaar 2008

3,781%

Aanslagjaar 2009

4,307%

Aanslagjaar 2010

4,473%

Overeenkomstig artikel 205 quater, § 6, van het WIB 92 wordt dat
percentage vermeerderd met 0,5 % voor vennootschappen die
overeenkomstig bepaalde criteria vastgesteld door artikel 15, § 1, van
het Wetboek voor Vennootschappen worden beschouwd als kleine
ondernemingen (KMO’s).
De berekeningsgrondslag voor het risicokapitaal bestaat uit het
boekhoudkundig eigen vermogen op het einde van de vorige belastbare
periode, verminderd of vermeerderd met sommige elementen die
worden opgesomd in artikel 205ter, § 1 tot 5, van het WIB92. Deze
wettelijke bepalingen die voorzien in de aanpassing van het
risicokapitaal, zijn specifiek bedoeld om misbruik van de nieuwe fiscale
maatregel te voorkomen. Naast deze bepalingen bevat het WIB92
andere bepalingen om de strijd tegen misbruiken aan te binden.
17.

De toepassing van notionele intresten heeft in dat opzicht aanleiding
gegeven tot heel wat parlementaire vragen over een eventueel
oneigenlijk gebruik ervan door de ondernemingen10. De fiscale
administratie heeft eraan herinnerd11 dat de aftrek voor risicokapitaal in
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen werd ingevoerd voornamelijk
met het doel de eigen middelen van de ondernemingen (vooral van
kmo's) te versterken, hun solvabiliteit te verbeteren, een alternatief te
bieden voor de coördinatiecentra, de Belgische verankering van grote
industriële groepen, het financiewezen en de diensten te behouden, en
de fiscale competitiviteit van België op het internationale toneel te
herstellen. De stabiliteit en het voortbestaan van deze structurele
maatregel hangen echter af van de praktijk van de ondernemingen. De
administratie heeft verschillende maatregelen genomen om het gebruik
van de notionele intresten te controleren.

10

Vraag nr. 2861 van de heer Dirk Van der Maelen, Commissie voor de
Financiën en de Begroting, 11.03.2008, CRIV 52 COM 141, blz.34 ;
Samengevoegde vragen van de heer Dirk Van der Maelen (nr. 257), de heer
Stefaan Van Hecke (nr. 270 en 271) en de heer Guy Coëme (nr. 281),
Commissie voor de Financiën en de Begroting, 7.11.2007, CRABV 52 COM
017.
11
Circulaire nr. Ci.RH.840/592.613 (AOIF 14/2008) dd. 3.04.2008.
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1.2

Acties van de fiscale administratie

1.2.1 Oprichting van een task force
18.

Op vraag van de regering12 heeft de administratie in maart 2008 een
task force « aftrek voor risicokapitaal » opgericht die ermee belast is
risicoprofielen op te stellen op basis van welbepaalde criteria13, die het
de taxatiediensten mogelijk maken grondige controles uit te voeren14.
Deze task force wordt geleid door de administrateur « Strijd tegen de
Fraude » (BBI) en bestaat inzonderheid uit de voorzitter van het
directiecomité van de FOD Financiën, administrateurs « Kleine en
Middelgrote Ondernemingen » en « Grote Ondernemingen » (AOIF), de
directeur « Evaluatie en budgetcontrole » (AOIF) die bevoegd is om de
nodige statistische gegevens te verstrekken, alsmede de voorzitter en
een lid van het college van de Dienst Voorafgaande Beslissingen in
fiscale zaken. Op basis van de gediversifieerde beroepservaring van de
leden van deze task force en van de contacten die worden opgenomen
met het Anti-fraude-comité (AFC), de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI) en de Centrale Dienst voor de Bestrijding
van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie
(CDGEFID), heeft deze zich toegelegd op het identificeren van de
risicomechanismen die op het niveau van groepen van ondernemingen
werden ingesteld om globaal de aftrekbare grondslag voor
risicokapitaal15 op groepsniveau te verhogen. Vervolgens heeft ze op
basis van die mechanismen de risicoprofielen opgesteld. Deze op louter
theoretische wijze opgestelde risicoprofielen werden verfijnd rekening
houdend met de gegevensbanken waarover de FOD Financiën
rechtstreeks of onrechtstreeks beschikt of zou kunnen beschikken. De
task force heeft niettemin meteen al gepreciseerd dat de aldus
gedefinieerde mechanismen niet noodzakelijkerwijze « voor misbruik »
bedoeld zijn en dus niet automatisch aanleiding zullen geven tot een
fiscale herziening. De taxatiedienst zal moeten verifiëren of er echt een
herziening moet gebeuren.

12

Beleidsnota van de minister van Financiën en van de staatssecretaris
toegevoegd aan de minister van Financiën, 10 april 2008, DOC 52 0995/007,
blz. 5.
13
Tot die criteria behoren inzonderheid de volgende elementen : grote toename
van het eigen vermogen, realiseren van een significante meerwaarde in de loop
van het boekjaar ten opzichte van het eigen vermogen van de vennootschap,
belangrijke vermindering van het totaal van de bedragen die, met toepassing
van artikel 205ter, WIB 92, in mindering komen van het risicokapitaal, een
belangrijke wijziging van de verdeling tussen de eigen middelen en de middelen
van derden in de loop van het boekjaar.
14
Nota van 13 maart 2008 van de minister van Financiën aan de voorzitter van
het directiecomité van de FOD Financiën.
15
Gelet op de manier waarop de basis voor de berekening van de notionele
intresten wordt bepaald, heeft de task force de mechanismen ingedeeld
naargelang ze ofwel het bedrag van het eigen vermogen verhogen dan wel de
elementen verminderen die bij wet zijn uitgesloten uit de berekeningsgrondslag.
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19.

De cel Begroting, Fiscale ontvangsten en Statistieken heeft vervolgens
de betrouwbaarheid en doeltreffendheid van de toepassing van de door
de task force opgestelde risicoprofielen getest op een zeker aantal
vennootschappen (20.502) die behoren tot 5 categorieën van
economische activiteiten die werden geselecteerd op basis van de
NACE-BEL-codes16. Deze codes werden gekozen na brainstorming
hierover binnen de task force. Er werden twee risicomechanismen
gekozen, namelijk de kapitaalverhoging door inbreng van
schuldvordering
en
de
verkoop
van
participaties
tussen
vennootschappen van eenzelfde groep. De eerste fase van de test
bestond
erin
de
vennootschappen
van
de
verschillende
activiteitencategorieën te kiezen op basis van de risicoprofielen, zonder
al de relaties na te gaan die eventueel tussen die vennootschappen
bestaan. In de tweede fase werd nagegaan of er « intragroep »-relaties
waren tussen de op die manier geïdentificeerde vennootschappen. Gelet
op het kort tijdsbestek waarin het model diende te worden uitgewerkt,
werden de opzoekingen beperkt tot de moeder-dochterrelaties binnen
eenzelfde activiteitensector. In de conclusie van haar nota van 19 juni
2008 heeft de cel Begroting, Fiscale Ontvangsten en Statistieken
gepreciseerd dat de eerste fase van de selectie was uitgevoerd en dat
de « intragroep »-relaties tussen de vennootschappen en binnen een
activiteitensector kon worden bepaald door gebruik te maken van een
privégegevensbank17. Ze merkt niettemin op dat dit programma enkel
betrekking heeft op de Belgische vennootschappen en op sommige
Luxemburgse vennootschappen, en ze onderstreept dat er een ander
programma bestaat dat het mogelijk zou maken het onderzoek naar de
bestaande relaties tussen Belgische en buitenlandse vennootschappen
op ruimere schaal uit te voeren. Daar de cel Begroting, Fiscale
Ontvangsten en Statistieken niet over dat andere programma beschikt,
kon die opzoeking niet worden getest. Hoewel de cel op beperkte schaal
heeft gewerkt, zijn de bekomen resultaten naar haar mening bruikbaar.
Ze preciseert echter dat een volledig onderzoek van de toestand van de
vennootschappen, zowel wat hun relaties van onderlinge afhankelijkheid
als de gevallen van inbreuk op de wetgeving inzake de aftrek voor
risicokapitaal betreft, meer tijd vergt.

20.

Op 30 juni 2008 werden de nota’s van de task force en van de cel
Begroting, Fiscale Ontvangsten en Statistieken overgezonden aan de
minister van Financiën. Er werd toen voorgesteld om de risicoprofielen

16

Het gaat om een nomenclatuur van activiteiten die dient om de indeling van
de economische en sociale informatie te vergemakkelijken.
17
Deze gegevensbank geeft toegang tot meer dan 1.000.000 economische
entiteiten en ze bevat gedetailleerde financiële gegevens over meer dan
390.000 Belgische vennootschappen die hun rekeningen ten minste één keer in
de loop van de laatste tien boekjaren hebben neergelegd. Ze bevat eveneens
de jaarrekeningen van de voornaamste Luxemburgse vennootschappen
alsmede de geconsolideerde rekeningen van de voornaamste ondernemingen
van de twee landen. Er zijn eveneens ratio’s, informatie over de activiteit, de
aandeelhouders en de mandatarissen beschikbaar.
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te bezorgen aan een dienst ad hoc van het hoofdbestuur die de nodige
risicoanalyse zou uitvoeren, de lijsten van te controleren
belastingplichtigen zou opstellen en deze ter beschikking zou stellen van
de taxatiediensten van de BBI en van de AOIF. De minister heeft met
dat voorstel ingestemd. De basisnota van de task force werd dus
toegezonden aan de dienst voor Risicobeheer18. De DCU heeft aan de
task force verduidelijkingen gevraagd over de mogelijkheden om de
profielen die deze had ontwikkeld, praktisch ten uitvoer te leggen. Na
gedachtewisselingen tussen de twee diensten werd beslist dat de task
force de lijsten van de geselecteerde vennootschappen zou opstellen en
aan de DCU zou toezenden. Na goedkeuring door de minister van
Financiën zouden de opgestelde lijsten dan worden verdeeld onder de
controlecentra van de AOIF en de diensten van de BBI om als basis te
dienen om de 2e controleoperatie op te starten waarvan infra sprake is.
1.2.2 Administratieve omzendbrieven
21.

De administratie heeft op 3 april 2008 een omzendbrief19 geredigeerd
om de aandacht van de taxatieagenten te vestigen op de problematiek
van de notionele intresten. In die omzendbrief becommentarieert ze de
algemene principes die van toepassing zijn inzake simulatie en de
verschillende antimisbruikmaatregelen die in het raam van de aftrek voor
risicokapitaal zouden kunnen worden ingeroepen20. Deze omzendbrief
werd vervolledigd door de omzendbrieven van 2 juni 200821 die een
inventaris opmaken van de gerechtelijke beslissingen inzake simulatie
en van 9 oktober 200822 die een catalogus vormt van de
berekeningsfouten die door de administratie werden vastgesteld in het
bedrag van de aftrek voor risicokapitaal. Deze laatste tekst concentreert
zich op de technische aspecten van de berekening. In al deze
omzendbrieven wordt in hoofdzaak theoretische informatie verstrekt.
1.2.3 Controleoperaties
1e controleoperatie

22.

De administratie heeft in augustus 2008 voorgesteld te starten met een
eerste controleactie die gericht was op de aangiften in de
vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2007) waarin de belasting-

18

Deze dienst werd opgericht bij koninklijk besluit van 4 maart 2008 en is één
van de 3 afdelingen van de Dienst Coördinatie en Uitvoering (DCU) van de
FOD Financiën, een ondersteunende dienst van hiërarchisch niveau N-1.
19
Omzendbrief nr. Ci.RH.840/592.613 (AOIF 14/2008) dd. 03.04.2008.
20
De omzendbrief beoogt zowel de specifieke antimisbruikmaatregelen die zijn
opgenomen in de wet van 22 juni 2005 die de artikelen 205bis en volgende in
verband met de aftrek voor risicokapitaal invoert in het WIB 92, als de
algemene bepalingen die in het WIB 92 zijn opgenomen.
21
Omzendbrief nr. Ci.RH.840/592.613 (AOIF 14/2008) dd. 02.06.2008 Addendum
22
Omzendbrief nr. Ci.RH.421/574.945 (AOIF 36/2008) dd. 09.10.2008.
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plichtigen notionele intresten vragen23. Deze eerste operatie beoogt
enkel de fouten in de berekening van de aftrek zoals deze werden
beschreven in de omzendbrief van 9 oktober 2008 en niet de gevallen
van oneigenlijk gebruik van de notionele intresten. Ze werd in september
2008 door de minister van Financiën goedgekeurd en onder leiding van
de Groep voor de Organisatie, Coördinatie en Supervisie (GOCS) van
de AOIF geplaatst. Deze dienst heeft een theoretisch model gebouwd
voor de berekening van de notionele intresten dat steunt op de
geautomatiseerde verwerking van de externe boekhoudkundige
gegevens en interne gegevens. Het bekomen theoretisch bedrag wordt
dan vergeleken met de gegevens van de belastingaangifte (codes 092
en 093). Het dossier wordt geselecteerd als het aan welbepaalde criteria
voldoet.
23.

Via deze methode kunnen mogelijke fouten in de berekening van de
aftrek worden opgespoord, maar kunnen niet alle werkelijke fouten
worden vastgesteld. Op basis van deze methode die door de
administratie werd ontwikkeld, werden 3.073 dossiers geselecteerd.

24.

Deze actie die medio maart 2009 van start ging, werd toevertrouwd aan
de klassieke VenB-diensten van de Administratie van de Directe
Belastingen die voor de geselecteerde vennootschappen de
aanslagjaren 2007 en 2008 gelijktijdig moet verifiëren. Naast de lijst van
de te controleren belastingplichtigen hebben deze diensten via e-mail
een model voor de vragen om inlichtingen, een feed-backformulier en
een vooraf ingevulde rekenblad ontvangen met de elementen die in
aanmerking werden genomen voor de theoretische berekening van de
aftrek voor elke betrokken vennootschap. De gecontroleerde dossiers
moeten tegen uiterlijk 30 juni 2009 zijn afgesloten. Via het elektronisch
feed-backformulier dat onmiddellijk na de afsluiting van een dossier door
de taxatieagenten wordt ingevoerd, kan de administratie snel over feedback beschikken voor haar statistische gegevens en kan ze deze aan
een kritische analyse onderwerpen. Vervolgens moest ze die resultaten
in de loop van de maand juli 2009 meedelen aan de minister van
Financiën. Op 20 november 2009 was 89,85 % van de dossiers, d.i.
2.761 van de 3.073 geselecteerde dossiers, afgesloten. De verhoging
van de belastbare grondslag tot dan toe beliep 43.543.715,64 euro,
waarvan 33.600.591,68 euro effectief betrekking had op de aftrek van
notionele intresten. Het saldo van 9.943.123,96 euro hangt samen met
verhoging van de belastbare grondslag zonder rekening te houden met
de aftrek voor risicokapitaal.
2e controleoperatie

25.

De tweede controleoperatie waarbij wordt gefocust op een eventueel
oneigenlijk gebruik van de notionele intresten door sommige
vennootschappen, is gestart op 30 oktober 2009. De dossiers die
moeten worden geverifieerd, zijn binnen de 5 activiteitensectoren
23

Vooraleer de actie op nationaal niveau werd uitgevoerd, werd een testgroep
van 30 dossiers gecontroleerd.
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gekozen waarvan sprake in punt 1.2.1 hierboven, overeenkomstig de
risicoprofielen die door de task force werden gedefinieerd en die werden
getest door de cel Begroting, Fiscale Ontvangsten en Statistieken. De
risicoprofielen werden ook op fijnere basis geselecteerd door ze te
koppelen aan cijferdrempels. De minister van Financiën heeft een nota
ontvangen waarin de denkpistes en de modaliteiten inzake de uitvoering
van de actie zijn uiteengezet. Nadat hij zijn akkoord heeft gegeven over
de lijst van geselecteerde vennootschappen, zijn deze verdeeld onder
de diensten van de BBI en van de AOIF zodat ze tot de controle kunnen
overgaan.
26.

Los van de gerichte operaties kan de aftrek van de notionele intresten
ook door de taxatiediensten worden geverifieerd bij de gewone
controles, maar dan steunt deze verificatie niet op risicoprofielen.
1.2.4 Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken

27.

De Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) is een
autonome dienst van de FOD Financiën die op verzoek van de
belastingplichtigen beslissingen formuleert waarin, overeenkomstig de
geldende bepalingen, de modaliteiten voor de toepassing van de wet op
een toestand of specifieke operatie wordt uiteengezet die nog geen
effect heeft gesorteerd op fiscaal vlak. De DVB gebruikt sedert hij werd
opgericht eveneens een systeem van prefiling meetings. Volgens dat
systeem kunnen de aanvragers of hun lasthebbers aan de DVB vragen
een vergadering te organiseren vooraleer een formele vraag met het
oog op een voorafgaande beslissing wordt ingediend. Met deze
vergadering wil men zich dan een idee kunnen vormen van het
standpunt van de DVB met betrekking tot voorgelegde operaties.

28.

De DVB werd bij de uitoefening van zijn opdracht geconfronteerd met
fiscale constructies in verband met de notionele intresten zowel in de
fase van de prefiling meetings als in die van de formele beslissing. Van
2006 tot nu hadden 39 aanvragen voor prefiling meetings op een totaal
van 2.321 en 62 aanvragen voor voorafgaande beslissingen24 op een
totaal van 1.845 betrekking op die materie. In de fase van de prefiling
meeting heeft de DVB slechts één geval meegemaakt waarvoor er een
vermoeden van fraude bestond. Tot op datum van 6 juli 2009, heeft de
DVB 52 beslissingen genomen aangaande de aftrek voor risicokapitaal.
Tabellen die het aantal aanvragen voor prefiling, aanvragen voor
voorafgaande beslissingen en voorgaande beslissingen inzake
notionele intresten vermelden.
Bron : Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (cijfers
uit de gegevensbanken van de DVB op 6/07/2009).

24

Dit cijfer groepeert zowel de aanvragen die in hoofdzaak betrekking hebben
op de aftrek voor risicokapitaal als deze die het onderwerp zijdelings betreffen.
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Notionele intresten - Prefilings

Prefiling die heeft
geleid tot de
indiening van een
officiële aanvraag

Prefiling die niet
heeft geleid tot
de indiening van
een officiële
aanvraag

Niet afgesloten
prefiling of
prefiling waarvoor
de afsluitende
informatie niet in
de gegevensbank
aanwezig is

Totaal

2006

3

4

0

7

2007

8

7

2

17

2008

7

1

2

10

2009 (op 6/7/2009)

3

0

2

5

21

12

6

39

Totaal

Opmerking : waarschijnlijk zijn een aantal prefilings waarin de notionele
intresten slechts een bijkomend onderwerp zijn, niet geïdentificeerd in het raam
van de prefiling-gegevensbank van de DVB.

Notionele intresten – Officiële aanvraag
Hoofdonderwerp Bijkomend onderwerp

Totaal

2006

7

9

16

2007

13

9

22

2008

8

4

12

2009 (op 6/7/2009)

6

6

12

34

28

62

Totaal

Opmerking : De gegevensbank van de DVB geeft gemakkelijk cijfers als het om
het hoofdonderwerp gaat. Het was niettemin mogelijk de opzoekingen te
verfijnen om eveneens de dossiers op te vragen waarin dat onderwerp meer
bijkomstig was.
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Notionele intresten - Beslissing (na officiële aanvraag)
Hoofdonderwerp
Gunstig

Intrekking

Totaal

Bijkomend onderwerp

Ongunstig

Gunstig

Intrekking

Ongunstig

Gunstig

Intrekking

Ongunstig

2008

6
12
8

0
1
0

1
0
0

8
5
4

1
4
0

0
0
0

14
17
12

1
5
0

1
0
0

2009(op 6/7/2009)

0

0

0

2

0

0

2

0

0

26

1

1

19

5

0

45

6

1

2006
2007

Total

Opmerking : het verschil tussen de aanvragen en de beslissingen vertegenwoordigt de niet afgesloten dossiers op 6 juli
2009.

29.

De leden van de DVB die op de hoogte zijn van de mechanismen die
door sommige vennootschappen zijn uitgedokterd, hebben hun
praktische ervaring bij de task force kunnen inbrengen bij de uitwerking
van de risicoprofielen.
1.3

Commentaar van het Rekenhof

30.

De centrale diensten van de fiscale administratie hebben twee
controleoperaties gepland. Een ervan is nagenoeg afgelopen en zal het
mogelijk maken de eerste statistische gegevens te bekomen met
betrekking tot de fouten die de belastingplichtigen en de
beroepscijferaars hebben gemaakt bij de berekening van de aftrek voor
risicokapitaal. De administratie zal aldus op objectieve basis een
kritische analyse van de actie kunnen maken.

31.

De tweede controleoperatie is van start gegaan op 30 oktober 2009. Ze
viseert inadequate gedragingen van sommige vennootschappen bij de
toepassing van de wetgeving op de aftrek van de notionele intresten
Deze actie berust op een methode van risicoprofielen die met veel zorg
is uitgewerkt, ook al kan deze nog worden verfijnd en verruimd naar een
grotere steekproef van vennootschappen.

32.

De taxatiediensten hebben omzendbrieven ontvangen waarin hun
aandacht wordt gevestigd op de theoretische aspecten van de
problematiek van de aftrek voor risicokapitaal.
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2

Uitwisseling van informatie met het buitenland

2.1

Inleiding

33.

Bij de audit van het Rekenhof over de controle en de inning van de
roerende voorheffing25 is gebleken dat er een probleem is in verband
met het gebruik van bepaalde fiscale informatie die vanuit het buitenland
wordt ontvangen.

34.

Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese
Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rentebetaling (de "Spaarrichtlijn")26 heeft binnen de landen van
de Europese Unie vanaf 1 juli 2005 de verplichting ingevoerd om
informatie over te zenden in verband met de door natuurlijke personen
geïnde intresten. In het raam van die audit had het Rekenhof onderzocht
hoe doeltreffend die relatief nieuwe informatieprocedure is, die nuttig is
om de juiste fiscale bijdrage van een belastingplichtige te bepalen.

35.

Daarbij was dan gebleken dat de informatie die uit het buitenland werd
ontvangen in verband met de verblijfhouders die aan de PB zijn
onderworpen, met betrekking tot de inkomsten van 2005 (aanslagjaar
2006) pas in september 2008 door het hoofdbestuur werd doorgezonden
aan de buitendiensten om de fiscale toestand van de begunstigden van
die roerende inkomsten te verifiëren. De verlengde aanslagtermijn
waarin artikel 354, eerste lid, van het WIB 92 voorziet, eindigde voor die
inkomsten evenwel op 31 december 2008. Het Rekenhof had er dan op
aangedrongen dat die informatie – voor de latere aanslagjaren – zou
worden overgezonden binnen een termijn die verenigbaar is met de
verlengde aanslagtermijn.

36.

Omdat het probleem zo belangrijk is, heeft het Rekenhof beslist zich
ervan te vergewissen dat de gegevens in verband met de inkomsten van
2005 effectief worden benut voor de verjaring (punt 2.2.1) en dat
adequate procedures worden ingevoerd om de informatie in verband
met de daaropvolgende jaren in aanmerking te nemen (punt 2.2.2).
In onderhavige onderzoek werden ook andere inlichtingen meegenomen
die van fiscale besturen van het buitenland worden ontvangen en die
nuttig zijn voor de juiste belastingheffing in de personenbelasting (punt
2.3).

25

Gepubliceerd in januari 2009 (cf. www.ccrek.be/docs/Reports/2009/
2009_01_RoerendeVoorheffing_F.pdf).
26
Omgezet in het Belgisch recht door de wet van 17 mei 2004.
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2.2

Gebruik van de informatie « spaarrichtlijn »27

37.

Richtlijn 2003/48/EG heeft binnen de landen van de Europese Unie28 de
verplichting ingevoerd om informatie over te zenden in verband met de
door natuurlijke personen geïnde intrest.

38.

Bij wijze van overgangsregeling mogen drie landen van de Unie –
België, Oostenrijk en Luxemburg – echter beslissen geen informatie uit
te wisselen over de spaarinkomsten die door de richtlijn worden gedekt
omdat ze een systeem van bronheffing op die inkomsten toepassen (de
"woonstaatheffing" (WSH)), die ze – a rato van 75 % - storten aan de
landen waar de begunstigden van de inkomsten wonen. Na het
verstrijken van die overgangsperiode zullen die drie landen de algemene
regel moeten toepassen.

39.

Tijdens die overgangsperiode29 moet België dus geen informatie
overzenden aan de landen van de Unie in verband met de intresten die
natuurlijke personen niet-verblijfhouders op het grondgebied hebben
geïnd. België ontvangt daarentegen van de landen van de Unie – buiten
Oostenrijk en Luxemburg – informatie die nuttig is voor het verifiëren van
de fiscale toestand van de aan de PB onderworpen belastingplichtigen:
deze intresten die Belgische verblijfhouders zonder bronheffing hebben
geïnd in het buitenland moeten spontaan in de jaarlijkse
belastingaangifte worden vermeld en worden belast tegen een
afzonderlijk tarief van 15 %. De informatie die uit het buitenland wordt
ontvangen biedt de mogelijkheid om in voorkomend geval de aangifte te
corrigeren waarin gedeeltelijk of totaal vergeten werd die inkomsten te
vermelden.
2.2.1 Informatie in verband met de inkomsten 2005
Selectie en overzending van de gegevens

40.

De inlichtingen met betrekking tot de roerende inkomsten van het jaar
2005 (van juli tot december) die België hoofdzakelijk van juni tot
september 2006 heeft ontvangen, werden aangeleverd in de vorm van
een vijftigtal bestanden, waarvan sommige moeilijk te gebruiken
waren30. Deze inlichtingen werden geanalyseerd om te zien in hoeverre

27

De dienst Coördinatie en Uitvoering (DCU) van de entiteit Belastingen en
Invordering werd met de exploitatie van die informatie belast.
28
Sommige derde landen nemen ook deel aan de regeling die door die richtlijn
werd ingevoerd, met name Zwitserland, Liechtenstein, San-Marino, Monaco en
Andorra.
29
Deze overgangsperiode zou volgens de administratie kunnen aflopen op 1
januari 2011.
30
Uit de 168.909 beschikbare gegevens (elk gegeven vertegenwoordigt een of
meer inkassering(en) op een rekening) konden via analyse 65.205 gegevens
worden behouden. Via een eerste sortering werden de gegevens geweerd van
o.a. de vennootschappen en de dubbeltellingen.
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ze relevant zijn en om de inlichtingen te selecteren die het best
bruikbaar zijn: uit efficiëntie- en termijnoverwegingen was het immers
niet denkbaar alle informatie aan de taxatiediensten te versturen.
41.

Op basis van het rijksregisternummer van de begunstigden heeft de
administratie, ondanks de soms middelmatige kwaliteit van de
overgezonden informatie, 30.033 rekeninghouders geïdentificeerd voor
een totaal van 37.789 verschillende rekeningen of inningen. Door deze
rekeninghouders te groeperen, werden 28.540 gezinnen geïdentificeerd
voor een totaal inkomstenbedrag van 339.844.374 euro.

42.

Om de uiteindelijk bekomen resultaten juist te kunnen begrijpen, is het
van essentieel belang te onderstrepen dat die inkomsten die door de
buitenlandse belastingadministraties worden vermeld, ofwel uitsluitend
bestaan uit intresten, ofwel uit intresten en de verwezenlijking van een
kapitaal (i.e. opbrengst van de verkoop van effecten) 31. Enkel de
intresten zijn evenwel in België belastbaar. Het is jammer dat de
Europese bepalingen, om de informatie doeltreffend te kunnen benutten,
niet bepleiten om een onderscheid te maken tussen de twee soorten
inkomsten32.

43.

Daar het aantal geïdentificeerde gezinnen te groot is om door de
taxatiediensten te kunnen worden beheerd, heeft de administratie een
risicoanalyse uitgevoerd om een materialiteitsdrempel voor de
overzending van informatie vast te leggen33.

44.

Vervolgens konden via een geautomatiseerde vergelijking tussen de
door de belastingplichtigen aangegeven bedragen en de door de
buitenlandse fiscale administraties vermelde bedragen, uiteindelijk de
gezinnen worden overgehouden waarvoor een verschil werd
vastgesteld, terwijl er tegelijkertijd voor gewaakt werd de selectie niet te
vertekenen en rekening te houden met de situaties waarin roerende
inkomsten van buitenlandse oorsprong spontaan werden aangegeven.

31

Deze tweede categorie vertegenwoordigde nagenoeg 87 % van het totaal
van de meegedeelde bedragen.
32
Een reeks codes die in de richtlijn zijn vastgelegd, geven de aard aan van de
sommen die op de bankrekeningen zijn betaald.
33
De administratie was van oordeel dat die risicoanalyse moest worden
gebaseerd op de per gezin geïnde bedragen, en niet op het land van oorsprong
van de inkomsten: in een eerste fase, vooraleer de dienst Coördinatie en
Uitvoering met de exploitatie van de gegevens werd belast, had de
administratie nagenoeg 300 inlichtingen uit Zwitserland aan de taxatiediensten
overgezonden (Cf. Rekenhof, Inning en controle van de roerende voorheffing,
januari 2009, blz. 28).
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45.

Na afloop van de analyse werden 2.113 gezinnen geselecteerd voor een
bedrag aan inkomsten van 297.270.929 euro (d.i. een selectie van 7,4 %
van de gezinnen, maar van 87,5 % van de inkomsten34).
Taxatie en opvolging ervan

46.

Zoals reeds eerder aangestipt, hebben de taxatiediensten PB deze
inlichtingen in september 2008 ontvangen via de intranetsite inzake
risicobeheer van de AOIF. Er werd een onderrichting op 5 september
opgesteld35 (waarop op 27 oktober een addendum volgde) alsmede een
typeformulier voor het vragen naar inlichtingen en voor de kennisgeving
van aanwijzingen inzake belastingontduiking (art. 333, 3e lid, WIB 92)
om de uitgevoerde controle te begeleiden en eenvormig te laten
verlopen. Deze verschillende documenten werden eveneens op de site
ad hoc geplaatst.

47.

De administratie heeft met het oog op een kritische analyse van de
informatie-uitwisseling en de controleactie die eruit voortvloeit feedback
gevraagd in de vorm van elektronische feedbackfiches. Deze fiches
vermelden inzonderheid het supplement aan belastbare grondslag per
aanslagjaar en per inkomstenbron36, of er al dan niet akkoord is, het
toegepaste vermeerderingspercentage en het aantal dagen dat voor de
behandeling van het dossier werd gepresteerd.
Resultaten van de taxatie

48.

Van de 2.113 geselecteerde dossiers waren er op 19 augustus 2009
1.589 (d.i. 75 %) als afgewerkt ingeschreven in de statistieken. Daarvan
hebben er 1.1394 (zijnde 72 %) geleid tot de vermeerdering van de
belastbare grondslag. Deze vermeerderingen van de grondslag
vertegenwoordigden 28.736.449 euro, waarvan 9.918.223 voor het
aanslagjaar 2006 in verband met de inkomsten van 2005.

49.

Er werd aan de taxatiediensten gevraagd de aanslagtermijn met twee
jaar te verlengen (bepaald in artikel 354, 2e lid, WIB 92) als de twee
volgende voorwaarden – die wijzen op een intentie om belasting te
ontduiken – samen vervuld waren: de belastingplichtige had in zijn
aangifte van het aanslagjaar 2006 niet vermeld dat hij een rekening in
het buitenland had, en niet vermeld dat hij intresten van buitenlandse
oorsprong had ontvangen. Door deze termijnverlenging – die eventueel

34

1.491 gezinnen vertegenwoordigen in totaal 37.869.978 euro inkomsten uit
intresten, en 622 gezinnen die intresten en kapitaal hebben geïnd,
vertegenwoordigen in totaal 259.400.951 euro inkomsten.
35
Instructie nr. Ci.R.15/593478 (AOIF 41/2008)
36
De feedbackfiche definieert vier soorten supplementen: 1) intresten van
buitenlandse oorsprong (het voornaamste voorwerp van de actie), 2) de
taxaties op basis van indiciën, 3) de andere inkomsten van buitenlandse
oorsprong, 4) de overige supplementen.
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werd verruimd tot de aanslagjaren 2004 en 2005 – kon de belastbare
grondslag in totaal met 6.109.533 euro worden vermeerderd.
50.

Onder de inkomstencategorieën die op de feedbackfiche worden
vermeld, vertegenwoordigen de intresten van buitenlandse oorsprong –
een essentieel oogmerk van de controleactie – natuurlijk de meeste
verhogingen van belastbare grondslag, zijnde een totaal bedrag van
19.813.999 euro; 94 % van die supplementen werden opgelegd met het
akkoord van de belastingplichtige.

51.

De supplementen die samenhangen met de andere inkomsten van
buitenlandse oorsprong belopen 7.942.187 euro : via de analyse van de
buitenlandse bankrekeningen kon men aldus andere inkomsten van
buitenlandse oorsprong ontdekken, zoals onroerende inkomsten.
2.2.2 Informatie in verband met de inkomsten van 2006 en
volgende jaren

52.

Voor de inkomsten van 2006 – die in dit geval op een heel jaar
betrekking hebben – beschikt de administratie over meer dan 230.000
inlichtingen die betrekking hebben op nagenoeg 135.000 houders van
rekeningen, waarvan sommige nog moeten worden geïdentificeerd. Met
gebruikmaking van dezelfde criteria als voor de inkomsten 2005 zal
bepaalde informatie niet worden geselecteerd voor de taxatie.

53.

Van
de
geïdentificeerde
inlichtingen
slaat
75
%
op
rekeningen/titularissen die voor het jaar 2005 niet werden vermeld; dat
aandeel wordt verklaard door de toename van het aantal landen die
inlichtingen voor 2006 hebben toegezonden. Er is dus maar een tamelijk
beperkt risico op overlapping met de voorgaande controleactie.

54.

Na identificatie van de fiscale gezinnen en na de selectie van de
dossiers volgens de reeds gedefinieerde criteria is de controleactie op
de intresten van buitenlandse oorsprong die in 2006 werden geïnd,
gestart op 5 augustus 2009 volgens vergelijkbare taxatie- en
feedbackmodaliteiten als voor de inkomsten 2005.

55.

Wat de inkomsten van het jaar 2007 betreft, is men thans bezig met het
identificeren van de belastingplichtigen en het analyseren van de risico's
met het oog op de selectie van de te controleren dossiers.

56.

Voor de inkomsten van het jaar 2008 en latere jaren zal alle beschikbare
informatie in principe ter beschikking van de taxatiediensten worden
gesteld via de toepassingen TAXI en Belcotax-on-web. De diensten voor
risicobeheer pleiten in dat nieuwe kader voor de aanwending van een
methodologie inzake risicoanalyse en dit met het oog op een efficiënte
en doelgerichte selectie van te behandelen dossiers.
2.2.3 Commentaar van het Rekenhof

57.

Wegens de oorspronkelijke achterstand bij het beheer van de voor het
inkomstenjaar 2005 overgezonden informatie heeft de administratie die
gegevens niet optimaal kunnen benutten. Toen de actie werd opgestart,

Specifieke maatregelen tegen de fiscale fraude – Verslag van het Rekenhof, 9 december 2009

20

heeft de soms middelmatige kwaliteit van de meegedeelde inlichtingen
veel werk en geduld gevergd om de begunstigden te identificeren.
Vervolgens kon via een coherente en systematische risicoanalyse – op
efficiënte wijze – een minderheid aan dossiers worden geselecteerd die
het meest relevant zijn in verband met de bedragen aan geïnde
inkomsten.
58.

Over de taxatie, die op adequate wijze werd gestuurd door de dienst
belast met het risicobeheer in het hoofdbestuur, werd feedback verstrekt
die het mogelijk maakt gedeeltelijk rekenschap af te leggen over de
bekomen resultaten en om uit deze specifieke actie nuttige lessen te
trekken voor de toekomst. Deze feedback geeft echter niet het resultaat
van de controle in termen van belasting maar enkel van supplementaire
inkomstenverhogingen37. Men kan a fortiori niet achterhalen welk bedrag
aan vastgestelde rechten uiteindelijk werd ingevorderd.

59.

Deze feedback die hoofdzakelijk georiënteerd is naar het meten van de
doeltreffendheid van het gehanteerde risicobeheer, maakt het evenmin
mogelijk na te gaan wanneer de taxatie juist gebeurd is: bijgevolg kon
niet worden ingeschat welke controles niet konden worden uitgevoerd
wegens de vervaldatum van 31 december 2008 met betrekking tot de
inkomsten van 2005. Zelfs als men over de feedbackgegevens op
31 december 2008 zou beschikken, zou dat informatie a minima zijn
omdat de taxatieagenten niet verplicht zijn de resultaten van hun
controle in te schrijven alvorens deze is afgelopen: de taxatieagenten
hebben op het einde van het jaar andere prioriteiten die samenhangen
met de aanslagtermijnen; een zeker aantal dossiers zal dus
waarschijnlijk later zijn ingeschreven.

60.

Het is aldus niet mogelijk een schatting te maken van het aantal
inlichtingen die niet konden worden benut wegens de verjaring.
Niettegenstaande de mogelijkheid bestaat om de aanslagtermijn van
drie jaar in bepaalde omstandigheden te verlengen , lijdt het geen twijfel
dat sommige van de 576 dossiers die op 20 april 2009 niet in de
feedbackstatistiek waren opgenomen omdat ze niet af waren, niet
beantwoorden aan de voorwaarden voor de verlenging van de
aanslagtermijn; hetzelfde geldt a fortiori voor de nog talrijkere dossiers
die op 1 januari 2009 nog niet waren gecontroleerd; voor die dossiers
kon bijgevolg geen herziening worden uitgevoerd voor de inkomsten
2005. Voor de acties die ze op korte en middellange termijn zal
ontplooien, zal de administratie dus aandacht moeten blijven hebben
voor de aanslagtermijn – inzonderheid voor de inkomsten van 2006 die
nog altijd niet volledig geautomatiseerd zijn verwerkt.

37

De fiscale statistiek zou – op basis van de gegevens van de inkohieringen –
informatie kunnen verstrekken over de belastingen die werden gevestigd als
gevolg van de inkomstenverhogingen.
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2.3

Uitwisseling van fiscale informatie inzake PB

2.3.1 Internationale verdragen en beschikkingen
61.

Naast de "spaarrichtlijn" bestaan er andere bepalingen die
gegevensuitwisseling inzake PB regelen, maar ze definiëren de aard
van de meegedeelde inlichtingen en de modaliteiten van verzending niet
zo nauwkeurig en dwingend.

62.

Op bilateraal niveau wordt de internationale fiscale samenwerking
geregeld door de overeenkomsten tot het vermijden van dubbele
belasting, die inzonderheid voorzien in een uitwisseling van gegevens.
Daar over de bilaterale overeenkomsten in principe geval per geval
wordt onderhandeld, kunnen de bepalingen die deze regelen aanzienlijk
verschillen. Ze volgen echter meestal het door de OESO opgesteld
model. De formulering – in artikel 26 van het model – lijkt in hoofdzaak
op een intentieverklaring die als volgt luidt: « De bevoegde autoriteiten
van de overeenkomstsluitende Staten wisselen de inlichtingen uit die
nodig zijn om uitvoering te geven aan de bepalingen van de
Overeenkomst en aan die van de nationale wetten van de
overeenkomstsluitende Staten met betrekking tot de belastingen waarop
de Overeenkomst van toepassing is, voor zover de aanslag, waarin ze
voorzien, met de Overeenkomst in overeenstemming is »38.

63.

Op multilateraal niveau werd op 25 januari 198839 door de Raad van
Europa en de OESO een overeenkomst uitgewerkt en aan de lidstaten
van de twee organisaties opengesteld voor ondertekening. Deze
overeenkomst heeft tot doel de internationale samenwerking te
bevorderen om de werking van de nationale wetgeving te verbeteren.
De overeenkomst werd uitgewerkt om alle vormen van administratieve
samenwerking tussen staten te bevorderen voor het vestigen en
invorderen van de belastingen, en om in het bijzonder
belastingontwijking
en
belastingfraude
te
bestrijden.
Deze
samenwerking gaat van informatie-uitwisseling tot de invordering van de
verschuldigde buitenlandse belastingen.

64.

Op Europees niveau werd op 19 december 1977 een richtlijn 77/799/EG
goedgekeurd door de Raad over de wederzijdse bijstand tussen
bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op het vlak van de directe
fiscaliteit (ze werd nadien verruimd naar de accijnzen en de btw). Deze
richtlijn werd vanaf 1 januari 1979 ingevoegd in het WIB (art. 244bis, dat
artikel 338 in het WIB 92 geworden is). De wet voorziet in verschillende

38

Artikel 26, 1°, eerste lid van de gecoördineerde tekst van de overeenkomst
met Duitsland.
39
Deze overeenkomst is thans ondertekend door Azerbeidjan, België,
Denemarken, de Verenigde Staten, Finland, Frankrijk, IJsland, Italië,
Noorwegen, Nederland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oekraïne .
Canada en Duitsland hebben de overeenkomst ondertekend en zijn begonnen
met de ratificatie ervan.
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gevallen waarbij informatie wordt overgezonden: specifieke vraag om
inlichtingen in verband met één of meer belastingplichtigen of
overzending van informatie "die van nut kan zijn voor de juiste
vaststelling van de belasting" zonder voorafgaand verzoek40.
2.3.2 Huidige praktijk
65.

Zoals wordt geschreven in het commentaar op het wetboek van
inkomstenbelasting, biedt artikel 338 WIB 92 enkel een "algemene
juridische basis" voor de administratie om met de belastingadministraties
van de andere lidstaten een administratieve bijstand te organiseren.
Wanneer de informatie-uitwisseling41 niet concreet georganiseerd is,
gebeurt deze naar believen, op basis van de goede wil en de
beschikbare middelen van de partners42.
Overgezonden informatie

66.

België heeft in de loop van de laatste vijf jaren (2004-2008) 388.963
inlichtingen verzonden aan slechts vier landen: Frankrijk (79,41 % van
de verzonden informatie), Nederland (19,94 %), Oostenrijk (0,64 %) en
Duitsland (0,01 %). In de loop van die jaren zijn er wel aanzienlijk meer
inlichtingen verstuurd in een beter bruikbare vorm : van 2004 tot 2006
werden 1.714 inlichtingen verzonden op papier; in 2007 80.044
inlichtingen, en in 2008 307.205 inlichtingen in digitale vorm
(rekenbladen) vanuit de Belcotax-gegevens.

67.

De gegevens worden echter soms laattijdig verzonden in vergelijking
met het inkomstenjaar, wat nadelig is voor de administratie van
bestemming om ze gemakkelijk te kunnen gebruiken. Op 13 augustus
2008 werd bijvoorbeeld een bestand met 146.162 inlichtingen met
betrekking tot inkomsten van het jaar 2005 aan Frankrijk toegezonden,
samen met een tweede bestand – met 161.043 inlichtingen – met
betrekking tot de inkomsten van het jaar 2006. Dat zijn de twee enige
bestanden die dat jaar zijn verzonden.

40

Er bestaat momenteel een ontwerp van richtlijn, betreffende de
administratieve samenwerking op het fiscale domein, die voorziet in een nieuw
mechanisme dat de lidstaten de vereiste bevoegdheid geeft om op
internationaal vlak efficiënt samen te werken om de negatieve gevolgen te
overwinnen van een interne markt gekenmerkt door een steeds toenemende
mondialisering.
41
Deze informatie kan betrekking hebben op verschillende soorten inkomsten
zoals onroerende inkomsten, lonen, pensioenen, royalties, enz.
Overeenkomstig het afwijkend systeem dat België heeft gekozen, kan de fiscale
administratie thans niet de inkomsten uit intresten van buitenlandse
verblijfhouders identificeren om hierover eventueel informatie aan het
buitenland te verstrekken.
42
A fortiori wanneer er sprake is van landen – van de OESO – die geen lid zijn
van de Europese Unie.
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68.

Bij gebrek aan middelen om die procedure te beheren kon België niet
altijd de informatie vergaren en overzenden die voor buitenlandse
administraties nuttig had kunnen zijn.
Ontvangen informatie

69.

België heeft in de loop van de laatst vijf jaren (2004-2008) 683.526
inlichtingen buiten de "spaarrichtlijn" ontvangen, die in de statistieken
werden opgenomen43. De meeste van die inlichtingen zijn afkomstig van
Frankrijk (64,35 %), Nederland (24,32 %), de Verenigde Staten (5,12 %)
en in mindere mate van Denemarken (1,67 %), Canada (1,35 %), GrootBrittannië (1,22 %) en Oostenrijk (1,13 %)44.

70.

Net zoals voor de overgezonden informatie stelt men een verbetering
van de informatiestroom waar in de loop van de laatste jaren: zijnde een
stijging met 270 % van 2004 naar 2005, van 488 % van 2005 naar 2006
en van 28 % van 2006 naar 200745. De informatie wordt nagenoeg
uitsluitend in digitale vorm toegezonden (98,5 %).
Het gebruik van de ontvangen informatie

71.

De informatie uit het buitenland wordt meestal overgezonden via een
versleutelde cd-rom. Tot heel recent werden de opgevraagde bestanden
verzonden naar de centrale drukkerij van de FOD Financiën, waar elke
informatie in een "papieren" fiche werd omgezet. Al deze fiches werden
dan naar het documentatiecentrum "bedrijfsvoorheffing" van Brussel
overgebracht dat elke fiche per post naar de taxatiediensten verstuurde.

72.

Aangezien er ter zake geen enkele feedback is, kan niet worden
achterhaald wat er in de taxatiediensten met deze informatie gebeurde.
Volgens de ambtenaar die bij het hoofdbestuur met die procedure is
belast, kon ongeveer 60 % van de inlichtingen die in de loop van de
voorbije vijf jaren werd verstrekt, worden toegezonden naar de diensten
en zou een "groot deel" van die inlichtingen effectief zijn gebruikt om de
door de belastingplichtigen aangegeven bedragen te verifiëren.

43

Voor 2008 heeft de administratie verschillende bestanden ontvangen
waarvan de informatie niet in deze cijfers begrepen is omdat ze zal worden
behandeld door de nieuwe geautomatiseerde toepassing waarvan hieronder
sprake is.
44
Vijf andere landen nemen in totaal 0,83 % van de overgezonden informatie
voor hun rekening: Ijsland, Japan, Noorwegen, Finland en Ierland. Zuid-Korea
heeft informatie overgezonden die door de Belgische administratie niet kan
worden gelezen, omdat ze volgens hun alfabet is opgesteld.
45
In de statistieken die door de administratie worden verstrekt, kan de
gevoelige daling van de cijfers van 2008 – die hierboven werd toegelicht – geen
relevant idee geven van de evolutie voor dat jaar.

Specifieke maatregelen tegen de fiscale fraude – Verslag van het Rekenhof, 9 december 2009

24

2.3.3 De nieuwe geautomatiseerde procedure
73.

Op 2 mei 2009 werd een nieuwe toepassing in productie genomen. Ze
maakt gebruik van een nieuw uitbreidbaar formaat van bestanden, dat
de standaard zal worden voor de OESO-landen, en ze bevat twee
afzonderlijke functionaliteiten:
het importeren en verwerken van alle uit het buitenland
ontvangen informatie, met inbegrip van die in het raam van de
spaarrichtlijn46; de ontsleutelde gegevens worden in de
toepassing geladen, die deze valideert en er het Belgisch
rijksregisternummer van de begunstigde van het inkomen in
kwestie aan toevoegt; deze informatie wordt vervolgens
overgeheveld naar de gegevensbank Belcotax en door middel
van ad hoc toepassingen kan de taxatieagent deze gegevens
bewerken.
het exporteren van alle in Belcotax opgenomen gegevens in
verband met inkomsten die buitenlandse verblijfhouders47 in
België hebben geïnd; deze informatie wordt dan in versleuteld
elektronisch formaat verzonden aan de partnerlanden48.
2.3.4 Commentaar van het Rekenhof

74.

De procedure die recent inzake inkomstenbelasting nog bestond voor
het exploiteren van de gegevens afkomstig uit het buitenland, was
regressief (d.i. de digitale informatie werd omgezet in "papieren" fiches),
inefficiënt (geen materiële selectie op basis van een risicoanalyse) en er
was geen monitoring. De gegevensuitvoer, die recent op opmerkelijke
wijze is geëvolueerd, bleef hoofdzakelijk beperkt tot twee landen van
bestemming, namelijk Frankrijk en Nederland.

75.

De nieuwe toepassing zou de overzendingsprocedure – zowel wat het
importeren als exporteren betreft – en de procedure voor de verwerking
van de ontvangen inlichtingen radicaal moeten verbeteren. Ze heeft tot
heden echter niet in een specifieke feedback voorzien; een dergelijk
stuurinstrument lijkt echter onontbeerlijk, maar kan zich natuurlijk op een
ander niveau situeren, zoals bijvoorbeeld in een meer specifieke
toepassing voor de taxatie.

46

Vanaf juni 2009 zal alle uit het buitenland ontvangen informatie met
betrekking tot het inkomstenjaar 2007 en volgende (ongeacht de datum waarop
ze werd ontvangen) in de toepassing worden geladen.
47
Volgens de planning zal tegen het einde van de maand juli 2009 de eerste
informatie aan de buitenlandse administraties worden verzonden.
48
De administratie preciseert dat reeds een nieuwe implementatie van de
toepassing gepland is om binnen de termijnen van de overzendingsprocedure,
vanaf 1 januari 2010 "spaarrichtlijn"-informatie te voorzien die op die datum in
de plaats zal treden van de afhouding voor de woonstaat.
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76.

Bij het ter beschikking stellen van de geïmporteerde informatie in
Belcotax zal de administratie bovendien het werk van de taxatieagenten
moeten omkaderen om het gebruik van deze gegevens in de hand te
werken; ze kan bijvoorbeeld voorstellen een materialiteitsdrempel te
hanteren voor het in aanmerking nemen van de vermelde inkomsten.

3
Het plan voor de strijd tegen de fiscale fraude 20082009
3.1 Inleiding
77.

Op 2 juli 2008 heeft de heer Carl DEVLIES, staatssecretaris voor de
Coördinatie van de Fraudebestrijding een actieplan 2008-2009
voorgesteld dat werd uitgewerkt door het College voor de strijd tegen de
fiscale en sociale fraude, opgericht door het koninklijk besluit van
29 april 200849, parallel met de oprichting van het Ministerieel Comité
voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude.

78.

Dat plan kadert in een reeks van initiatieven die door de federale
regering werden genomen om maatregelen in te voeren of acties te
lanceren in de strijd tegen de fiscale fraude (die hier werd verruimd tot
de sociale fraude), zoals het plan van staatssecretaris ZENNER van
maart 2001 of de Strategische nota van staatssecretaris JAMAR van
december 2004.

79.

Gelet op het belang dat de regering aan de strijd tegen de fraude hecht,
heeft het Rekenhof onderzocht hoe enkele acties, die meer specifiek
waren toegespitst op de fiscale fraude of die werden gecoördineerd door
de fiscale besturen van de FOD Financiën, ten uitvoer werden gelegd.
3.2 Opmaak en ontwikkeling van het actieplan

80.

De acties die in het plan 2008-2009 voor de strijd tegen de fraude zijn
opgenomen,
werden
door
de
verschillende
geraadpleegde
departementen voorgesteld, die hierin de gelegenheid zagen om een
bijzondere prioriteit – en zichtbaarheid – te verlenen aan een project dat
ze ten uitvoer willen leggen of willen afwerken. Het College voor de strijd
tegen de fiscale en sociale fraude heeft natuurlijk de voorkeur gegeven
aan de acties waarin de twee dimensies – fiscaal en sociaal – aan bod
kwamen. Vanuit strikt fiscaal oogpunt worden meestal in het raam van
eenzelfde actie verschillende belastingen ontweken.

81.

Wat de controleacties van de FOD financiën en de doelgroepen betreft,
worden de acties vaak gekozen na vaststellingen gedaan door de
buitendiensten maar meestal dankzij meer globale analyses door de
hoofdbesturen. De administratie was vaak al met die acties gestart nog

49

Staatsblad van 8 mei 2008.
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voor deze werden gekozen om te worden opgenomen in het actieplan
2008-2009.
82.

Vanaf de periode van het Plan Jamar had de administratie immers – met
goedkeuring van de minister van Financiën – geopteerd voor een
controlebenadering via doelgroepen. Voorrang werd gegeven aan een
diepgravende analyse van typen van belastingplichtigen, die op
middellange termijn meer zou opbrengen dan het zoeken naar een
onmiddellijk
budgettair
rendement
waarbij
de
structurele
fraudeproblemen zouden worden verwaarloosd. Toen werden nagenoeg
200 doelgroepen gedefinieerd (vanaf januari 2004), waarvan er
verschillende in het actieplan 2008-2009 zijn opgenomen.

83.

De staatsecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding legt de
nadruk op de nieuwe benadering waarmee het actieplan een begin
maakt. Alle diensten die bij de fraudebestrijding betrokken zijn, werken
mee via onderlinge interactie. De nieuwigheid bestaat er ook in een
operationele en wettelijke ondersteuning te geven aan de strijd tegen de
fiscale fraude.

84.

Het actieplan 2008-2009 heeft het voorwerp uitgemaakt van trimestriële
rapporten zoals aangekondigd door de staatssecretaris op het moment
van zijn bekendmaking Drie voortgangsrapporten zijn opgesteld en
goedgekeurd door het Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale
en sociale fraude op 14 november 2008, 20 maart en 3 juli 2009.

85.

Op 3 juli 2009 heeft de staatssecretaris voor de Coördinatie van de
Fraudebestrijding een nieuw actieplan voorgesteld voor de periode
2009-2010. Dit is een verlengstuk van het vorige en bevat 49 nieuwe
acties. Ondanks de continuïteit tussen de twee plannen waarbij het
uitwisselen van informatie een sleutelelement blijft, legt de
staatssecretaris in het tweede plan de nadruk op drie nieuwe accenten :
een bijzondere aandacht voor het gewestelijke en internationale niveau,
de strijd tegen de fraude op het gebied van de geneeskundige
verzorging, een aantal acties die gericht zijn op recent ontdekte
fraudefenomenen
(zoals
het
misbruik
van
elektronische
identificatienummers of het gebruik van valse documenten in sociale
aangelegenheden).

86.

De acties uit het plan 2008-2009 die nog niet waren beëindigd op datum
van bekendmaking van het actieplan 2009-2010 worden niet hernomen
in het nieuwe plan. Het Rekenhof vindt het daarom essentieel dat de
opvolging van het eerste plan verzekerd wordt, samen met de
opvolging van het tweede actieplan.
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3.3 Geselecteerde acties
87.

Uit de nagenoeg 50 acties van het plan 2008-2009 voor de strijd tegen
de fiscale fraude50 werden 16 acties geselecteerd die in twee
categorieën kunnen worden verdeeld.

88.

Drie acties zijn bedoeld om operationele of wettelijke steun te verlenen
aan de strijd tegen de fiscale fraude door de tenuitvoerlegging van een
interdepartementaal protocol en door het definiëren van nieuwe
sancties51:

89.

1)

Het ontradend karakter van de fiscale penale boeten versterken
(3.552)

2)

Strafrechtelijke definitie van ernstige en georganiseerde fiscale
fraude en verhoging van de strafmaat (3.10)

3)

strijd tegen de grote georganiseerde fiscale fraude(2.10)

Dertien acties hebben betrekking op doelgroepen, i.e. een type van
belastingplichtigen of een type van economische verrichtingen die een
vooraf gedefinieerd bijzonder fiscaal risico inhouden53:
4)

De meerwaarden gerealiseerd op gebouwde onroerende
goederen als "toevallige oprichter" voor de btw54 (1.11)

5)

De ondernemingen voor industriële reiniging (2.17)

6)

De curatoren (2.3)

7)

Misbruik van de Frans-Belgische grensarbeidersregeling55 (4.3)

50

Actieplan 2008-2009 strijd tegen de fiscale fraude (cf. www.carldevlies.be).
Deze acties worden binnen de FOD Financiën behandeld door het AFC (in
casu de secretaris ervan, die heeft gezorgd voor de coördinatie) in
samenwerking met andere diensten – zoals de administratie van Fiscale Zaken
(AFZ) of de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). De drie acties worden geleid
door een verbindingsmagistraat bij het kabinet van staatssecretaris Devlies.
52
Het nummer na de titel van elke actie is dat van de kaart uit het Actieplan
2008-2009.
53
Negen acties worden beheerd door de AOIF, de controleactie op de betaling
van accijnzen op beroepsdiesel wordt gevoerd door de administratie van
Douane en Accijnzen, en de laatste drie acties (portage salarial , invoer met
doorvoer van goederen zonder betaling van btw en mineraal water) worden
beheerd door de BBI.
54
De doelgroep bestaat uit alle belastingplichtigen die een gebouw onder het
BTW-stelsel hebben verkocht in de jaren 2004-2006.
55
Inzonderheid wegens het verschil in belastingvoet tussen Frankrijk en België
(het kan om een verschil van 30 % gaan) laten Belgische werknemers die als
werknemer in de Belgische grenszone werken, zich fictief domiciliëren in de
Franse grenszone; hier is de actie bedoeld om de betrokkenen terug aan de PB
te onderwerpen. Omgekeerd is een domiciliëring in België voordeliger wat de
sociale wetgeving betreft.
51
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8)

De organisatie van culturele manifestaties, sportmanifestaties
en vermakelijkheden (2.20)

9)

Wegvervoer (2.21)

10)

De controle op de betaling van de accijnzen op beroepsdiesel
(2.22)

11)

Splitsing van eigendomsrechten56 (2.4)

12)

De fictieve domicilies en postbusadressen (2.15)

13)

BTW-tegoeden – « Delaware57 »- en « Limited58 »-constructies
(2.7)

14)

De portage salarial59 (1.7)

15)

De invoer met onmiddellijke doorvoer van goederen zonder
betaling van de btw60 (1.10)

16)

Goederenstromen : mineraal water en limonades (2.5)

56

Het splitsen van het eigendomsrecht bestaat erin de naakte eigendom en het
vruchtgebruik te onderscheiden, waarbij dit laatste meestal in handen is van
een rechtspersoon (vennootschap) en de naakte eigendom in handen van een
natuurlijke persoon (bedrijfsleider); hieruit kunnen verschillende fiscale
onregelmatigheden voortvloeien: overschatting van het vruchtgebruik,
onderschatting van de voordelen van allerlei aard, kosten gedragen door de
vruchtgebruiker terwijl ze ten laste van naakte eigenaar vallen, enz.
57
Delaware, een staat van de Verenigde Staten, staat bekend als een
belastingparadijs wegens de voordelen die inzake vennootschapsrecht en
fiscaliteit worden toegekend. In Delaware zijn heel wat « offshore »vennootschappen gevestigd (i.e. die hun maatschappelijke zetel in die staat
hebben zonder er enige handelsactiviteit uit te oefenen) die er geen enkele
belasting op de winst betalen en die geen enkele boekhoudkundige verplichting
hebben.
58
De Private Limited Company is een vennootschapsvorm naar Engels recht
die gelijkenissen vertoont met een BVBA maar met veel minder wettelijke
verplichtingen: geen minimumkapitaal en geen volstort kapitaal vereist, geen
oprichtersaansprakelijkheid, geen verplicht financieel plan, een korte
oprichtingsprocedure, enz.
59
De portage salarial is een systeem waarbij een autonoom professioneel
persoon, die zelfstandige is of die een vrij beroep uitoefent (consultant,
lesgever, dienstverlener,...) aan een vennootschap ("portagevennootschap"
genaamd) de facturatie en het administratief beheer toevertrouwt van de
opdrachten of prestaties die hij bij een klant uitvoert waarmee hij zelf
onderhandeld heeft over zijn werkrooster en arbeidsvoorwaarden. De
portagevennootschap staat in voor de inning bij de klant, stort een loon aan de
"valse werknemer" en betaalt de sociale lasten.
60
Het douaneregeling "42" maakt het mogelijk met vrijstelling van btw goederen
in te voeren als een intracommunautaire levering volgt op de invoer naar een
btw-plichtige contractant in de lidstaat van bestemming; de actie wil de
misbruiken van die regeling aanpakken.
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3.4 Onderzoeksvragen

90.

Het onderzoek van het Rekenhof is gestuurd door volgende vragen:
is de actie duidelijk gedefinieerd: werd ze toevertrouwd aan een
dienst en aan een welbepaalde projectverantwoordelijke, is ze
goed gepland en uitgedacht?
welke stappen zijn ondernomen om de acties uit te voeren?
wat zijn de resultaten en de vooruitzichten op middellange termijn
(einde 2009) van de uivoering van de acties?
3.5 Vaststellingen
3.5.1 Is de uitvoering van de actie duidelijk gedefinieerd?

91.

De FOD Financiën heeft voor de uitvoering van het actieplan 2008-2009
gekozen voor een projectmatige aanpak.

92.

Voor elke actie werd een gestandaardiseerde projectfiche opgemaakt
die werd opgesteld door de beleidscel van de staatssecretaris voor de
Coördinatie van de Fraudebestrijding met een aantal rubrieken ter
identificatie van: de verantwoordelijken voor het project (de project
manager officer en de projectleider), de diensten en personen die
meewerken, de globale planning en de belangrijkste stappen, de
geïdentificeerde risicofactoren. Tevens werd een model van rapportering
uitgewerkt: het wordt door alle projectleiders gebruikt en maakt een
uniforme opvolging van de uitvoering van alle acties mogelijk. Bij het
opstellen van de projectfiches of in het eerste voortgangsrapport werden
op enkele uitzonderingen na daadwerkelijk de planning, de kritische
succesfactoren, de vastgestelde knelpunten en de opmerkingen over de
inwerkingtreding van de actie.

93.

Wat de verantwoordelijken voor de acties en de betrokken diensten
betreft werden de taken uitdrukkelijk toegewezen.

94.

Elk van de vier rapporteringen die werden goedgekeurd door het
Ministerieel Comité betreffen het geheel van de fiches die afhankelijk
van de voortgang van de actie, zijn aangevuld zowel op het vlak van de
analyse (nieuwe risico’s, budgettering,...) als van de realisaties
(kwantitatieve en kwalitatieve resultaten). Zodoende kunnen via de
rapportering de acties worden gevolgd en kan het verband worden
gelegd met de opdracht zoals die vooraf was gedefinieerd.

Specifieke maatregelen tegen de fiscale fraude – Verslag van het Rekenhof, 9 december 2009

30

3.5.2. Welke stappen werden ondernomen ?
Risicoanalyse
95.

Het definiëren en analyseren van de kenmerkende variabelen van de
doelgroepen en het selecteren van de te controleren dossiers zijn vaak
lange etappes die aanzienlijke middelen vereisen : verschillende
gegevensbanken – intern of extern aan de FOD Financiën – zijn over
het algemeen tegelijkertijd noodzakelijk en voldoende middelen inzake
informatica – in termen van programmatuur en vooral van capaciteit –
moeten kunnen worden aangewend.

96.

Wat inzonderheid de acties betreft die door de AOIF worden beheerd61,
heeft de administratie aanzienlijke moeilijkheden gekend om binnen de
FOD Financiën zelf gegevens te bekomen die onontbeerlijk zijn voor de
uitvoering van de risicoanalyse. Doordat op het moment dat de
doelgroepen worden gedefinieerd niet alle gewenste gegevens
beschikbaar zijn, moeten de risicoanalyses soms worden uitgevoerd met
wat beschikbaar is, wat kan verklaren dat de resultaten niet steeds in
overeenstemming zijn met de verwachtingen van de beheerders. Het is
pas na talrijke interventies bij de diverse bevoegde autoriteiten dat in de
maand april 2009 uiteindelijk aan de analisten van de DCU toegang
werd gegeven tot een aantal gegevensbanken.

97.

Bovendien hebben bepaalde technische problemen die al lang bestaan
(overbelasting van de server bestemd voor het risicobeheer) nog steeds
de behandeling van de gegevens bemoeilijkt. Half mei 2009 hadden de
analisten nog steeds geen toegang tot 14 gegevensbanken die nuttig
zijn voor het definiëren van de kenmerkende variabelen voor de 9 acties
die de DCU moet voeren.

98.

Ook met betrekking tot de gegevensbanken extern aan de FOD
Financiën ondervond men soms moeilijkheden. Wegens redenen van
machtiging of haalbaarheid kwam de samenwerking niet steeds tot
stand. Dat punt wordt bevestigd door de staatssecretaris voor de
Coördinatie van de Fraudebestrijding die als voorbeeld de lijst geeft van
de faillissementen en de daarbij betrokken curatoren die de FOD Justitie
niet heeft kunnen verstrekken. Hij onderstreept daarentegen de
terbeschikkingstelling van externe gegevensbanken betreffende
bijvoorbeeld de acties met betrekking tot de ondernemingen voor
industriële schoonmaak en voor wegtransport.

99.

Naast de hinderpalen in verband met het beheer van de
gegevensbanken werd de beschikbaarheid bijkomend bemoeilijkt door

61

De Dienst Coördinatie en Uitvoering (DCU) van de AOIF heeft op 15 mei
2009 ter attentie van het hof een nota opgesteld waarin de problemen worden
opgesomd waarmee men werd geconfronteerd bij het bekomen van de
gegevensbanken vereist voor het uitvoeren van de acties van het plan 20082009.
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de dwingende procedure ad hoc die de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens oplegt. Omdat een specifieke wet
ontbreekt (er is enkel een ontwerp), zorgen volgens de analisten en de
beheerders van verschillende acties zelfs binnen de FOD Financiën de
opstelling en de behandeling van aanvragen tot raadpleging voor
vertragingen en vormen ze een hinderpaal voor de uitvoering van hun
opdracht. De staatssecretaris voor de Coördinatie van de
Fraudebestrijding onderstreept dat die problematiek herhaaldelijk werd
onderzocht binnen het College voor de strijd tegen de fiscale en sociale
fraude; de eerste actie van het plan 2008-2009 heeft daarop trouwens
betrekking. De voortgang ervan in de schoot van het Ministerieel Comité
voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude op 4 juli 2009, heeft
geleid tot de uitwerking van een wetsontwerp dat voor het einde van het
kalenderjaar bij de Kamer moet worden ingediend.
Omkadering en monitoring
100.

Stroomafwaarts van het analysewerk van het hoofdbestuur zijn de
taxatieambtenaren op het terrein belast met de controle op de
geselecteerde belastingplichtigen. Ze moeten daartoe over precieze
onderrichtingen beschikken met betrekking tot de modaliteiten van de
verificatie en eventueel beschikken over gestandaardiseerde
documenten (vragen om inlichtingen, berichten van wijziging) om hun
werk te optimaliseren (een maximaal resultaat met de inzet van een
minimum aan middelen). Bovendien moet in een feed-back worden
voorzien. Die moet betrekking hebben op de resultaten van de taxatie en
het mogelijk maken het geheel van de actie te evalueren (inzonderheid
de relevantie van de risicoanalyse) met het oog op het verbeteren van
de praktijk in de toekomst.

101.

Deze omkadering – die vaak vormingssessies omvat en voorziet in een
continue telefonische bijstand – en deze feed-back van informatie – over
het algemeen via intranet – zijn essentieel voor de ambtenaren die de
verschillende acties beheren en die er een zeer bijzondere aandacht
aan moeten besteden. Het invoeren van deze opvolgingsinstrumenten
vergt vanzelfsprekend veel tijd, maar van de kwaliteit ervan hangen de
correctheid en het rendement van de taxaties af, evenals de snelheid
waarmee die laatste worden uitgevoerd ; ze dragen bovendien bij tot het
leerproces dat nuttig is voor het definiëren van nieuwe doelgroepen.
Ondanks de grote inspanningen die door de betrokken personen werden
geleverd, zijn de geplande termijnen soms overschreden.
3.5.3. Wat zijn de resultaten

102.

Wegens de tijd die de analyses en de onderzoekingen vergen alsook
door de knelpunten die bij het opstarten van de acties opdoken zijn de
meeste acties nog niet beëindigd. De staatssecretaris voor de
Coördinatie van de Fraudebestrijding heeft gepreciseerd dat 9 van de
dertien acties betreffende doelgroepen in de controlefase zijn, hetgeen
impliceert dat de tijdrovende fase van het definiëren van de doelgroep
en van de selectie van de te controleren dossiers thans beëindigd is
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103.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geselecteerde acties, de
status van het project in functie van de globale planning zoals vermeld
door de projectleiders in het derde voortgangsrapport, en enkele
opmerkingen over de uitvoering van de acties:
62

project

actie

status

opmerkingen

1.7

Portage salarial

B

op 30 juni 2009 heeft de BBI
14,22 miljoen euro vastgestelde
rechten gevestigd

1.10

Invoer zonder betaling van
btw

B

de werkgroep is voor de
controle afhankelijk van
externe gegevens en
internationale samenwerking
op 30 juni 2009 heeft de
administratie 9,52 miljoen
euro vastgestelde rechten
gevestigd

1.11

Meerwaarden op gebouwde
onroerende als toevallige
oprichter voor de btw

B

de actie is in juli 2008 opgestart;
medio augustus 2009 waren
56 % van de onroerende
verrichtingen die de
taxatiediensten moesten
onderzoeken, ingeschreven in
de feedbacktoepassing voor de
verhogingen van de belastbare
grondslag voor een totaal van
10.746.554 euro
een initiële actie werd gevoerd
in 2007 die twee luiken omvatte:
het luik « controle » heeft
aanleiding gegeven tot
verhogingen van de belastbare
grondslag voor bijna 27 miljoen
euro; het luik « bijstand » gaf
aanleiding tot de « spontane »
aangifte van bijna 29 miljoen
euro belastbare grondslag; deze
laatste actie werd voortgezet
door de controle, vanaf 4 juni
2009, van 657 dossiers
waarvoor de brief die in de loop
van de eerste fase aan de
belastingplichtige werd
gestuurd, niet het verwachte
effect heeft opgeleverd

2.3

Curatoren

B

de testdossiers hebben een
totaal van 294.542 euro
vastgestelde rechten in de IB
opgeleverd (voor 513.031 euro
verhogingen van de belastbare

62

Er zijn zeven stadia van realisatie: A = opstartfase; B = lopend; C = afronding
voorzien binnen de 3 maanden; D = afgewerkt; E = geïmplementeerd; F = nog
niet opgestart; G = geblokkeerd.
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grondslag)
de eigenlijke actie werd
aangevat eind april 2009 en
wordt gevoerd door de
controlecentra van de AOIF ;
159 curatoren (op ongeveer
900) en 5 faillissementsdossiers
per curator worden onderzocht;
de controle heeft betrekking op
de naleving van de fiscale
verplichtingen van de curatoren
als belastingplichtigen en als
lasthebbers
2.4

Eigendomsrecht

B

de enkele testdossiers waarvan
de resultaten als veeleer matig
werden beschouwd, hebben aan
het licht gebracht dat het –
rekening houdend met de
wetgeving – moeilijk was
bepaalde onderzoekspistes te
bewandelen
er werden nieuwe fiscale
bepalingen overwogen,
inzonderheid voor een uniforme
raming van een vruchtgebruik
en voor de invoering van een
« uitstaptaks » bij het verwerven
van de volle eigendom door de
naakte eigenaar op het ogenblik
van de uitdoving van het
vruchtgebruik ; in dat perspectief
heeft de minister van Financiën
gepreciseerd dat de
Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie een
enige methode voor het ramen
van het vruchtgebruik heeft
opgesteld en die methode wenst
te laten erkennen door de
actoren van de FOD Financiën
en ze als referentie wil laten
opleggen in de sector van de
schatting van onroerende
goederen
63
de politieke overheid was van
oordeel dat de controleacties
hoe dan ook in het raam van de
huidige wetgeving moesten
worden gevoerd; de actie kan
thans niet worden opgestart
omdat men moeilijkheden
ondervindt bij het opvragen van
gegevens voor twee interne

63

Op 14 juli 2009 stuurde staatssecretaris CLERFAYT een e-mail in die zin
naar de dienst voor Risicobeheer. De minister van Financiën en de
staatssecretaris hadden in het ministerieel comité van 3 juli 2009 herinnerd aan
hun standpunt in dat verband.
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gegevensbanken van de FOD
Financiën (LOCO en CADNET),
die noodzakelijk zijn om de
dossiers te selecteren.
2.5

Goederenstromen

B

de actie die een internationale
dimensie heeft, vereist een
langere uitvoeringstermijn; dat
feit verklaart waarom het
resultaat op 30 juni 2009 nog
beperkt was tot 80.000 euro
vastgestelde rechten
de resultaten die in de
voorbereidende fase van het
onderzoek werden
geregistreerd, werden als niet
relevant beschouwd voor het
actieplan 2008-2009 omdat ze
dateren van vóór het opstarten
ervan

2.7

btw-tegoeden in
« Delaware » en
« Limited »-constructies

B

2.10

Grote en georganiseerde
64
fiscale fraude

B

wegens de niet-beschikbaarheid
van de gegevensbanken, is de
actie slechts laattijdig aangevat:
thans is men bezig met de
analyse die moet leiden tot de
selectie van testdossiers voor de
taxatiediensten; deze lijst zal
vergezeld
gaan
van
een
instructie waarin beschreven
wordt welke controle moet
worden uitgevoerd op de btwste
tegoeden van het 1 trimester
2009
de aanbevelingen van de
parlementaire
onderzoekscommissie werden
afgewacht om de inhoud te
herdefiniëren van een
samenwerkingsprotocol ter zake
tussen de FOD’s Financiën,
Binnenlandse Zaken en Justitie
gelet op de grote ambities van
de commissie – inzonderheid
het invoeren van de regel una
via – zal het project een veel

64

In de voortgangrapporten was deze actie verbonden met actie 3.1
terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administraties; de status
van deze actie is D aangezien de terbeschikkingstelling van 9 (op 10) agenten
van de FOD Financiën bij de federale politie (CDGEFID) heeft plaatsgevonden
e
op 16 maart 2009. De 10 ambtenaar heeft zich later bij de CDGEFID vervoegd.
De complementaire terbeschikkingstelling van ambtenaren bij de procureurs
des Konings et bij de arbeidsauditeurs is gebeurd vanaf juli-augustus 2008. Dus
34 fiscale ambtenaren zijn momenteel beschikbaar voor het parket en voor de
politie.
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grotere omvang aannemen ; met
het oog daarop werd overigens
een werkgroep opgericht die
haar werkzaamheden heeft
opgestart.
2.15

Fictieve domicilies

B

2.17

Ondernemingen industriële
reiniging

B

2.20

Culturele en sportieve
manifestaties

A tot
65
D

deze actie is vanaf maart 2008
begonnen met een analysefase,
met de weinige gegevens die op
dat tijdstip beschikbaar waren:
door middel van aanvullende
gegevens wordt de analyse
thans verdergezet om een
selectie van dossiers te maken
voor de operationele diensten
van de AOIF en de Invordering
27 testdossiers werden
gecontroleerd met als resultaat
303.778 euro verhoging van de
belastbare grondslag IB en
26.490 euro aan vastgestelde
rechten btw
in een tweede fase is een
controleactie opgestart om een
honderdtal ondernemingen
alsmede hun onderaannemers
te onderzoeken, zowel op het
sociale als het fiscale vlak (de
vastgestelde inbreuken op de
sociale wetgeving zullen op
gecentraliseerde wijze worden
meegedeeld aan de betrokken
sociale inspecties)
pilootprojecten werden
behandeld – over een periode
van twee jaar – door de leden
van de werkgroep; de resultaten
bedragen 477.589 euro aan IB
(verhogingen van de belastbare
grondslag), 29.535 euro aan
bedrijfsvoorheffing (vastgestelde
rechten) en 783.254 euro btw
(idem)
in 2009 werd de actie door de
opsporingsdiensten uitgevoerd
voor een dertigtal manifestaties:
voor 11 gecontroleerde
manifestaties belopen de
resultaten 196.657 euro btw
(vastgestelde rechten) en
13.245 euro (idem) voor
bedrijfsvoorheffing en roerende
voorheffing; bovendien werd
voor 57 dossiers informatie
verstuurd aan de klassieke
taxatiediensten

65

De actie is onderverdeeld in 7 stappen die niet in hetzelfde stadium zitten:
één stap heeft de status A, 4 B, en telkens één C of D.
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er werden 300 extra dossiers
(ongeveer 150 organisatoren en
150 deelnemers, leveranciers,
enz.) geselecteerd op basis van
de elementen die reeds waren
ontdekt en van andere
manifestaties
2.21

Wegtransport

B

de pilootcontrole maakte het
mogelijk verhogingen van de
belastbare grondslag in de IB
van 621.011 euro en 326.536
euro aan vastgestelde rechten in
de btw te vestigen
in een tweede fase in de loop
van het tweede trimester 2009,
hebben analisten dankzij de
externe gegevensbanken van de
sociale zekerheid een
honderdtal bedrijven uit de
sector van het wegtransport
geselecteerd die een dertigtal
controlecentra van de AOIF
vanaf september-oktober 2009
zullen controleren; bij de selectie
is eveneens rekening gehouden
met het aspect "fictieve
delocalisatie" op basis van
vaststellingen bij wegcontroles
in samenwerking met de
gemotoriseerde brigades van de
Douane en Accijnzen

2.22

Accijnzen op beroepsdiesel

D

44 inspecties van accijnzen
moesten minimaal 7 controles
uitvoeren; van de 322 controles
waaraan een feed-back werd
gegeven, gaven er 104
aanleiding tot een rechtzetting
het resultaat van de actie
bedraagt 450.364 euro voor
2.576 werkuren; dit nog niet
definitieve bedrag is de som van
al ontvangen bedragen (17.116
euro), vastgestelde rechten op
beslissing van de gewestelijke
directeur (234.786 euro) en
speciale accijnzen die niet zullen
moeten worden terugbetaald
door de administratie (198.462
euro)
deze actie had twee
gunstige gevolgen : naast het
budgettaire rendement op korte
termijn maakte ze het mogelijk
een pilootproject op te starten
inzake risicoanalyse binnen de
administratie van Douane en
Accijnzen; het was immers de
eerste maal dat een nationale
actie centraal werd geselecteerd

Specifieke maatregelen tegen de fiscale fraude – Verslag van het Rekenhof, 9 december 2009

37

op basis van een risicoanalyse
(tot dan besliste elke inspectie
over haar doelstellingen)

3.5

Fiscale penale boeten

66

C-D

3.10

Bestraffing fiscale fraude

C-D

4.3

Grensarbeidersregeling

B

een interne evaluatie zal
gebeuren op basis van die
eerste ervaring met het oog op
de toekomstige behandeling van
andere producten die aan
accijnzen zijn onderworpen
het voorontwerp van wet
betreffende de fiscale penale
boetes en dat betreffende de
sancties inzake fiscale fraudes
(actie 3.10) werden opgesteld.
aangezien de twee dossiers
verbonden zijn aan een ruimer
debat met betrekking tot de
samenwerking tussen de fiscus
en justitie (waarin onder meer
de mogelijkheid tot minnelijke
schikking in strafrechtelijke
zaken of het principe una via
thuishoren) moet daarover
binnen de regering nog verder
worden nagedacht.
cf. actie 3.5 Fiscale penale
boeten
de actie kon pas echt een
aanvang nemen in februari 2009
hoewel de doelgroep
betreffende de grensarbeiders
reeds in januari 2007 werd
beschreven in het raam van het
plan Jamar, maar het project
had toen een andere
draagwijdte; het
onderzoeksthema is ruimer dan
enkel de problematiek van de
grensarbeid.
wat de fictieve duurzame
tehuizen betreft, beschikte men
medio augustus 2009 over
resultaten voor 66 dossiers met
de behandeling waarvan men
reeds was begonnen voor het
opstarten van de eigenlijke
actie, namelijk 2.346.481 euro
vastgestelde rechten in de IB

de staatssecretaris preciseert
dat sedertdien vragen om
inlichtingen werden opgesteld

66

Deze actie, zoals ook de volgende staat op punt beëindigd te worden en
heeft daarom een gemengde status.
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en verzonden en dat de
antwoorden worden behandeld
in dezelfde logica werd de
toestand onderzocht van Franse
bewoners van
verzorgingstehuizen in België
gevestigd die niet in ons land
67
gedomicilieerd zijn ; in dat
raam waren midden maart 2009
89 dossiers behandeld en was
een totaal aan vastgestelde
rechten van 338.044 euro
bepaald (waarvan 259.367 euro
effectief was geïnd)

Zoals kan worden vastgesteld zijn de acties, op één uitzondering na, alle
nog lopende na een jaar. Het Rekenhof gaat er dus van uit dat de
periodieke rapportering tot hun beëindiging wordt voortgezet. De
staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding merkt op
dat van de 13 acties betreffende doelgroepen, er zich 9 in het
gevorderde stadium bevinden van de gerichte controles met
belastingverhogingen en vestiging van de vastgestelde rechten. Hij
onderstreept eveneens dat voor twee van de drie acties die als doel
hebben een operationele of wettelijke ondersteuning te geven aan de
strijd tegen de fiscale fraude (te weten de acties 3.5 en 3.10) de
voorontwerpen van wet gefinaliseerd zijn. De staatssecretaris bevestigt
dat de uitvoering van het actieplan 2008-2009 verder minutieus zal
worden opgevolgd. Daartoe heeft het College voor de strijd tegen de
fiscale fraude zijn vergadering van 18 november 2009 gewijd aan een
analyse van de voortgangsrapporten betreffende het eerste en het
tweede actieplan68.
104.

Naast het rechtstreekse repressieve aspect van de controle – en het
budgettaire voordeel dat eruit voortvloeit – kan men nog het
corrigerende en aansporende effect onderstrepen dat een actie in een
sector die niet aan grote fraude is blootgesteld, kan hebben. De
sanering van een marktsegment die volgt op een controlecampagne is
een niet meetbaar maar belangrijk resultaat. Hieruit blijken de voordelen
van een benadering via doelgroepen – steunend op risicoanalyses – die

67

De staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding
onderstreept het verschil dat men binnen deze groep van Franse bewoners van
rusthuizen moet maken tussen enerzijds de alleenstaande personen voor wie
de administratie met Frankrijk een akkoord heeft gesloten omtrent het Belgisch
inwonerschap (wat het mogelijk heeft gemaakt aldus een doelgroep af te
bakenen) en anderzijds de personen die een levenspartner hebben die in
Frankrijk gedomicilieerd is en voor wie een dergelijk akkoord niet kon worden
afgesloten en die derhalve niet in het huidige project konden worden
geïntegreerd.
68
Het gaat in casu om het vierde voortgangsrapport voor het actieplan 20082009 en het eerste voortgangsrapport voor het actieplan 2009-2010.
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op lange termijn wordt gevoerd en die structurele veranderingen beoogt
waardoor de economische actoren zich beter aan de normen
conformeren.
3.6

Aanbevelingen

105.

De acties van het jaarplan 2008-2009 voor de strijd tegen de fraude die
door het Rekenhof werden geselecteerd, zijn meestal op lange termijn
gericht gezien de stappen die nodig zijn voor het definiëren van de
risicogroepen, voor het verzamelen en vervolgens analyseren van de
gegevens, voor de samenwerking tussen verschillende diensten van
verschillende entiteiten, en tot slot voor de eigenlijke uitvoering, eerst op
testdossiers en vervolgens op grotere schaal. Deze omstandigheden
verklaren waarom de meeste acties tot heden nog niet ten volle hebben
kunnen aantonen hoe doeltreffend ze zijn.

106.

Uit de interviews met de werkgroepen die de verschillende acties
bezielen, kunnen drie reeds bekende aspecten69 worden gehaald
waaraan zo snel mogelijk verbeteringen zouden moeten worden
aangebracht:
Een gemakkelijkere toegang tot de gegevensbanken van de
verschillende overheidsdiensten en –administraties: het zou,
met strikte naleving van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, nuttig zijn een synergie op het
vlak van digitale informatieverschaffing te ontwikkelen tussen de
entiteiten die ervoor moeten zorgen dat de wetten correct worden
toegepast, ten voordele van de schatkist en de burgers. Om deze
ambitieuze doelstelling te halen moet men noodzakelijkerwijze
voldoende capaciteit ter beschikking stellen inzake informatie- en
communicatietechnologie.
De
staatssecretaris
voor
de
Coördinatie
van
de
Fraudebestrijding stemt volledig met deze aanbeveling in : de
uitwisseling van gegevens vormt één van de hoekstenen van zijn
beleid. Hij preciseert dat, in uitvoering van het actieplan 2008-2009,
in het wetsontwerp dat de derde antiwitwasrichtlijn omzet in
Belgisch recht
wordt bepaald dat de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI) de witwasdossiers die wijzen op sociale
fraude niet uitsluitend aan het parket zal toezenden, maar ook

69

De parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de
grote fiscale fraudedossiers heeft in haar eindverslag (DOC 52 – 0034/004)
gewezen op verschillende verbeteringen die moeten worden aangebracht aan
de informatie-uitwisseling binnen de FOD Financiën en tussen de verschillende
besturen (aanbevelingen 70 tot 74, blz. 261-2) en in verband met het
internationaal aspect van de strijd tegen de fiscale fraude (aanbevelingen 85 tot
101, blz. 265-9).
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rechtstreeks aan de arbeidsauditeur en aan de Sociale Inlichtingen
en Opsporingsdienst. Nog in uitvoering van het actieplan 2008-2009
werd de uitwisseling van gegevens in de sector van de
werkloosheid verbeterd : de uitbetalingsinstellingen onderzoeken
thans op een proactieve wijze of er geen onrechtmatige
uitbetalingen van werkloosheidsuitkeringen zijn ; in het domein van
de ziekteverzekering heeft de kruising van de gegevensbanken met
enerzijds de invaliditeitsuitkeringen en anderzijds de wedden of de
opzegvergoedingen niet toegelaten cumulaties aan het licht
gebracht. De staatssecretaris preciseert tot slot dat het actieplan
2009-2010 niet minder dan negen acties omvat betreffende de
uitwisseling van informatie, vooral in het domein van de
geneeskundige verzorging.
Een meer doeltreffende samenwerking tussen de diensten:
naast het aan elkaar linken van de gegevensbanken zou nog meer
werk moeten worden gemaakt van samenwerking binnen en tussen
de FOD's – dergelijke samenwerking heeft in de loop van de
voorbije maanden reeds opmerkelijke resultaten opgeleverd. De
creatie van een multidisciplinair Staatssecretariaat en van een
Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
heeft in dat opzicht reeds de gelegenheid geboden om
veelbelovende vormen van nauwere samenwerking op het getouw
te zetten.
In dat verband preciseert de staatssecretaris dat het actieplan 20092010 voorziet in het afsluiten van samenwerkingsakkoorden tussen
FOD’s en geeft hij onder andere als voorbeeld de komende oprichting
van een ondersteuningscel voor de strijd tegen de georganiseerde
sociale fraude waarvoor de vereiste middelen in de begroting 2010
werden ingeschreven. Het gaat in casu om een samenwerkingsakkoord
tussen de diensten van de sociale inspectie, de politie en het parket met
het oog op het snel opsporen van frauduleuze netwerken, het
ontmantelen ervan en het verzekeren van vervolgingen.
Een verbetering van het overleg en de wederzijdse bijstand met
de buitenlandse administratieve autoriteiten: de ernstige fiscale
fraude overschrijdt de grenzen van een land als België70 , het is
daarom van essentieel belang de internationale dimensie van de
fraudemechanismen doeltreffend aan te pakken door op bilateraal
en multilateraal niveau een echt partnerschap tot stand te brengen
met – op zijn minst – de fiscale administraties van de aangrenzende
landen. Inzake internationale samenwerking overweegt de
administratie uiteindelijk om fiscale attachés te installeren in de

70

Aangezien de opdracht van de BBI heel specifiek gericht is op
fraudemechanismen met internationale dimensie, is dat aspect natuurlijk het
meest dominerend voor de drie acties die deze administratie beheert (i.e.
portage salarial, invoer met onmiddellijke doorvoer van goederen zonder
betaling van BTW en goederenstromen: mineraal water en limonades).
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ambassades van de landen waarmee België zijn belangrijkste
handelsbetrekkingen onderhoudt. Verschillende van die landen
hebben trouwens dergelijke attachés in Brussel (Frankrijk, Verenigd
Koninkrijk, ...) waarmee de BBI nauw samenwerkt in de strijd tegen
de internationale fraude. Overigens is de vrij recente benoeming
van douaneattachés in Moskou, New Delhi, Peking, Pretoria en
Washington een interessant precedent71.
De staatssecretaris onderstreept dat het internationale aspect van de
fraudebestrijding in het actieplan 2009-2010 opgenomen is. Actie 2.4.4
(Internationale uitwisseling van informatie tussen de FOD’s Financiën,
Justitie, Arbeid en Sociale Zekerheid) bijvoorbeeld valt binnen het kader
van de verbetering van de internationale uitwisseling van gegevens. Er
loopt een onderzoek om de internationale juridische instrumenten te
bepalen waarover de federale administraties in kwestie beschikken
inzake vragen om informatie in het buitenland betreffende fiscaliteit,
sociale zekerheid en justitie, evenals de wijze waarop die informatie kan
worden aangewend en uitgewisseld tussen de verschillende FOD’s met
het oog op een efficiënt gebruik van de beschikbare gegevens.

71

Ministerieel besluit van 26 juli 2007.
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Betreft : verslag over de strijd tegen de fiscale fraude
Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb met de grootste aandacht kennis genomen van het ontwerpverslag over het in
rubriek vermelde onderwerp.
Ter gelegenheid van het onderzoek van het voorontwerp van verslag dat reeds eerder was
toegestuurd, hebben de vertegenwoordigers van de verschillende administraties van de FOD
Financiën reeds de gelegenheid gehad hun opmerkingen mee te delen en ik heb kunnen
vaststellen dat de meeste daarvan in het ontwerpverslag zijn opgenomen.
De Administratie van de Patrimoniumdocumentatie heeft mij echter een opmerking bezorgd
betreffende vak 2.4 (3de bolletje) van de tabel die voorkomt onder punt 3.5.3. (Wat zijn de
resultaten?) over de splitsing van het eigendomsrecht.
Zoals de zaken in dat punt zijn geformuleerd, laat zulks vermoeden dat de gegevensbanken
LOCO en CADNET niet beschikbaar zijn en dat bijgevolg de controleacties op dat vlak niet
kunnen plaatsvinden.
Dat is niet helemaal juist omdat de gegevensbanken in kwestie daadwerkelijk kunnen
worden geraadpleegd. Wat daarentegen wel een probleem kan doen rijzen, is de manier
waarop de gegevens kunnen worden verwerkt. Om specifieke opvragingen te kunnen doen,
is het noodzakelijk over adequate toepassingen te beschikken.
Ik zou er nog aan willen toevoegen dat de Administratie van de Patrimoniumdocumentatie
een unieke methode heeft uitgewerkt voor de ramingen van de vruchtgebruiken. Ze zou die
methode willen laten erkennen door alle actoren van de FOD Financiën en ze als
referentiepunt willen opleggen in de sector van de schattingen van onroerende goederen.
Binnen die context zou de in het verslag beschreven toestand reeds gedeeltelijk zijn
opgelost.
Met de meest hoogachting,
Didier REYNDERS

