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Samenvatting

Het Rekenhof heeft onderzocht hoe de Administratie van de Invordering de fiscale
achterstand bij de directe belastingen en bij de btw beheert.
Allereerst wordt nagegaan welke acties de administratie heeft ondernomen om te
voldoen aan de aanbevelingen van het Rekenhof uit het verslag Het meten van de
fiscale achterstand, verschenen in maart 2004.
Na een korte bespreking van de stand van uitvoering van de Coperfinmodernise
ringsprincipes op het vlak van de organisatie van de invordering, heeft de audit
vooral aandacht voor de invorderingsacties ten aanzien van de categorie van de
eisbare vorderingen, de “werkelijke achterstand”, waarvan een aantal recent werd
opgestart. In de jaarverslagen 2007 en 2008 meldt de administratie immers dat ze
erin slaagt die werkelijke achterstand sterk te doen dalen.
Om ten slotte een beeld te geven van de totale fiscale achterstand, wordt ook het
beheer van de oudere of moeilijker in te vorderen schuldvorderingen, de catego
rieën twijfelachtige en oninvorderbare schuldvorderingen, bekeken. Meer specifiek
wordt onderzocht hoe de administratie in de praktijk omgaat met de wettelijke
instrumenten die recent werden ontwikkeld voor schuldenaars met betalings
problemen en met de aanneming in ontlasting.
Wat het meten van de fiscale achterstand betreft, werden de gegevens over de
fiscale achterstand en hun presentatie in het jaarverslag 2008 getoetst aan de
voorwaarden voor een echte meting die het Rekenhof in 2004 had vooropgesteld.
Veel van de toenmalige vaststellingen blijken nog steeds actueel te zijn. De
meting van de fiscale achterstand beantwoordt nog niet aan de criteria van begrij
pelijkheid, betrouwbaarheid, relevantie en vergelijkbaarheid. Daardoor is de infor
matie uit de jaarverslagen nog niet bruikbaar bij de raming van de fiscale ontvang
sten en blijft het onmogelijk deze gegevens te vergelijken met de gegevens uit de
algemene comptabiliteit.
Dat is grotendeels te verklaren doordat de informaticatoepassing STIMER, die in
de nieuwe openbare comptabiliteit de ontvangsten moet registreren, nog niet
operationeel is en de administratie aangewezen blijft op de oude registratiesyste
men zoals ICPC.
De bijkomende gegevens, over de transfers tussen de verschillende categorieën
van schuldvorderingen en over de ontvangsten per categorie, die de administratie
op verzoek van het Rekenhof heeft geleverd, zijn na grondige analyse niet bruik
baar gebleken. De transferbedragen geven niet de werkelijke bewegingen tussen
de categorieën weer en op basis van de ontvangstengegevens is het niet mogelijk
de invorderingspercentages per categorie van schuldvordering te berekenen. De
invordering van de eisbare schuldvorderingen, de verbetering van de invordering
en de mogelijke effecten van het beleid op het vlak van de “werkelijke achter
stand”, blijven bijgevolg buiten beeld.
De drie moderniseringsconcepten die Coperfin voor de Administratie van de Invor
dering heeft vooropgesteld: een geïntegreerd innings- en invorderingssysteem
(STIMER), de scheiding tussen inning en invordering (SPIRIT) en de enige ontvan
ger kwamen nauwelijks aan bod in de doelstellingen die de administratie zelf for
muleerde. SPIRIT werd enkel geïmplementeerd in Brussel. De beperkte realisaties
wat STIMER en de eenmaking van de DB en btw-diensten betreft, vormen boven
dien een hinderpaal voor de concrete uitvoering van het principe van de enige
ontvanger.
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Ondanks de in 2004 aangekondigde aanpassingen van het statistisch instrument,
kan enkel worden vastgesteld dat STIMER en, meer algemeen, ook de andere
vermelde hervormingsprojecten inmiddels een aanzienlijke vertraging hebben
opgelopen.
De Administratie van de Invordering heeft zich met het oog op de vermindering
van de fiscale achterstand gefocust op de recente eisbare schulden.
In die optiek werden vanuit de centrale administratie twee instrumenten ingezet
die aanzetten een invorderingsdossier te behandelen: het telefonisch debiteuren
beheer en de doelgerichte nationale invorderingsacties. Precieze gegevens om de
invorderingsresultaten correct in te schatten ontbreken echter. Deze instrumen
ten verdienen dan ook verder te worden uitgewerkt. De hantering van, de bere
kening en de opvolging van het instrument “dynamische invorderingsgraad” daar
entegen heeft geen positieve invloed gehad op de invordering.
Sinds mei 2010 hanteren de ontvangkantoren voor de directe belastingen een
nieuwe invorderingsstrategie, waarbij absolute prioriteit gegeven wordt aan de
invordering van recente en grote schuldvorderingen. De resultaten daarvan konden
nog niet geëvalueerd worden.
Uit het grondwettelijke principe dat een vrijstelling of vermindering van belastin
gen uitsluitend kan worden ingevoerd door een wet, vloeit voor de ontvanger de
verplichting voort om alle verschuldigde belastingen in te vorderen.
Door een aantal wettelijke regelingen, genomen vanuit sociale en economische
overwegingen, wordt echter van die integrale invordering afgezien. Daarnaast
wordt de invordering in de praktijk stopgezet als de gewestelijk directeur Invorde
ring de schuldvordering “in ontlasting aanneemt”.
De wettelijke regelingen zijn complex in hun toepassing en vragen de inzet van
juridisch gekwalificeerde ambtenaren die daardoor niet voor het eigenlijke invor
deringswerk beschikbaar zijn.
Bovendien beperken sommige regelingen de mogelijkheden van de ontvangers tot
tenuitvoerlegging zolang de procedures lopen. Ten slotte worden de ontvangers
ook vaak geconfronteerd met rechterlijke beslissingen, waarvan ze enkel akte
kunnen nemen zonder op dat vlak zelf een eigen beleid te kunnen voeren.
Bij de uitvoering van de wettelijke regeling op de collectieve schuldenregeling en
de wet op de continuïteit van ondernemingen zijn problemen gerezen. Op grond
van het hierboven aangehaalde grondwettelijke principe weigerden de ontvangers
akkoord te gaan met kwijtschelding van rechten. Voor de collectieve schuldenre
geling werd het probleem opgelost door specifieke wettelijke bepalingen. Het
Rekenhof is van oordeel dat inzake de wet op de continuïteit van ondernemingen
een gelijkaardig wetgevend initiatief zou kunnen worden overwogen.
De administratieve praktijk van de aanneming in ontlasting behelst grote bedra
gen. Aangezien deze praktijk tegemoet komt aan de reële nood dat de invordering
van schuldvorderingen die kansloos is, moet kunnen worden stopgezet, beveelt
het Rekenhof aan een algemeen wettelijk kader uit te werken om de oninvorder
baarheid van schuldvorderingen vast te stellen, hun invordering te beëindigen en
ze definitief uit te boeken.
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Inleiding

0.1

Situering

In maart 2004 bezorgde het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers een verslag over het meten van de fiscale achterstand1.
In dat verslag had het Rekenhof een analyse gemaakt van de gegevens die in de
jaarverslagen van de Administratie van de Belastingen en de Invordering als indi
catoren van de fiscale achterstand worden gehanteerd. Ook had het onderzocht
hoe die meetresultaten tot stand kwamen en in welke mate ze konden worden
gerelateerd aan de openbare comptabiliteit. Op grond van zijn bevindingen had
het Rekenhof een aantal voorwaarden opgesomd die voor een echte meting van
de fiscale achterstand moesten zijn vervuld en bijbehorende aanbevelingen gefor
muleerd.
Het Rekenhof had vastgesteld dat de gegevens over de in te vorderen schuld
vorderingen niet volledig waren, dat ze verschilden naargelang van het soort
belasting, dat ze geen indicatie gaven over de kans op invordering en dat ze niet
konden worden vergeleken met de brongegevens uit de openbare comptabiliteit.
Als eerste aanbeveling gaf het Rekenhof mee dat eenduidig zou worden gedefini
eerd wat de fiscale achterstand is (welke bedragen worden er wanneer in opge
nomen). Het formuleerde ook een aantal aanbevelingen om de fiscale achterstand
zo te meten dat de resultaten begrijpbaar, betrouwbaar, relevant en vergelijkbaar
zouden zijn, niet alleen met het oog op de invordering van de schuldvorderingen,
maar ook voor de raming van de fiscale ontvangsten.
In zijn commentaar bij het ontwerpverslag van die audit deelde de minister van
Financiën in een brief van 20 januari 2004 aan het Rekenhof mee dat hij “kennis
genomen had van de opmerkingen en de verbintenissen van de fiscale administratie en dat hij erop zou toezien dat de administratie die verbintenissen zo
spoedig mogelijk zou nakomen, inzonderheid met betrekking tot de aanpassingen die moesten worden aangebracht aan het statistisch instrument dat nodig
is om de fiscale achterstand op een precieze en doeltreffende wijze te meten”.
In de jaarverslagen 2007 en 2008 stelt de entiteit Belastingen en Invordering van
de FOD Financiën dat de Administratie van de Invordering erin slaagt de fiscale
achterstand jaar na jaar te doen dalen en dat die in het bijzonder in 2007 en 2008
is afgenomen.
In dit verslag onderzoekt het Rekenhof in welke mate het beheer van de fiscale
achterstand bij de directe belastingen en bij de btw sinds het verschijnen van zijn
vorige rapport is geëvolueerd. Het heeft daarbij de problematiek van de meting
van de fiscale achterstand opnieuw opgenomen.

1

Rekenhof, Het meten van de fiscale achterstand. Verslag van het Rekenhof aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2004, 32 p. Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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0.2 Opzet en draagwijdte van het onderzoek
De huidige audit spitst zich toe op het actieve beheer dat de administratie voert
voor de invordering van recente fiscale schuldvorderingen en ook op het beleid op
het vlak van de twijfelachtige en de oninvorderbare schuldvorderingen. Toch blijft
de problematiek van het meten van de fiscale achterstand van belang. Zo worden
de schuldvorderingen die voor specifieke invorderingsacties in aanmerking moeten
worden genomen, geselecteerd op basis van dezelfde gegevens en registratie
systemen als die waarmee de fiscale achterstand wordt gemeten.
Van het begrip fiscale achterstand bestaat geen wettelijke of administratieve
definitie. In ruime zin behoren tot de fiscale achterstand alle fiscale schuldvorde
ringen die na vervaldatum niet zijn betaald.
De administratie zelf maakt een onderscheid tussen vier categorieën vorderingen,
in dalende orde van de mogelijkheid voor de ontvanger om productieve invorde
ringsacties te ondernemen: eisbare, voorlopig niet eisbare, twijfelachtige, en onin
vorderbare. Als fiscale achterstand in de strikte zin van het woord, als “werkelijke”
achterstand, beschouwt de administratie enkel de eisbare vorderingen.
De audit wil een antwoord geven op volgende onderzoeksvragen:
1.

Werden de aanbevelingen uitgevoerd die het Rekenhof in zijn rapport Het
meten van de fiscale achterstand van maart 2004 aan de Kamer van Volks
vertegenwoordigers formuleerde, en heeft dat ertoe geleid dat de fiscale
achterstand nu precies en correct kan worden gemeten?

2.

Hoe beheert de Administratie van de Invordering de werkelijke fiscale ach
terstand, d.w.z. de eisbare schuldvorderingen, en welke middelen zet ze in
om die achterstand te reduceren?

3.

Welk beleid voert de administratie voor de andere categorieën van schuld
vorderingen die deel uitmaken van de totale fiscale achterstand?

4.

In welke mate en op welke gronden verschuiven schuldvorderingen tussen
de verschillende categorieën van de “werkelijke” en de “totale” achterstand?

Naast het onderzoek van het gevolg dat aan de vroegere aanbevelingen werd
gegeven, heeft de audit vooral aandacht voor de invorderingsacties voor de eis
bare vorderingen, waarvan een aantal recent werd opgestart. De ervaring leert
immers dat de kans op invordering drastisch afneemt wanneer schuldvorderingen
niet binnen een termijn van twintig maanden zijn geïnd.
Ook wordt het beheer van de andere categorieën bekeken. Zelfs voor de moeilijk
in te vorderen belastingschulden geldt, als afgeleide van de principiële gelijkheid
van de belastingplichtigen (artikel 172 van de Grondwet), de verplichting tot
invordering. Die wordt geconcretiseerd in de bepalingen over de rekenplichtige
aansprakelijkheid2. Meer specifiek heeft het Rekenhof onderzocht hoe de admi
nistratie voor bepaalde oninvorderbare schuldvorderingen de wettelijke instru
menten die werden ontwikkeld voor sommige schuldenaars met betalingsproble
men, in de praktijk aanwendt.
Voor een volledig beeld en om de verbetering van de invordering te kunnen
beoordelen, was het ook aangewezen de bewegingen tussen de verschillende
categorieën na te gaan. Dat is echter om redenen die in het eerste hoofdstuk
worden uiteengezet niet mogelijk gebleken.
2

Artikel 66 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit; artikel 35 van de nieuwe comp
tabiliteitswet, d.i. de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comp
tabiliteit van de federale Staat.
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0.3
0.3.1

Onderzoeksmethodes
Analyse van documenten

De tabellen en grafieken uit de jaarverslagen van 2004 tot 2008 over de directe
belastingen en de btw werden onderzocht. Bijkomend werden aan de administra
tie voor die jaren voor elke invorderingscode de gegevens over de ontvangsten
opgevraagd en de transfers van en naar andere codes.
Daarnaast werden de volgende documenten doorgenomen: de managementplan
nen Coperfin Moderniseringsplan 2009, Geïntegreerd Managementplan 2010,
Plannen ter Bestrijding van de Fiscale Fraude; de documenten en instructies over
de doelstellingen van de Administratie van de Invordering en specifiek over de
nieuwe invorderingstechnieken: de nationale doelgerichte thematische invorde
ringsacties, het telefonisch debiteurenbeheer, de opvolging van de “dynamische
invorderingspercentages” en de techniek van het onbeperkt uitstel.
Nuttige achtergrondinformatie boden de Cursus voor Beroepsvorming Invordering en een aantal eindverhandelingen ingediend met het oog op een benoeming
tot inspecteur bij een fiscaal bestuur van de federale overheidsdienst Financiën3.
Ook de wetgeving over maatregelen inzake niet-eisbare schulden werd doorge
nomen.
0.3.2

Interviews

De administrateur-generaal van de Inning en de Invordering werd geïnterviewd,
alsook de ambtenaren van de centrale administratie die de invorderingstechnie
ken ontwikkelen en coördineren en degenen die de gegevensbestanden van de
invordering beheren en analyseren.
Daarnaast werden in een aantal gewestelijke directies ontvangers van de directe
belastingen en van de btw en comptabiliteitsinspecteurs geïnterviewd. De audit
werd als systeemonderzoek geconcipieerd. Hierbij werden geen concrete invorde
ringsdossiers nagezien.

0.4

Procedure

In overeenstemming met artikel 4 van het protocol van 22 december 1995 betref
fende de controle op de fiscale ontvangsten, kondigde het Rekenhof bij de minis
ter van Financiën op 8 juli 2009 aan dat het deze audit zou uitvoeren. Een kopie
van de brief werd gestuurd aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD
Financiën en aan het hoofd van de Administratie Invordering.
Het onderzoek vond plaats van september 2009 tot juni 2010. Bij de uitvoering
kon het Rekenhof te allen tijde rekenen op de actieve en constructieve mede
werking van zowel de ambtenaren van de centrale diensten, als van de ambtena
ren van de gecontacteerde gewestelijke directies.
Het Rekenhof heeft zijn voorontwerp van verslag op 24 november 2010 voorge
legd aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën en aan de
administrateur-generaal van de Inning en de Invordering.
3

Is achterstallige schuld nog invorderbaar?, Onbeperkt uitstel van invordering der directe belasting, Les codes de recouvrement et leur utilité, In welke mate is kwijtschelding van belastingsschulden voor insolvente schuldenaars mogelijk? en Coperfin: een nieuwe structuur voor de
invordering.
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Bij brief van 21 december 2010 heeft de administratie zijn opmerkingen geformu
leerd. Waar nodig werd daarmee rekening gehouden in het ontwerpverslag.
Op 2 februari 2011 werd het ontwerpverslag voor reactie aan de minister van
Financiën gestuurd.
De minister heeft bij brief van 8 maart 2011, opgenomen als bijlage 6 bij dit ver
slag, zijn opmerkingen meegedeeld. Elementen van zijn reactie met de eventuele
commentaar van het Rekenhof daarop zijn in dit verslag geïntegreerd met vermel
ding in de kantlijn.
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Hoofdstuk 1
Meting van de fiscale achterstand

1.1

Inleiding

Dit hoofdstuk wil een antwoord geven op de eerste onderzoeksvraag: in welke
mate heeft de Administratie van de Invordering de aanbevelingen uit het audit
verslag van 2004 uitgevoerd en in hoeverre heeft dat een preciezere en correc
tere meting van de fiscale achterstand mogelijk gemaakt?
De uitvoering van de aanbevelingen werd nagegaan aan de hand van de verslag
geving over de fiscale achterstand. In het jaarverslag 2008, het meest recente
verslag dat op het ogenblik van het onderzoek beschikbaar was, werd systema
tisch nagegaan of de informatie, de gegevens en hun presentatie beantwoorden
aan de voorwaarden voor een echte meting die het Rekenhof had vooropgesteld.
Het resultaat wordt in punt 1.2.3 besproken. Voor een correcte beoordeling ervan
worden vooraf de comptabele omgeving en de registreersystemen geschetst die
bepalend zijn voor de meting van de fiscale achterstand.
In de loop van het onderzoek heeft het Rekenhof bij de administratie nog bij
komende gegevens opgevraagd. De tabellen in de jaarverslagen geven de opeen
volgende toestanden op 31 december, per categorie en subcategorie, van de nog
niet ingevorderde schuldvorderingen. Die gegevens volstaan echter niet om de
verbetering van de invordering, bijvoorbeeld van de eisbare schuldvorderingen,
vast te stellen. Daarvoor is het nodig niet alleen de ontvangsten per categorie
van schuldvordering te kennen, maar ook de transfers van schuldvorderingen tus
sen de categorieën – dat laatste is overigens het voorwerp van de vierde onder
zoeksvraag.
Na analyse van de cijfers die de administratie heeft geleverd, is gebleken dat ze
geen correct beeld geven van de transfers en dat het niet mogelijk is invorde
ringspercentages per categorie te berekenen. Dat wordt behandeld in punt 1.3.

1.2
1.2.1

Uitvoering van de aanbevelingen
Comptabele omgeving

De aanbevelingen in het auditverslag van 2004 zijn grotendeels geformuleerd
vanuit het perspectief dat de nieuwe openbare comptabiliteit die toen recent een
wettelijke basis had verkregen4, binnen afzienbare tijd in werking zou treden. In
die nieuwe comptabiliteit zouden de fiscale schuldvorderingen een belangrijk acti
vum uitmaken. Bijgevolg mocht worden verwacht dat de registratie ervan zou
beantwoorden aan algemene boekhoudnormen, zoals de getrouwe dagelijkse
boeking en geregelde herwaardering en, wat het begrotingsaspect betreft (de
verwachte ontvangsten), ook aan Europese normen (ESR 95).

4

De wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotin
gen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewes
ten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, en de wet van 22 mei 2003
houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat.
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Binnen het Fedcomproject is voor de registratie van de fiscale en niet-fiscale
schuldvorderingen een ontvangstenmodule gepland, de informaticatoepassing
STIMER5. Die toepassing is echter tot op heden niet operationeel.
Een gevolg daarvan is dat de gegevens voor de meting van de fiscale achterstand
niet kunnen worden betrokken uit een samenhangende en exhaustieve boekhou
ding, maar nog steeds gebaseerd zijn op dezelfde registratiesystemen als tijdens
de audit van 2004. Die systemen worden hierna kort in herinnering gebracht.
1.2.2

Registratiesystemen bij de directe belastingen en de btw

Bij de directe belastingen zijn twee registratiesystemen in gebruik: ICPC 6
en 180B/AUT. ICPC is een geautomatiseerd systeem voor de registratie en ver
werking van schuldvorderingen (aanslagen) die geautomatiseerd zijn ingekohierd
door de taxatiediensten. 180B/AUT is ook een geautomatiseerd (maar ouder)
systeem dat nog wordt gebruikt voor de manuele inkohieringen in dringende
gevallen of voor sommige kleinere belastingen. Vertrekpunt voor de opname van
een schuldvordering (artikel in het vakjargon) in de databanken van ICPC en
180B/AUT is het uitvoerbaar verklaarde kohier. Voor het overige zijn in ICPC
meer procedurestappen van de invordering geautomatiseerd terwijl die in 180B/
AUT nog manueel moeten worden ingevoerd. Doordat de schuldvorderingen in
twee aparte systemen worden bijgehouden, moeten voor een totaalbeeld dus de
gegevens uit twee databanken worden samengebracht.
De schuldvorderingen inzake de btw komen op een andere manier tot stand. Van
elke btw-plichtige wordt een rekening-courant bijgehouden7. Daarop worden de
bedragen die de btw-plichtige aan de Staat verschuldigd is en die hij maandelijks
of trimestrieel aangeeft, in debet geboekt, en de overeenkomstige betalingen in
credit. De rekeningen-courant zijn opgenomen in een databank die door het Cen
trum voor Informatieverwerking (CIV) wordt beheerd. Als de btw-plichtige geen
aangifte doet of niet betaalt, wordt de rekening-courant op nul gezet en wordt
een bijzondere rekening geopend bij een Regionaal Centrum voor Informatiever
werking8 (RCIV). Na verloop van tijd wordt de schuldvordering opgenomen op de
lijst 750 en voor invordering doorgestuurd naar een ontvangkantoor van de btw.
Kenmerkend voor de registratiesystemen van schuldvorderingen, zowel bij de
directe belastingen als bij de btw, is dat ze zijn geconcipieerd om individuele
schuldvorderingen van belastingplichtigen te volgen: van elke vordering bevat
het systeem op elk moment de geschiedenis en de actuele toestand. In de jaar
verslagen wordt de evolutie van de invordering geëvalueerd door opeenvolgende
toestanden van schuldvorderingen op 31 december te vergelijken.
Daarentegen zijn die systemen niet of minder geschikt om geaggregeerde stroom
gegevens te leveren, zoals de in- en uitgaande bewegingen per categorie van
schuldvorderingen. Ze maken het bijgevolg niet mogelijk jaarlijkse invorderings
percentages (verhouding tussen ontvangsten en schuldvorderingen) per categorie
te berekenen.

5

Système de Traitement Intégré Multi-Entité Recouvrement. Dit programma wordt in hoofdstuk 2
nader besproken.

6

Inning Comptabiliteit Perception Comptabilité.

7

Geïdentificeerd door het btw-nummer.

8

Er zijn twee RCIV’s, een in Mechelen en een in Namen.
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1.2.3

Resultaat van de toetsing

De voorwaarden voor een echte meting van de fiscale achterstand en de bijbeho
rende aanbevelingen die het Rekenhof in de audit van 2004 had geformuleerd,
waren gegroepeerd rond een aantal kernwoorden. Het resultaat van de toetsing
wordt hier volgens hetzelfde stramien voorgesteld. Zoals gezegd is de toetsing
uitgevoerd aan de hand van het Jaarverslag 2008 Tabellen en Grafieken (hierna:
JVS 2008).
Begrijpelijkheid
Dit algemene kwaliteitscriterium slaat niet alleen op de informatie over de fiscale
achterstand maar geldt voor het hele jaarverslag. In het auditverslag was opge
merkt dat de tabellen onduidelijk en complex zijn en dat ze niet bevattelijk zijn
voor lezers die niet tot de administratie behoren.
Enkele voorbeelden uit het JVS 2008 in bijlage 1 tonen dat die opmerking nog
steeds actueel is.
Betrouwbaarheid
Dit criterium slaat zowel op de volledigheid als op de homogeniteit van de infor
matie.
In 2004 werd opgemerkt dat de informatie in de jaarverslagen onvolledig is omdat
enkel de achterstand in de directe belastingen en de btw, maar niet die van
andere belastingen zoals accijnzen, successierechten en registratierechten, wordt
behandeld. Die vaststelling blijft behouden; ook in het JVS 2008 komen nietingevorderde schuldvorderingen van andere belastingen niet ter sprake.
Homogeniteit van de gegevens is essentieel voor de correcte meting van de fiscale
achterstand. Het moet duidelijk en uniform zijn vastgelegd wanneer een schuld
vordering in de fiscale achterstand wordt opgenomen en uit welke elementen ze
bestaat. De audit had in 2004 wat dat betreft vastgesteld:
•

dat de vervaldatum, d.w.z. de wettelijk of reglementair bepaalde uiterste
datum van betaling, niet als referentiedatum wordt gehanteerd om het tijdstip
van opname van een schuldvordering in de fiscale achterstand te bepalen;

•

dat de referentiedatum bij de directe belastingen de datum van uitvoer
baarverklaring van het kohier is en dat een onbetaald gebleven schuld
vordering dertien maanden later in de achterstand wordt opgenomen9;

•

dat de referentiedatum bij de btw de datum is waarop de rekening-courant
bij het CIV op nul gezet wordt, en dat ca. zes maanden later de schuld
vordering tegelijk op de lijst 750 en in de achterstand wordt opgenomen;

•

dat bij de directe belastingen een schuldvordering enkel uit de hoofdsom
(rechten, verhogingen en boeten) bestaat terwijl ze bij de btw ook nog de
interesten en kosten bevat.

9

Voor rechtstreeks ingekohierde belastingen met een betaaltermijn van twee maanden verloopt
tussen vervaldag en opname bijgevolg elf maanden. Voor belastingen zoals de bedrijfsvoorheffing
die pas worden ingekohierd bij ontstentenis van aangifte of bij niet-betaling is die periode langer.
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Uit het JVS 2008 blijkt dat de vaststellingen nu niet anders zijn10: bij de directe
belastingen is de termijn voor opname in de achterstand nog altijd dertien maan
den na datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier en omvat een schuldvor
dering enkel de hoofdsom; bij de btw behoren schuldvorderingen tot de achter
stand zodra ze als invorderingsorders zijn opgenomen op lijst 750, dat is
momenteel ongeveer drie maanden11 nadat de rekening op nul werd gezet, en
bevatten ze ook de interesten en kosten.
In de gemeenschappelijke tabel12 van de eisbare schuldvorderingen (de eigenlijke
fiscale achterstand) van de directe belastingen en de btw stellen de bedragen
bijgevolg schuldvorderingen voor die in anciënniteit en samenstelling aanzienlijk
kunnen verschillen. Dat tijdsverschil is nochtans niet te veronachtzamen, aange
zien de anciënniteit van een schuldvordering zeer bepalend is voor de invorder
baarheid ervan.
Relevantie
In 2004 merkte het Rekenhof op dat de categorieën en subcategorieën van invor
derbaarheid13 die in de tabellen van de fiscale achterstand worden gehanteerd,
verwijzen naar de wettelijke, juridische of administratieve toestand van de schuld
vordering. Die ordening is daardoor vooral vanuit instrumenteel oogpunt interes
sant (wat moet wanneer met die schuldvorderingen gebeuren).
Daarentegen verschaffen de jaarverslagen geen informatie over de realiseerbare
waarde van de schuldvorderingen uit de fiscale achterstand (d.w.z. wat ze nog
kunnen opleveren), terwijl die waarde nochtans een nuttig gegeven zou zijn, onder
meer voor de ontvangstenbegroting. Ook ontbreekt noodzakelijke informatie over
de jaarlijkse ontvangsten, de bewegingen van schuldvorderingen tussen de cate
gorieën, en wordt de analyse van de anciënniteit van de schuldvorderingen niet
als beheersinstrument aangewend.
Ook voor dit criterium is er in het JVS 2008 geen vooruitgang. Nochtans had de
administratie in haar reactie in 2004 gezegd dat ze “aan de bekommernis om de
achterstand weg te werken de bekommernis zou willen toevoegen om de economische waarde te becijferen”. Bij de effectiseringoperaties van 2005, 2006 en
200714 is wel de waarde van de verkochte fiscale schuldvorderingen bepaald15.
Merkwaardig genoeg wordt van de nominale en de gerealiseerde waarde van de
verkochte portefeuilles in de jaarverslagen geen melding gemaakt.

10

Zie de Algemene Commentaar betreffende de Oningevorderde Schuldvorderingen, blz. 45.

11

Zie het schema in het Jaarverslag 2005, blz. 53.

12

JVS 2008, tabel 37, blz. 45. Gemeenschappelijke tabellen zijn voor het eerst gepresenteerd in het
jaarverslag 2006 (in 2005 was er al een vergelijkende tabel opgesteld). Voor de oninvorderbare
schuldvorderingen bestaat echter geen gemeenschappelijke tabel. De reden daarvoor is dat de
directe belastingen en de btw voor sommige van die schuldvorderingen andere procedures volgen.
Deze problematiek wordt in hoofdstuk 4 behandeld.

13

In de databanken zijn de schuldvorderingen gelabeld met een invorderingscode. De codes (een
dertigtal) stemmen bijna één per één overeen met de subcategorieën uit de tabellen.

14

In 2005 werden schuldvorderingen van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting geëf
fectiseerd, in 2006 schuldvorderingen van de btw, de roerende voorheffing en de bedrijfsvoor
heffing, in 2007 van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting
en de belasting van niet-inwoners.

15

Die waardebepaling is uitgevoerd door een onafhankelijke instantie (J.P. Morgan Securities Ltd)
maar op basis van door de administratie geleverde gegevens over de geschiedenis van de schuld
vorderingen.
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De administratie vond het wegens het vulgariserende karakter van het jaarverslag
niet aangewezen over de technische materie van de effectiseringen verslag uit te
brengen.
Vergelijkbaarheid
De audit uit 2004 had zowel de vergelijkbaarheid van de jaarverslagen in de tijd,
d.w.z. de continuïteit in de verslaggeving, als de vergelijkbaarheid met andere
bronnen, en dan vooral met de algemene comptabiliteit, onderzocht.
Discontinuïteit in de presentatie van de gegevens bleek meestal het gevolg te zijn
van gewijzigde wetgeving. Anderzijds was de vergelijking van de gegevens uit de
jaarverslagen met die van de algemene comptabiliteit, met name de uitvoerings
rekening van begroting en de staten van de fiscale ontvangstenadministraties,
onuitvoerbaar. Die gegevens verschillen immers fundamenteel: de algemene
comptabiliteit bevat alle vastgestelde rechten, die zodra ze zijn vastgesteld wor
den geboekt; de fiscale achterstand daarentegen bevat slechts een selectie daar
uit, nl. de schuldvorderingen ouder dan dertien maanden na de inkohiering bij de
directe belastingen en de schuldvorderingen van de lijst 750 bij de btw.
Sinds 2004 is de verslaggeving over de fiscale achterstand tamelijk constant
gebleven. Vanaf 2005 zijn de tabellen van de directe belastingen en de btw op
elkaar afgestemd, met dezelfde benaming voor de categorieën en subcatego
rieën. Vergelijking met de algemene comptabiliteit is daarentegen nog steeds
onmogelijk.
1.2.4

Conclusies

De informatie over de fiscale achterstand, de gegevens en hun presentatie in de
jaarverslagen werden getoetst aan de voorwaarden voor een echte meting die het
Rekenhof in het auditverslag van 2004 had vooropgesteld. De toetsing, aan de
hand van het jaarverslag 2008, wijst uit dat veel van de vaststellingen nog steeds
actueel zijn en dat de meting van de fiscale achterstand niet veel beter dan toen
beantwoordt aan de criteria van begrijpelijkheid, betrouwbaarheid, relevantie en
vergelijkbaarheid.
Voor een groot gedeelte is de verklaring daarvoor dat in tegenstelling tot wat in
2004 in het vooruitzicht was gesteld, de nieuwe openbare comptabiliteit en de
informaticatoepassing STIMER nog niet operationeel zijn.
Het beheer van de fiscale schuldvorderingen blijft dus aangewezen op de oude
registratiesystemen ICPC, 180B/AUT, en de databanken van de CIV en RCIV.
Die zijn ontworpen om de schuldvorderingen en hun geschiedenis bij te houden
maar niet om gestructureerde opzoekingen, selecties volgens pertinente parame
ters of berekeningen van stroomgegevens uit te voeren.
Niettemin is het Rekenhof van oordeel dat de administratie in afwachting van
STIMER nu al de structuur, de opzet en de presentatie van de jaarlijkse verslag
geving had kunnen bijschaven om zo meer bevattelijke informatie over de fiscale
achterstand te kunnen verschaffen.
De administratie deelt mee dat het niet mogelijk is om met een afnemend perso
neelsbestand tegelijk de continuïteit van de dagelijkse business te verzekeren,
mensen in te zetten voor de ontwikkeling van het STIMER-programma en boven
dien nog mensen in te zetten voor verbeteringen aan de bestaande ICT-toepas
singen.
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De minister ten slotte verklaart in verband met de leesbaarheid van het jaarver
slag van de FOD Financiën en de verschillen die soms zijn vastgesteld tussen de
diverse tabellen, dat hij de Algemene Administratie van de Inning en de Invorde
ring zal vragen rekening te houden met de opmerkingen en aanbevelingen van het
Rekenhof in zoverre de benodigde gegevens effectief beschikbaar zijn in de data
base waarover de administratie beschikt.

Reactie van de
minister

Vermits het onderzoek van het Rekenhof precies heeft aangetoond dat de beno
digde gegevens – in afwachting van STIMER – momenteel niet beschikbaar zijn,
impliceert het door de minister geformuleerde voorbehoud dat de informatie
over de fiscale achterstand op korte termijn niet substantieel zal kunnen worden
verbeterd.

1.3 Evolutie van de fiscale achterstand en van de invordering
1.3.1

Fiscale achterstand in de jaarverslagen

In het jaarverslag 2008 wordt gewag gemaakt van een daling van de fiscale
achterstand, met name van de “werkelijke” achterstand, vooral in 2007 en 2008.
Die daling wordt afgeleid uit de afname, voor de directe belastingen en de btw
samen, van de eisbare schuldvorderingen die op 31 december nog niet ingevor
derd waren. Zoals de administratie signaleert, doet die afname zich enkel voor bij
de btw.
Tabel 1 – Eisbare fiscale achterstand inzake directe belastingen en btw
(JVS 2008, tabel 37)

Aantal artikels
Bedragen
(in duizend euro)

2006

2007

2008

472.389
4.450.237

431.728
4.206.011

404.764
3.811.642

Verschil
Verschil
2006-2007 2007-2008
− 8,61 %
− 5,49 %

− 6,25 %
− 9,38 %

Uit deze cijfers blijkt duidelijk een dalende tendens van de eisbare achterstand,
zowel in termen van artikels als in termen van bedragen. De belangrijkste daling
in bedragen van de eisbare fiscale artikels werd geregistreerd in 2008 (− 9,38 %).
Tabel 2 – Eisbare fiscale achterstand inzake directe belastingen
(JVS 2008, tabel 45)

Aantal artikels
Bedragen
(in duizend euro)

2006

2007

2008

368.557
1.170.244

347.138
1.361.093

332.387
1.405.204

Verschil
Verschil
2006-2007 2007-2008
− 5,81 %
16,31 %

− 4,25 %
3,24 %

Voor de directe belastingen is er wel een daling van de eisbare achterstand vast
te stellen in termen van artikels, maar niet in termen van bedragen. De niet inge
vorderde eisbare schuldvorderingen namen het sterkst toe in 2007 (+ 16,31 %). In
2008 werd de toename opnieuw afgeremd (+ 3,24 %).
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Tabel 3 – Eisbare fiscale achterstand inzake btw (JVS 2008, tabel 52)

Aantal artikels
Bedragen
(in duizend euro)

2006

2007

2008

103.832
3.279.995

84.590
2.844.918

72.377
2.406.439

Verschil
Verschil
2006-2007 2007-2008
− 18,53 %
− 13,26 %

− 14,44 %
− 15,41 %

Bij de btw wordt voor 2008 een daling in artikels gemeten van − 14,44 %, en een
daling in bedragen van − 15,41 %.
Hierna wordt de evolutie van de fiscale achterstand voor alle categorieën
geschetst zoals die blijkt uit de gegevens in de jaarverslagen 2004-2008. Men
moet daarbij voor ogen houden dat het beleid van de administratie zich voor
namelijk richt op de eisbare schuldvorderingen. Voor die categorie van schuld
vorderingen kan ze immers initiatieven nemen om de invordering te verbeteren
(zie hoofdstuk 3). Daarentegen heeft ze minder grip op de schuldvorderingen van
de categorieën voorlopig niet-eisbaar16 en twijfelachtige vorderingen17, waarvan
het lot veeleer afhangt van beslissingen van derden. Wat de oninvorderbare18
schuldvorderingen betreft wordt gewezen op het verschil tussen de directe belas
tingen en de btw, als gevolg van het al of niet uitboeken van schuldvorderingen.
Onderstaande grafieken geven de toestanden van de nog niet ingevorderde
schuldvorderingen op 31 december voor de jaren 2004 tot 2008, per categorie
van invorderbaarheid, afzonderlijk voor de directe belastingen en voor de btw.
Tabellen met de gedetailleerde bedragen per categorie en subcategorie zijn als
bijlagen 2 en 3 opgenomen.

16

Voor het grootste deel gaat het om fiscale en burgerrechtelijke geschillen.

17

Hiertoe behoren onder meer de faillissementen, de vereffeningen en de gerechtelijke akkoorden.

18

Die omvatten voornamelijk de subcategorieën onvermogen en de aanneming in ontlasting.

Beheer van de fiscale achterstand – Rekenhof, april 2011

19

Figuur 1 – Directe belastingen – niet ingevorderde schuldvorderingen –
toestanden op 31 december (in duizend euro)
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De voorlopig niet-eisbare schuldvorderingen maken het grootste deel uit van de
fiscale achterstand (meer dan 40 %). Deze categorie, die overwegend uit fiscale
geschillen bestaat, is stabiel en daalt licht vanaf 2005.
De twijfelachtige vorderingen vormen de tweede grootste groep (26 à 32 %).
De gestage toename ervan is voornamelijk toe te schrijven aan de subcategorie
faillissementen.
De categorie oninvorderbaar vertoont, met uitzondering van 2006, een dalende
tendens. Die daling is uitsluitend het gevolg van de uitboeking van schuldvorde
ringen19 die in ontlasting zijn aangenomen. In 2008 is deze categorie goed voor
16 % van de fiscale achterstand.
Het kleinste aandeel (9 à 11 %) in de fiscale achterstand hebben de eisbare
schuldvorderingen. De toestand van deze categorie wisselt van jaar tot jaar; over
de periode 2004-2008 kent ze een lichte toename.

19

Een schuldvordering wordt uitgeboekt doordat de Thesaurie op de rekening van de ontvanger een
bedrag stort dat gelijk is aan de schuldvordering. De ontvanger stort het bedrag nadien terug in de
Schatkist, alsof de schuldenaar had betaald. Dit mechanisme van aanzuivering werd al beschreven
in het auditverslag van maart 2004 en bestaat alleen bij de directe belastingen. De storting en de
terugstorting worden respectievelijk in uitgave en in ontvangst geboekt op het terugbetalingfonds
66.01 van de directe belastingen.
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Figuur 2 – Btw – niet ingevorderde schuldvorderingen – toestand op 31 december
(in duizend euro)
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De grootte en de toename van de categorie oninvorderbaar vallen op. De ver
klaring daarvoor is dat bij de btw, in tegenstelling tot de directe belastingen, de
oninvorderbare schuldvorderingen die in ontlasting zijn aangenomen, niet worden
uitgeboekt. Die niet ingevorderde bedragen worden bijgevolg van jaar tot jaar
overgedragen en gecumuleerd. In 2008 maakt deze categorie 44,4 % van de fis
cale achterstand uit.
De twijfelachtige vorderingen, voor het grootste deel faillissementen, vallen iets
hoger uit dan de voorlopig niet eisbare vorderingen (ca. 23 % tegenover 21 %).
Beide categorieën blijven vrij constant; in 2008 nemen ze licht toe.
Zoals in het jaarverslag wordt gemeld is er in 2007 en 2008 een significante
daling van de niet ingevorderde eisbare schuldvorderingen.
1.3.2

Meting van het invorderingspercentage

Graadmeter voor de invordering
In de jaarverslagen wordt de verbetering van de invordering afgemeten aan de
afname van het bedrag van de nog in te vorderen schuldvorderingen op 31 decem
ber van opeenvolgende jaren. Voor de evaluatie van de invordering is die maat
staf echter niet echt pertinent.
Zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt, betekent een afname van het saldo op
31 december van in te vorderen schuldvorderingen niet noodzakelijk een betere
invordering: in het eerste jaar wordt 40 % van de schuldvorderingen ingevorderd,
tegenover slechts 33 % in het tweede jaar.
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Omgekeerd betekent een toename van het in te vorderen saldo niet dat de invor
dering niet is verbeterd. Per categorie van schuldvorderingen wordt dit saldo
bovendien beïnvloed door de transfers tussen de categorieën.
Het invorderingspercentage, d.w.z. de verhouding tussen de ontvangsten en de in
te vorderen schuldvorderingen, is een betere graadmeter voor de beoordeling van
de invordering. De jaarverslagen bevatten echter geen informatie over de gerea
liseerde ontvangsten en over de transfers per categorie van schuldvorderingen.
Daarom heeft het Rekenhof in de loop van het onderzoek aan de administratie
gevraagd die gegevens te verschaffen.
Analyse van de geleverde gegevens
Aan de administratie werden tabellen voorgelegd waarin voor de jaren 2004-2009
per invorderingscode in opeenvolgende kolommen volgende bedragen moesten
worden ingevuld:
1.

de oude schuldvorderingen overgedragen op 31december van het voor
gaande jaar;

2.

de nieuwe schuldvorderingen ingekomen tijdens het jaar;

3.

de vanuit andere codes getransfereerde schuldvorderingen;

4.

de ontvangsten, die wat de directe belastingen betreft zijn uitgesplitst tus
sen de betalingen door de belastingplichtigen en de betalingen door de
Thesaurie20;

5.

de naar andere codes getransfereerde schuldvorderingen;

6.

de geannuleerde schuldvorderingen;

7.

het saldo van de schuldvorderingen op 31december.

De administratie heeft de gevraagde gegevens echter niet kunnen leveren. Uit de
toelichting die bij de ingevulde tabellen was gevoegd blijkt dat die tabellen niet de
gevraagde, maar andere bedragen bevatten. De analyse van de geleverde gegevens
is in bijlage 4 opgenomen.
De administratie bevestigt dat de transfers tussen de invorderingscodes enkel op
jaarbasis kunnen worden berekend en niet – zoals gevraagd door het Rekenhof
– “en continu”, op dagelijkse basis.
Die analyse leidt tot de vaststelling:
•

dat de tabellen enkel informatie verschaffen over de verrichtingen betref
fende de overgedragen schuldvorderingen en niet over de nieuwe schuld
vorderingen;

•

dat ze maar een gedeeltelijk beeld geven van de transfers tussen de cate
gorieën van schuldvorderingen omdat niet de totale bewegingen maar
alleen de saldi zijn gegeven;

20

De stortingen door de Thesaurie zijn immers niet het resultaat van een invordering en mogen bij de
berekening van het invorderingspercentage niet worden meegerekend.
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•

dat het niet mogelijk is de invorderingspercentages per categorie van
schuldvordering te berekenen aangezien de ontvangstenbedragen niet juist
over de categorieën zijn verdeeld en een correcte toewijzing aan een cate
gorie onmogelijk is.

Daardoor is het niet mogelijk de vierde onderzoeksvraag, naar de verschuivingen
van schuldvorderingen tussen de categorieën, te beantwoorden. Evenmin kan de
evolutie, en in voorkomend geval de verbetering van de invordering, worden
geëvalueerd.
1.3.3

Conclusies

De cijfers op 31 december per categorie van schuldvordering in de opeenvol
gende jaarverslagen werden samengebracht en tonen de evolutie van de fiscale
achterstand voor de jaren 2004-2008. Die evolutie is echter geen pertinente
graadmeter voor de evaluatie van de invordering.
Uit de analyse van de bijkomende gegevens die de administratie heeft geleverd,
is gebleken dat de bedragen van de transfers niet de werkelijke bewegingen tus
sen de categorieën weergeven, zodat de vierde onderzoeksvraag van de audit
niet kan worden beantwoord.
Op basis van de gegevens over de ontvangsten is het niet mogelijk de invorde
ringspercentages per categorie van schuldvordering te berekenen. De invordering
van de jongste schuldvorderingen, de verbetering van de invordering en de moge
lijke effecten van het beleid inzake de “werkelijke achterstand”, blijven bijgevolg
buiten beeld.
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Hoofdstuk 2
Organisatie van de Administratie van de Invordering

2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk gaat nader in op de organisatie van de Administratie van de Invor
dering zoals de Coperfinmoderniseringsplannen die hadden uitgetekend.
Concreet moesten BPR’s21 voor de sector Invordering leiden tot:
•

een nieuwe organisatiestructuur;

•

een nieuwe informaticatoepassing die moet leiden tot een geïntegreerd
innings- en invorderingssysteem;

•

de splitsing tussen inningstaken en invorderingswerk;

•

een nieuwe manier van werken gebaseerd op de idee van de “enige ont
vanger”.

Na een bespreking van de nieuwe organisatiestructuur (punt 2.2.) en de drie
moderniseringsconcepten (punt 2.3.), zal nagegaan worden hoe en in welke mate
de Administratie van de Invordering al uitvoering gegeven heeft aan de moderni
seringsplannen (punt 2.4.).

2.2 Nieuwe organisatiestructuur
De structuur van de Administratie van de Invordering berust op bestaande een
heden, geërfd van de vroegere Administratie van de Directe Belastingen en de
Administratie van de Btw.
De samensmelting van de invorderingsdiensten van de directe belastingen en van
de btw werd wel uitgevoerd op het niveau van de centrale diensten, maar niet op
het niveau van de plaatselijke diensten die afzonderlijk verder bleven werken.
Voor de directe belastingen zijn er 210 ontvangkantoren, ingedeeld in 6 geweste
lijke directies, die zowel zorgen voor de inning als voor de invordering.
Voor de btw zijn er 40 ontvangkantoren, ingedeeld in 10 gewestelijke directies,
die zorgen voor de invordering. Het Centrum voor Informatieverwerking (CIV) en
twee regionale centra voor Informatieverwerking (RCIV’s) zorgen voor de inning.
Wat de centrale diensten betreft, werd een identieke structuur uitgewerkt voor
de zes pijlers22 van de entiteit Belastingen en Invordering, met name een twee
ledige organisatiestructuur bestaande uit een stafdienst Managementonder
steuning en een stafdienst Doelgroepenstrategie ter ondersteuning van de
administrateur. Die stafdiensten werden echter nooit opgericht.

21

Tijdens de Coperfinhervorming werden de BPR’s of Business Process Reengineerings opgestart.
Verschillende projecten en werkgroepen moesten bepalen welke veranderingen nodig waren op het
vlak van personeel, informaticamiddelen en werkmethodes, om een betere werkomgeving te creë
ren voor de ambtenaren en een betere dienstverlening aan te bieden aan de burgers.

22

De oorspronkelijke zes entiteiten waren Douane en Accijnzen, Particulieren, KMO’s, Grote Onder
nemingen, Fiscale Invordering en Fiscale Fraudebestrijding.

24
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In het nieuwe organigram dat voor de FOD Financiën werd uitgewerkt en goed
gekeurd bij KB van 3 december 200923 wordt de indeling in entiteiten verlaten. De
FOD wordt nu ingedeeld in zes administraties: Fiscaliteit, Douane en Accijnzen,
Inning en Invordering, Strijd tegen de Fiscale Fraude, Patrimoniumdocumentatie
en Thesaurie24. Een nieuwe structuur zal worden uitgetekend van de centrale
diensten.
Wat de buitendiensten betreft, blijft het de bedoeling het organigram zoals uit
gewerkt door Coperfin in te voeren en het nationaal inningscentrum, de regionale
invorderingscentra en het nationaal invorderingscentrum op te richten.
2.3
2.3.1

Drie moderniseringsconcepten
Geïntegreerd innings- en invorderingssysteem

Het eerste moderniseringsconcept omvat de ontwikkeling van een informaticatoe
passing om de boekhoudkundige opvolging, de inning en de invordering van alle
fiscale (en niet-fiscale) heffingen en schuldvorderingen, geïntegreerd en trans
versaal te verwerken. Dat gebeurt ter uitvoering van de Coperfinthema’s “het
enig dossier” en “de geïntegreerde verwerking van belastingen en invordering”.
Het uiteindelijke doel is een unieke balans van schulden en schuldvorderingen van
elke belastingplichtige te creëren als onderdeel van het enig dossier.
Hiertoe werd begin 2007 het investeringsprogramma STIMER (Système de Traitement Intégré Multi-Entité Recouvrement), opgestart. Dit programma moet de
inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schulden zo efficiënt en effectief
mogelijk laten verlopen en de drijfkracht vormen voor de evolutie naar de nieuwe
structuur. Het is ook een noodzakelijke voorwaarde om het concept van de enige
ontvanger te kunnen verwezenlijken.
De invoering van de STIMER-applicatie beoogt routinetaken zoals de auto
matische verwerking van betalingen en teruggaven te automatiseren, zodat het
beschikbare personeel kan worden aangewend voor invorderingstaken. De invor
deringsacties zullen worden geoptimaliseerd door een gerichte en proactieve
aanpak van de schuldenaren. STIMER bevat een gedifferentieerde aanpak tussen
solvabele en niet-solvabele schuldenaren, ondermeer door een uitgebouwde
solvabiliteitsfiche die de informatie groepeert die momenteel nog verspreid zit.
De termijn voor de uitvoering van STIMER wordt geraamd op zes jaar (2007-2012).
2.3.2

Scheiding tussen inning en invordering

Het tweede concept is de scheiding tussen inning en invordering. De splitsing
tussen beide taken in de sector van de directe belastingen (“DB”)25 moet ver
mijden dat de invorderingswerkzaamheden verwaarloosd worden in het voordeel
van inning en behandeling van teruggaven. Op die manier kan de Administratie
van de Invordering zich ook in de sector van de directe belastingen voluit toeleg
gen op haar kernactiviteit: de gedwongen invordering van de belastingen.
23

KB van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale over
heidsdienst Financiën.

24

De inwerkingtreding van deze nieuwe structuur moet worden vastgesteld door de minister van
Financiën (artikel 12 van voormeld KB).

25

Zoals hierboven aangegeven was de sector btw al georganiseerd volgens dit principe: de ontvang
kantoren richten zich uitsluitend op invorderingstaken terwijl de behandeling van alle betalingen en
het boeken hiervan gebeuren op de RCVI’s (de Regionale Centra voor Informatieverwerking) van
Mechelen en Namen.
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25

Hiervoor werd het project SPIRIT (Scheiding Perception Inning Recouvrement
Invordering Transition) opgestart. Uiteindelijk moet dit project de structuur reali
seren die in Coperfin werd uitgetekend voor de buitendiensten:
•

een nationaal inningcentrum, met 32 lokale kantoren (“antennes”), dat alle
fiscale schulden waarin de FOD Financiën rechthebbende is, zal innen en
alle sommen waarvan de FOD Financiën schuldenaar is, zal terugbetalen.

•

14 regionale invorderingscentra met 148 lokale invorderingsteams, die
binnen hun ambtsgebied verantwoordelijk zijn voor de invordering van de
fiscale schulden.

•

een nationaal invorderingscentrum dat bevoegd is voor het gehele land en
de fiscale schulden invordert die verschuldigd zijn door niet-inwoners (inter
nationale invordering), door belastingplichtigen van de pijler “grote onder
nemingen” en door belastingplichtigen van wie fiscale schulden gevestigd
werden in het kader van de fraudebestrijding.

Het is de bedoeling om in aansluiting met het beschikbaar worden van de ver
schillende modules binnen STIMER ook de organisatiestructuur voor de inning en
invordering gefaseerd aan te passen.
2.3.3

Enige ontvanger

Het derde concept is dat van de enige ontvanger, die bevoegd is voor de invorde
ring van alle fiscale schulden van een onderneming of burger.
Dit concept is niet alleen klantvriendelijk – de belastingplichtige hoeft zich maar
te richten tot één aanspreekpunt voor al zijn fiscale schulden – het vormt ook een
belangrijk voordeel voor de administratie. De enige ontvanger zal immers beschik
ken over een overzicht van de totale schuld van een belastingplichtige, wat een
adequate en coherente actie mogelijk maakt.
Voor de huidige Administratie van de Invordering impliceert de realisatie van dit
concept een volledige herstructurering van de diensten: de specialisatie van de
ontvangkantoren DB moet verdwijnen, maar vooral de scheiding tussen btw- en
DB-ontvangkantoren moet worden opgeheven. Die fusie van DB en btw is maar
mogelijk op voorwaarde dat de wetgeving, de werkmethodes en de IT-systemen
verregaand worden geharmoniseerd.

2.4 Uitvoering van de moderniseringsconcepten
2.4.1

Inleiding

Het Rekenhof heeft voornamelijk de doelstellingen die de Administratie van de
Invordering daarover zelf geformuleerd heeft voor de jaren 2008 en 200926 geana
lyseerd.

26

Instructie AINV-2/2008 “beheersdoelstellingen – nieuwe richtlijnen – beheersdoelstellingen 2008”,
verspreid bij brief van 16 januari 2008, ref. 2008-010-004DIR en brief van 24 december 2008,
ref. 2008-158-054 betreffende de doelstellingen 2009 – strategische en operationele doelstellingen.

26
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2.4.2

SPIRIT

Situering van de doelstelling
De strategische doelstelling 2008 voor de centrale diensten was: “De splitsing
van de innings- en invorderingstaken doen lukken bij de verhuizing van de buitendiensten van Brussel naar de financietoren”.
In de doelstellingen 2009 wordt in algemene termen gesteld dat “het project van
de splitsing van de taken tussen de inning en de invordering in de sector DB, dat
te Brussel naar aanleiding van de verhuizing naar de financietoren werd ingevoerd, en de aanwijzing van bepaalde modules in het vooruitzicht van de toekomstige oprichting van nieuwe diensten zoals het Nationaal inningscentrum en het
Nationaal invorderingscentrum, wordt voortgezet en verder uitgebouwd in 2009”.
Stand van zaken
Bij het samenbrengen van de 21 ontvangkantoren natuurlijke personen van de
directe belastingen bevoegd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de finan
cietoren op 1 januari 2009, werden deze ontvangkantoren “omgevormd” tot
2 kantoren voor de inning en 19 kantoren voor de invordering. De centralisatie
van taken moest schaalvoordelen opleveren op personeelsvlak27 en zou maken
dat de ontvangkantoren zich volledig toeleggen op de gedwongen invordering.
De oprichting van het nationaal inningcentrum en het nationaal invorderingscen
trum was al in het Coperfin Moderniseringsplan 2009 gepland maar niet uitge
voerd.
Het huidige oprichtingscenario is opgenomen in het Geïntegreerd Managementplan 2010 voor de Entiteit Invordering.
Het voorziet in de graduele uitbouw van het nationaal inningcentrum naarmate de
STIMER-modules in productie zullen gaan en in de aanstelling in 2010 van de
leidend ambtenaar van het centrum.
Wat het nationaal invorderingscentrum betreft werd voor 2010 gepland een aantal
bestaande diensten28 onder het nieuw op te richten centrum samen te brengen.
Dat stemt overeen met het “Plan ter bestrijding van de fiscale fraude 2010”29 dat
de oprichting vooropstelt van een nationaal invorderingscentrum. Dat centrum zal
zich toeleggen op de invordering van belastingen verbonden aan grote fiscale
fraude, belastingen verschuldigd door grote ondernemingen alsook belasting
schulden die het instellen van internationale procedures vereisen.
De oprichting van dit centrum moet het mogelijk maken de invordering van dit
soort belastingschulden toe te vertrouwen aan ambtenaren gespecialiseerd in bij
zondere invorderingsmaatregelen, zodat de klassieke diensten niet langer belast
worden met de opvolging van zware en dikwijls langdurige procedures.

27

De inning behelst uiteenlopende taken die een niet zo groot werkvolume vertegenwoordigen, maar
die tevoren in elk kantoor de aanwezigheid vergden van medewerkers met de vereiste knowhow.

28

Het betreft de nationale invorderingscel Kasgeldvennootschappen, de diensten Internationale Bij
stand inzake Invorderingen en de ontvangkantoren belast met de invordering van aanslagen ten
laste van niet-inwoners.

29

Maatregel f) ter verbetering van de werking van de FOD Financiën (hoofdstuk B, 2).
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De administratie wees er in haar antwoord op dat de oprichting van het nationaal
inningcentrum en het nationaal invorderingscentrum gepland is in het operatio
nele plan van 2011 en dat de incompetitiestelling voor de benoeming van de
directeurs in januari 2011 in het Belgisch Staatsblad zou worden gepubliceerd.
Dat laatste is echter niet gebeurd.
Evaluatie
Het SPIRIT Evaluatierapport over de opdeling van taken tussen inning en invor
dering in de gewestelijke directie Brussel Invordering van 15 maart 2010 beves
tigt dat de concentratie van de inningstaken in een apart team tijdwinst genereert
waardoor beter en sneller ingevorderd kan worden.
Uit de kwantitatieve analyses van het eerste toepassingsjaar is gebleken dat het
aantal vervolgingen binnen de SPIRIT-kantoren is toegenomen, terwijl in de
andere gewesten een neerwaartse tendens werd vastgesteld. Ook in de oudere
dossiers werd meer activiteit vastgesteld: in vergelijking met de andere gewesten
werden in de SPIRIT-kantoren veel meer vragen om ontheffing doorgestuurd naar
de directie.
De kosten-batenanalyse naar aanleiding van deze evaluatie wijst uit dat “met een
beperkte kost er een meerwaarde in de baten werd gerealiseerd”.
2.4.3

STIMER

Situering van de doelstelling
In 2008 werd STIMER niet vermeld in de doelstellingen, terwijl de realisatie van
dit project toch als essentieel beschouwd wordt voor zowel de invoering van
nieuwe werkmethodes als voor de aanpassingen aan de organisatiestructuur. In
de doelstellingen 2009 wordt de voortzetting van het project STIMER wel opge
nomen, maar zonder enige specificatie.
Stand van zaken
Zowel het jaarverslag 2008 van de administrateur-generaal van de Belastingen en
de Invordering, als het Coperfin Moderniseringsplan 2009 ging ervan uit dat in
2009 een aantal STIMER-modules in productie zou gaan.
Die opzet werd echter niet gerealiseerd.
Volgens het Geïntegreerd Mangementplan 2010 van de Entiteit Invordering
zouden de eerste STIMER-modules in 2010 in productie gaan. Bij het afsluiten
van dit onderzoek (juni 2010) was dat enkel het geval voor de module beslagen/
overdracht van schuldvorderingen (8 februari 2010). De modules roerende voor
heffing en voorafbetalingen, waarvan de start gepland was op 1 mei 2010 en
1 juli 2010, zijn uitgesteld.
De administratie bevestigt dat de modules roerende voorheffing en voorafbetalin
gen in 2011 operationeel moeten worden en dat pas na 2012 volop gewerkt zal
kunnen worden met de nieuwe tools.

28
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2.4.4

Enige ontvanger

Situering van de doelstelling
De doelstellingen 2008 en 2009 gaan niet nader in op het concept van de enige
ontvanger.
Stand van zaken
Volgens het jaarverslag 2008 van de administrateur-generaal van de Belastingen
en de Invordering werd aan de minister van Financiën een overzicht bezorgd van
de concrete wetswijzigingen die nodig zijn voor de integratie van de btw in het
geïntegreerd behandelingssysteem voor de invordering van de belastingen. Dat
wordt beschouwd als een belangrijke vooruitgang in de concretisering van het
principe van de “enige ontvanger”.
Zowel in het Coperfin Moderniseringsplan 2009 als in het Geïntegreerd Managementplan 2010 wordt de integratie van de juridische cellen directe belastingen en
de diensten gedingen van de gewestelijke btw-directies in het vooruitzicht gesteld
met het oog op de centralisatie van de knowhow en als eerste aanzet voor de
oprichting van de regionale invorderingscentra30. Bovendien voorzag dit manage
mentplan wat de invorderingscentra betreft enkel in de oprichting ervan en de
aanstelling van de 14 centrumdirecteurs in de loop van het vierde kwartaal 2010.
De administrateur-generaal van de Inning en de Invordering verduidelijkt dat met
de oprichting van de 14 regionale invorderingscentra het principe van de “enige
leiding” toepassing vindt in de huidige operationele buitendiensten van de secto
ren DB en btw. Om het principe van “de enige ontvanger” te realiseren moeten
ook de zes gewestelijke directies DB en de tien gewestelijke directies btw worden
afgeschaft, waarbij in de gewestelijke directies btw dan nog de taxatie en de
invordering moeten worden gesplitst.
Volgens het antwoord van de administratie is de oprichting van de centra nu
gepland in het operationeel plan van 2011. De door haar aangekondigde incom
petietiestelling voor de benoeming van de centrumdirecteurs in januari 2011 in
het Belgisch Staatsblad werd niet gepubliceerd.
Tijdens het begrotingsconclaaf 2010 werd het “invoeren van de enige ontvanger
voor alle belastingschulden” opgenomen als onderdeel van de maatregelen die
de reorganisatie en betere werking van de FOD Financiën beogen31.
Dat principe is ook opgenomen in hoofdstuk B “Reorganisatie en betere werking
van de FOD Financiën” in het Plan ter Bestrijding van de Fiscale Fraude 2010.
Daarin wordt voorzien in de oprichting van invorderingscentra die bevoegd zijn
voor alle belastingen verschuldigd door een belastingplichtige. Daarnaast wordt
herhaald dat dit project het voorwerp is van het investeringsprogramma STIMER,
waarbij nogmaals alle mogelijkheden van deze toepassing uitgebreid in de verf
worden gezet.

30

Het zogenaamde FUDJI-project

31

CMR 16-10-2009 Notificatie Bijlage 1 van 10-11-2009 (2009A22420.005) (niet gepubliceerd).
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Evaluatie
Behalve voor de aanstelling van de centrumdirecteurs wordt in het Geïntegreerd
Managementplan 2010 geen concrete timing opgegeven voor de installatie van
de invorderingscentra. Daardoor lijkt de invoering van het principe van de “enige
ontvanger” binnen het tijdsbestek van het Plan ter Bestrijding van de Fiscale
Fraude 2010 niet erg realistisch.

2.5 Conclusies
De moderniseringsplannen voor de invordering zoals die in het Coperfinproject
werden uitgetekend, kwamen nauwelijks aan bod in de doelstellingen die de
Administratie van de Invordering heeft uitgeschreven voor de jaren 2008 en 2009.
Ook de realisaties zijn beperkt.
Met de scheiding van innings- en invorderingstaken in de sector DB werd enkel
(met succes) een aanvang genomen in Brussel. De implementatie van STIMER,
het geautomatiseerde systeem waarmee de hele modernisering van de invorde
ring staat of valt, bevindt zich nog steeds in een startfase en de concrete realisa
tie van het principe van de enige ontvanger is nog niet aangevat.
Uit alle interviews, zowel in de centrale diensten van de Administratie van de
Invordering als in de gewestelijke directies, is gebleken dat de eenmaking van
DB- en btw-diensten, een noodzakelijke voorwaarde voor de realisatie van de
enige ontvanger, een werk van lange adem zal zijn.
De minister bevestigt in het algemeen dat de nieuwe organisatiestructuur van de
Algemene Administratie van de Inning en de Invordering gebaseerd zal zijn op de
oprichting, tegen 2012-2013, van veertien regionale invorderingscentra, een nati
onaal invorderingscentrum en een inningscentrum, die het mogelijk zullen maken
de invordering van fiscale schulden inzake btw en directe belastingen te beheren
en geleidelijk aan te fuseren, en de invoering van de enige ontvanger te bewerk
stelligen.

Reactie van de
minister

Ook de veralgemening van het SPIRIT-project, dat in Brussel al van toepassing is,
hangt volgens de minister af van de volledige invoering van de nieuwe organisa
tiestructuur binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en
kan volgens hem pas effectief in die nieuwe structuren worden geïmplementeerd
op het moment dat de administratie zal beschikken over transversale informatica
tools zodat identieke invorderingsprocedures kunnen worden gevolgd voor alle
fiscale schulden waarvoor de administratie bevoegd is.
Wat deze tranversale informaticatools, het STIMER-project, betreft, stelt de
minister dat dit stap voor stap vooruitgaat en gelijke tred houdt met de invoering
van de nieuwe structuren.
Het Rekenhof stelt vast dat het antwoord van de minister een cirkelredenering
inhoudt. Zoals al vermeld onder punt 2.3.1, wordt STIMER geacht de drijfkracht
te vormen voor de evolutie naar de nieuwe structuur. STIMER kan dus geen
gelijke tred houden met de invoering van de nieuwe structuren. STIMER is een
noodzakelijke voorwaarde om de invoering van de nieuwe structuren én de invoe
ring van de enige ontvanger én de veralgemeende invoering van SPIRIT mogelijk
te maken.

30

Beheer van de fiscale achterstand – Rekenhof, april 2011

Hoofdstuk 3
Beleid en beheer inzake de werkelijke fiscale achterstand

3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk wil een antwoord geven op de tweede onderzoeksvraag: hoe
beheert de Administratie van de Invordering de werkelijk fiscale achterstand, d.i.
de in te vorderen eisbare schuldvorderingen, en welke middelen zet ze in om die
achterstand te reduceren?
Dit onderzoek naar het actieve beleid van de administratie gaat uit van de doel
stellingen 2008 en 2009 zoals de administratie die zelf geformuleerd heeft32.
Het Rekenhof stelt daarbij vast dat:
•

deze doelstellingen niet volgens een eenduidig stramien en niet SMART
werden opgesteld;

•

het onderscheid strategische doelstellingen – beheersdoelstellingen –
operationele doelstellingen – doelgerichte invorderingsacties niet conse
quent werd gehanteerd33;

•

sommige “doelstellingen” blijkbaar niet echt als doelstelling werden opge
steld maar de ontvangers eerder wensten te herinneren aan bepaalde
invorderingsmogelijkheden.

De Administratie van de Invordering heeft met het oog op de vermindering van de
fiscale achterstand vooral gefocust op acties die een verhoging van het invorde
ringspercentage van recente34 eisbare fiscale schulden beogen35.
De administratie gaf hiermee uitvoering aan de budgettaire beslissingen van de
ministerraad van 20 juli 2006, waarbij de sector Invordering verzocht werd het
invorderingspercentage van de recent eisbare fiscale schulden te verhogen, wat
op jaarbasis 75 miljoen euro moest opleveren, ondermeer door modernere invor
deringstechnieken toe te passen.
Uit een analyse van de doelstellingen 2008 en 2009 blijkt dat gekozen werd voor
twee soorten acties waartoe al in 2007 de aanzet was gegeven: enerzijds stelt de
administratie, met het telefonisch debiteurenbeheer en het hanteren van de dyna
mische invorderingspercentages twee globale acties voorop en anderzijds stelt ze
op basis van risicobeheer inzake de invordering een aantal doelgerichte nationale
invorderingsacties centraal.
Na een onderzoek van de hierboven aangehaalde acties (punt 3.2), wordt kort inge
gaan op de nieuwe invorderingsstrategie die vanaf 1 mei 2010 geïmplementeerd
wordt in de ontvangkantoren DB (punt 3.3).

32

Zie voetnoot 26.

33

Zo wordt doelstelling “de procedure van uitvoerend beslag op onroerend goed maximaal aanwen
den en activeren” in 2008 zowel beheersdoelstelling als algemene doelstelling genoemd en maakt
ze in 2009 als doelgerichte actie deel uit van de nationale operationele doelstelling 4.

34

Uit ervaring is immers gebleken dat het rendement van de invordering het hoogst is in de eerste
maanden na het opeisbaar worden van de schuld.

35

Deze beide doelstellingen “vermindering van de fiscale achterstand” en “concentratie van de
inspanningen op recente schulden” worden trouwens uitdrukkelijk genoemd als strategische doel
stellingen in 2009.
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3.2 Beleid inzake de recent eisbare fiscale schuldvorderingen
3.2.1

Telefonisch debiteurenbeheer

Situering van de doelstelling
Het telefonisch debiteurenbeheer (TDB) werd in december 2007 opgestart. De
optimalisering en aanmoediging ervan werd opgenomen als algemene beheers
doelstelling in 2008. Het systeem werd niet opgenomen in de doelstellingenlijst
2009, maar werd wel verder toegepast.
Beschrijving van de actie
Het TDB betreft een selectie van recente schulden inzake btw (natuurlijke en
rechtspersonen) en inzake de bedrijfsvoorheffing (BV) (rechtspersonen) die niet
onmiddellijk naar de ontvangkantoren worden doorgestuurd, maar eerst door
“belcellen” behandeld worden. De selectie wordt ingedeeld in drie prioriteits
klassen A, B en C, die door de belcel in principe in die volgorde moeten worden
behandeld. Code A betreft belastingschuldigen die nooit btw- of BV-schulden
hebben gehad, code B belastingschuldigen die wel belastingschulden btw of BV
hebben gehad maar die inmiddels betaald hebben en code C belastingschuldigen
die maximum zes fiscale schulden hebben openstaan. De acties van de belcel
worden dus geconcentreerd rond de meest recente fiscale schulden.
De procedure van het TDB bestaat uit twee fasen. In een eerste fase neemt de
belcel36 telefonisch contact op met de belastingschuldige om samen met hem
op klantgerichte wijze een oplossing te vinden en hem te overtuigen vrijwillig te
betalen. Als de belastingschuldige na één of twee telefonische oproepen zijn
fiscale schuld niet voldoet, ondernemen de ontvangkantoren in een tweede fase
onmiddellijk gerichte invorderingsacties om de betaling af te dwingen: bezoek van
een gerechtsdeurwaarder, beslag bij klanten, hypotheek, hoofdelijk aansprakelijk
stellen van de bestuurder enz. Het optreden van de belcel in de eerste fase
beoogt dus een vermindering van het werkvolume van de ontvangkantoren, die
niet (als de belastingschuldige vrijwillig betaalt) of slechts in een tweede fase
tussenbeide moeten komen.
Evaluatie
In de periode juli 2007 – april 2009 (btw) en december 2007 – maart 2009 (BV)
kregen de belcellen de opdracht 632.619.276,50 euro btw-schulden en
406.585.485,44 euro BV-schulden in te vorderen.
Wat de btw betreft, slaagden ze erin binnen vijftien dagen de betaling te ver
krijgen van 159.943.337 euro, wat neerkomt op een invorderingspercentage van
25,28 %. Als de btw-schulden met code C buiten beschouwing worden gelaten,
stijgt het invorderingspercentage zelfs tot 37,95 %.
Wat de BV betreft, werd binnen vijftien dagen de betaling verkregen van
93.837.015 euro, wat neerkomt op een invorderingspercentage van 23,08 %.
Zonder de BV-schulden met code C, stijgt het invorderingspercentage tot 26,24 %.

36

Er zijn belcellen in Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt, Leuven, Luik, Mechelen,
Namen en Oostende.
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Het rendement van de invordering ligt voor de vermelde periode dus rond de
25 %. Recentere cijfers werden niet voorgelegd. Het statistisch opvolgings
systeem geeft echter niet aan voor welke bedragen effectief contact werd opge
nomen, zodat het rendement van het TDB niet precies kan worden vastgesteld.
Ook de verdere behandeling door de ontvangkantoren verloopt niet altijd opti
maal. Sommige ontvangkantoren kunnen wegens de hoeveelheid vorderingen niet
overgaan tot onmiddellijke invorderingsacties als de belastingschuldige niet ingaat
op de oproepen van de belcel, terwijl een snelle reactie toch essentieel is voor de
geloofwaardigheid van de volledige procedure. Andere ontvangkantoren onder
vangen dat door de belcellen minder frequent maar meer gericht (voor de hoog
ste bedragen) te laten bellen, maar dan wel consequent de invordering op te
volgen.
In de ontvangkantoren met hoge invorderingspercentages is de meerwaarde van
de belcellen geringer en zijn de ontvangers minder snel bereid personeel “af te
staan” voor de bemanning van de belcellen. Ze gaan ervan uit dat die personeels
leden rendabeler kunnen worden ingezet voor de echte invorderingstaken. De
ontvangkantoren met lagere invorderingspercentages zijn daarentegen wel over
tuigd van de meerwaarde van de belcellen omdat er toch getelefoneerd wordt in
dossiers waarvoor anders geen enkele actie zou zijn ondernomen.
Alle kantoren zijn het er ten slotte over eens dat de belcellen beter moeten worden
ondersteund. Hun werk zou kunnen worden vergemakkelijkt door toegang te ver
lenen tot het taxatiedossier (in afwachting van de voltooiing van het enig dossier).
3.2.2

Verhoging dynamische invorderingsgraad

Situering van de doelstelling
In 2008 wordt het verhogen van de performantie en het rendement – gemeten
aan de hand van het dynamisch invorderingspercentage – van de ontvangkan
toren btw en DB (personenbelasting) als algemene beheersdoelstelling voorop
gesteld. Elk ontvangkantoor moet zijn invorderingspercentage verhogen tot het
hoogste percentage van het ambtsgebied van zijn inspectie.
In 2009 wordt als nationale operationele doelstelling een intenser gebruik van de
dynamische invorderingspercentages opgenomen met het oog op een betere ver
deling en verspreiding van het kennisbeheer en van de werkmethodes die in de
best presterende kantoren worden gehanteerd.
Beschrijving van de actie
Begin 2008 werd aan iedere invorderings-/comptabiliteitsinspecteur een verge
lijkend overzicht bezorgd van de dynamische invorderingspercentages voor
recente belastingschulden die de kantoren van zijn ambtsgebied in de loop van
2007 hadden behaald. Die informatie wordt sindsdien elk trimester aangeleverd
en vanaf 2009 aangevuld met een tabel die voor elk ontvangkantoor de evolutie
van het invorderingspercentage voor de laatste acht trimesters opgeeft, samen
met de tendens op lange en korte termijn37.

37

Door vergelijking van respectievelijk: het gemiddelde van de periodes 1 tot 4 met het gemiddelde
van de periodes 5 tot 8; het gemiddelde van de periodes 5 en 6 met het gemiddelde van de
periodes 7 en 8.
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Op basis van die overzichten kunnen de inspecteurs de resultaten van de kanto
ren vergelijken en de organisatie, de werkmethoden en de invorderingstechnieken
van de ontvangkantoren die het meest performant en rendabel blijken te zijn,
introduceren of stimuleren in de andere kantoren van hun ambtsgebied. Het doel
is niet ontvangkantoren te bestraffen, wel ze ertoe aan te zetten hun resultaten
te verbeteren door een heldere en open uitwisseling van goede gebruiken.
Evaluatie
Alle gecontacteerde gewestelijke directies bevestigen dat de dynamische invor
deringspercentages niet dienstig zijn als sturingsinstrument voor de invordering.
De cijfers zijn niet altijd pertinent en geloofwaardig.
3.2.3

Doelgerichte invorderingsacties

Situering van de doelstellingen
In de doelstellingen 2008 worden de doelgerichte invorderingsacties als een
afzonderlijke titel opgenomen, naast de algemene beheersdoelstellingen.
In 2009 daarentegen wordt de invoering en het gebruik van specifieke en doelge
richte acties opgenomen als nationale operationele doelstelling.
Beschrijving van de acties
Om de werkmethoden die in het Coperfin-proces “risicobeheer” werden vast
gelegd daadwerkelijk toe te passen en om de rentabiliteit van de invorderings
diensten te verhogen, stelde de Administratie Invordering, zowel voor de directe
belastingen als voor de btw, een inventaris op van mogelijke doelgroepen waar
voor identieke, doelgerichte invorderingsacties kunnen worden uitgewerkt.
Op basis van een beschrijving van de doelgroep, de identificatie van de risico’s
verbonden aan die doelgroep en de ontwikkeling van één of meer risicoprofielen
beoogt het risicobeheer de meest doeltreffende invorderingspolitiek voor de
geïdentificeerde risico’s te voeren.
De doelgroepen kunnen bestaan uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen
en kunnen betrekking hebben op de toepassing van welbepaalde fiscale wet
geving38 en/of op een bepaald sectoraal profiel39.
Concreet analyseert de dienst Gegevensbeheer van de centrale diensten van de
invordering elke doelgerichte invorderingsactie vooraf. Die analyse omvat het
vastleggen van de specifieke selectiecriteria op basis waarvan een aantal schuld
vorderingen gefilterd kunnen worden uit de totaliteit van schuldvorderingen inzake
inkomstenbelastingen en btw die respectievelijk zijn opgenomen in de ICPC- en
de RCIV-bestanden. Die schuldvorderingen komen op een selectielijst, die samen
met een werkonderrichting aan de ontvangkantoren wordt bezorgd. De selectie
lijsten hebben een indicatief karakter en de werkonderrichting is bedoeld als

38

Bijvoorbeeld de toepassing van artikel 442 quater, WIB 92 en artikel 93 undecies C, WBTW
betreffende de hoofdelijke aansprakelijkheid ten laste van bestuurders van vennootschappen of
rechtspersonen.

39

Bijvoorbeeld alle geregistreerde aannemers of alle belastingplichtigen met nace-codes “horeca”.
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leidraad voor de invorderingsactie. Ze beschrijft in detail de te hanteren invorde
ringsaanpak voor die specifieke doelgroep. Een ontvanger is echter nooit verplicht
de voorgestelde invorderingsactie effectief door te voeren. Elk dossier blijft een
individuele behandeling krijgen, waarbij de ontvanger rekening houdt met de spe
cifieke gegevens en de actuele toestand van het dossier.
De doelgerichte acties zijn in de eerste plaats bedoeld als ondersteuning voor de
ontvangkantoren. Die krijgen een overzichtelijke, actuele selectielijst van schuld
vorderingen waarvoor een bepaalde invorderingsaanpak in principe onmiddellijk
resultaat kan opleveren plus een werkonderrichting die de uitvoering van de actie
moet vergemakkelijken en die ondermeer geautomatiseerde modeldocumenten
bevat.
Samengevat kan worden gesteld dat doelgerichte acties op basis van risico
beheer:
•

vermijden dat bepaalde fiscale schuldvorderingen niet worden ingevorderd
omdat ze verloren gaan of verborgen zitten in de massa van in te vorderen
schuldvorderingen;

•

de ontvangkantoren helpen bij de keuze van de meest aangewezen invor
deringsactie of bijstandsactie voor de geïdentificeerde doelgroepen (een
meer doeltreffende invorderingspolitiek);

•

optimale werkmethoden ontwikkelen en maximaal gebruik maken van alle
wettelijke middelen om de fiscale schulden in te vorderen.

De invorderingsacties worden naargelang van het geval gebruikt in de ontvang
kantoren btw, de ontvangkantoren DB – vennootschappen of de ontvangkantoren
DB – natuurlijke personen.
Voorlopig werden de doelgerichte acties vooral toegespitst op de schuldvorderin
gen van vennootschapsbelasting, btw en bedrijfsvoorheffing40.
Volgende doelgerichte invorderingsacties werden al uitgevoerd:
•

vereenvoudigd derdenbeslag in handen van uitgevers van kredietkaarten
(januari – april 2007);

•

vereenvoudigd uitvoerend derdenbeslag in handen van klanten (januari –
april 2007);

•

toepassing van artikel 319bis, WIB 92 – artikel 63bis, WBTW (onderzoeks
bevoegdheid van met de invordering belaste ambtenaren) (juni 2007 tot
januari 2008);

•

toepassing van artikel 442 quater, WIB 92 – artikel 93 undeciesC, WBTW
(hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders) (februari 2009);

•

vereenvoudigd derdenbeslag in handen van klanten (september 2009);

•

uitvoerend beslag op onroerend goed (januari 2010).

40

Het management verkiest vooral te focussen op de btw en de bedrijfsvoorheffing omdat die belas
tingen normaal vooraf ontvangen of verrekend worden en zodoende de meest “gevoelige” belastin
gen zijn.

Beheer van de fiscale achterstand – Rekenhof, april 2011

35

Evaluatie
Aanvankelijk hadden de centrale diensten per actie een specifieke rekenbladtoe
passing uitgewerkt waarin de ontvangers de onderscheiden fasen in het dossier
verloop moesten ingeven. Volgende gegevens maakten hiervan deel uit: data van
brieven, data van uitvoering van de actie, c.q. van alternatieve acties, invorde
ringscode die aan de schuld werd toegekend, overzicht van ontvangen betalingen,
vermelding of de betaling al dan niet gevolg was van de doelgerichte actie …
Daarnaast werden geregeld evaluatievergaderingen georganiseerd binnen elk
ontvangkantoor, waaraan de ontvanger, het personeel en minstens de comptabi
liteits-/invorderingsinspecteur deelnamen, om na te gaan welke acties de beste
resultaten opleverden en welke bijsturingen in overweging moesten worden geno
men.
Bij de verwerking van de rekenbladen door de centrale diensten, bleek de kwali
teit van de ingevoerde gegevens niet optimaal41. Zo was het niet altijd mogelijk
op basis van die gegevens de financiële resultaten van de acties correct in te
schatten. De ontvangers vonden de actie “vereenvoudigd uitvoerend derden
beslag in handen van klanten” doeltreffend, maar het financieel rendement ervan
kon niet worden afgeleid uit de bestanden.
Daarom werd vanaf de doelgerichte actie “toepassing van artikel 442 quater,
WIB 92 – artikel 93 undecies C, WBTW”, een nieuwe werkwijze ingevoerd. De
ontvangkantoren konden daarbij alle handelingen met betrekking tot de schuld
vorderingen uit de selectielijst opvolgen via de module “dossierbeheer” uit de
beheers- en opvolgingstoepassing “debiteurenbeheer”, zonder bijkomende invoer
in rekenbladen. Om het gebruik van de toepassing te stimuleren, willen de cen
trale diensten bijkomende toepassingen bieden die het werk van de ontvangers
kunnen vergemakkelijken. Voorbeelden zijn de automatische aanmaak van docu
menten en brieven, een analyse van het betalingsgedrag van de belastingschul
dige42 of het onderdeel “agenda”, dat het dossier op gerichte tijdstippen opnieuw
onder de aandacht brengt.
Door de gegevens die de ontvangkantoren hebben ingevoerd te koppelen aan die
uit de betalingsbestanden, konden de centrale diensten een overzicht maken van
de opbrengst en het rendement van deze actie43.
Zij stelden vast dat de opname van een schuldvordering in een selectielijst min
stens de aandacht op het dossier vestigt en dat daardoor de kans dat het ook
wordt behandeld, toeneemt.
Tijdens de interviews in de gewestelijke directies bleek dat de meningen van de
ontvangers over het nut en het resultaat van de doelgerichte acties verdeeld zijn.

41

Er bestond enige weerstand bij de ontvangers die zelf ad-hoc applicaties hadden ontworpen voor
de opvolging van de schuldvorderingen.

42

Via consultatie van een scherm “historiek”. De “historiek” is beschikbaar, althans voor artikels btw
en BV sinds december 2007, en voor artikels VenB die deel uitmaakten van selectielijsten invorde
ringsacties.

43

Van de volledige selectielijst met 17.629 artikels, behandelde het betrokken kantoor er 15.124
(86 %). De toepassing van artikel 442 quater WIB 92 en artikel 93 undecies C, WBTW bleef
beperkt tot 1.393 artikels waarvoor 1.300.996,35 euro effectief werd ingevorderd. Het totaal van
de betalingen voor de 13.731 artikels op de selectielijst waarvoor een andere invorderingsactie
werd toegepast, bedroeg 19.185.942,44 euro. In totaal werd dus 20.486.938,79 euro ingevorderd
op een initieel bedrag van 75.819.892,41 euro, wat een rendement oplevert van ongeveer 27 %.
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Sommige ontvangkantoren zijn vragende partij voor de geleverde ondersteuning.
Dankzij de selectielijst worden schuldvorderingen die verborgen zitten in de grote
massa onder de aandacht van de ontvanger gebracht, die dan nog autonoom beslist
welke invorderingsaanpak hij volgt. De doelgerichte acties worden beschouwd als
een nuttig instrument dat bijkomende informatie biedt die anders niet beschikbaar
zou zijn.
Andere ontvangkantoren daarentegen vinden dat de doelgerichte acties nauwe
lijks meerwaarde bieden. De selectielijsten zijn niet goed opgesteld en niet
actueel, de voorgestelde acties zijn te evident, de modelbrieven zijn niet goed
opgesteld...
Alle kantoren wijzen bovendien op de bijkomende werklast van het debiteurenbe
heer. Commentaar bij de uitgevoerde acties die in ICPC wordt ingevoerd moet
inderdaad manueel nog eens in de toepassing worden ingebracht.
De administratie wijst er in haar antwoord op dat intussen gewerkt werd aan de
verbinding tussen de intranetapplicatie debiteurenbeheer en ICPC. De saldo’s
van de artikels worden dagelijks aangepast en vanuit het debiteurenbeheer zal
binnenkort rechtstreeks het artikel in ICPC kunnen worden opgevraagd.
3.2.4

Conclusies

Hoewel de buitendiensten het beleid en de instrumenten voor een betere invorde
ring die centraal werden uitgewerkt op uiteenlopende wijze onthalen – waarbij
voornamelijk de werklast de houding pro of contra lijkt te bepalen – levert deze
centrale ondersteuning en sturing wel degelijk resultaten op.
Wat het telefonisch debiteurenbeheer betreft, slagen de belcellen erin ongeveer
25 % van de hun toegewezen bedragen te innen, wat een niet te verwaarlozen
impact heeft op de werklast van de ontvanger, die deze bedragen niet meer hoeft
in te vorderen.
Wat de doelgerichte acties betreft, werd vastgesteld dat de opname van een
schuldvordering in een selectielijst er toe aanzet het dossier te behandelen. De
doelstelling, nl. vermijden dat schuldvorderingen niet worden ingevorderd omdat
ze in de massa van schuldvorderingen verborgen zitten, lijkt dan ook gehaald.
Zowel het telefonisch debiteurenbeheer als de doelgerichte acties geven gestalte
aan een beleid dat de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk tracht in te
zetten om de eisbare schuldvorderingen, de “werkelijke” fiscale achterstand, zo
snel mogelijk weg te werken en te vermijden dat deze achterstand oninvorder
baar zou worden.
Het Rekenhof is van oordeel dat de opvolging en de inschatting van de resultaten
voor verbetering vatbaar zijn. Wat het telefonisch debiteurenbeheer betreft, zou
van elke oproep het resultaat moeten kunnen worden vastgesteld; voor de doel
gerichte acties moet dringend een verbinding tot stand worden gebracht tussen
de toepassing debiteurenbeheer en ICPC / RCIV, zodat dubbel werk wordt ver
meden.
De administratie deelt mee dat de technische tools die ter beschikking staan
optimaal gebruikt worden ter evaluatie van de ondernomen invorderingsacties en
dat telkens wordt onderzocht wat voor verbetering vatbaar is.
Zoals hierboven al vermeld, wijst de administratie erop dat intussen gewerkt werd
aan de verbinding tussen de intranetapplicatie debiteurenbeheer en ICPC. De
saldo’s van de artikels worden dagelijks aangepast en vanuit het debiteuren
beheer zal binnenkort rechtstreeks het artikel in ICPC kunnen worden opge
vraagd.
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De “dynamische invorderingsgraad” ten slotte wordt op geen enkel niveau echt
als opvolging- en sturingsinstrument gehanteerd. Er moet dan ook worden onder
zocht of dit instrument, althans in zijn huidige vorm, gehandhaafd moet blijven.

3.3 Nieuwe invorderingsstrategie directe belastingen
Sinds 1 mei 2010 volgen de ontvangkantoren, door een beslissing van de werk
groep strategie van de directe belastingen, een nieuwe invorderingsstrategie.
Voor die nieuwe strategie worden volgende redenen aangehaald:
•

Er is minder personeel en dus moeten prioriteiten worden vastgelegd.

•

Ervaring wijst uit dat de invorderingskans het grootst is voor schulden van
minder dan 20 maanden oud.

•

Er moet rekening worden gehouden met de aanbevelingen van het IMF44
van 14 juli 2009 inzake het intensifiëren van de invordering van achter
stallige schuldvorderingen.

•

De aanbevelingen uit de audit van 2004 van het Rekenhof moeten ter harte
worden genomen (ook de onderzoeksvragen uit de aankondiging van de
huidige audit worden aangehaald).

•

Men wil inspelen op de praktijkervaringen van andere Europese fiscale
administraties.

Het nieuwe beleid berust voornamelijk op twee principes:
•

absolute prioriteit voor de invordering van recente en belangrijke aan
slagen;

•

een progressieve afname van de fiscale achterstand door de planning, op
middellange of lange termijn, van specifieke acties op basis van de fiscale
achterstand van elk kantoor.

In elke gewestelijke directie zal een “strategische cel” de toepassing van de
nieuwe strategie bewaken en door een weloverwogen selectie, de meest recente
en belangrijkste aanslagen bepalen die volgens specifieke aangepaste procedures
moeten worden gevolgd.
Voor de recente aanslagen komt de nieuwe strategie grof geschetst hierop neer:
•

Nieuwe aanslagen moeten volledig en definitief worden behandeld binnen
drie tot zes maanden na opname in de listing debiteurenbeheer, in een
gefaseerde aanpak met minimaal verplicht te ondernemen acties, waarna
invorderingscode 13, d.w.z. “onvermogen”, wordt toegekend.

•

Maandelijks wordt een lijst met de belangrijkste 10 % van de aanslagen
opgemaakt, die de strategische cel zal opvolgen en waarvoor zij de mede
werkers zal aanwijzen (directeurs, comptabiliteitsinspecteurs, juridische
cel…).

•

Ook alle nationale doelgerichte invorderingsacties zullen via de strategi
sche cel verlopen.

Voor de oude aanslagen streeft de strategie naar een versneld in ontlasting
nemen van de schuldvorderingen (zie hoofdstuk 4 hierna).

44

www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0917.pdf
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3.4 Commentaar van de administratie bij het beleid en beheer
van de werkelijke fiscale achterstand
Het Rekenhof stelt vast dat de doelstellingen niet volgens een eenduidig stramien
en niet SMART werden opgesteld.
Er valt op te merken dat de administratie sinds het tweede semester 2010
een beheerscyclus heeft ingevoerd met periodieke evaluaties, waarbij kritische
prestatie-indicatoren (KPI’s) en doelwaarden werden bepaald, die vervat worden
in een Balanced Score Card en een Management Cockpit. Via tweemaandelijkse
evaluaties op N-3 niveau (gewestelijke directies) en viermaandelijkse evaluaties
op N-1 niveau (algemene administratie) wordt de performantie van de diensten
geëvalueerd en worden waar nodig acties ondernomen wanneer de doelstellingen
niet worden gehaald.
Op die manier hoopt de administratie in de toekomst het beheer van de fiscale
achterstand verder te kunnen optimaliseren.
Reactie van de
minister

De minister bevestigt dat de Algemene Administratie van de Inning en de Invor
dering sinds 2010 de principes van het prestatiemanagement hanteert, gebaseerd
op het gebruik van key performance indicators (KPI’s, ofwel kritische prestatieindicatoren) in vergelijking met een aantal vooraf vastgelegde streefwaarden. In
dat systeem zijn de KPI’s voor de opvolging van de manier waarop de fiscale
achterstand wordt aangepakt, doorslaggevend voor het meten en beheren
van die achterstand. De indicatoren tonen in eerste instantie de evolutie van de
status van een schuld en van het ingevorderde percentage. Door de indicatoren
te analyseren, kunnen in een gegeven domein specifieke acties worden onderno
men als de vooraf vastgelegde streefwaarden of de voor dat domein vastgelegde
doelstellingen niet worden gehaald. Als dat nodig is, kan het beheer van dat
domein of die dienst dan worden bijgestuurd. Het bepalen van de indicatoren en
van de streefwaarden kan nog worden aangepast of verbeterd tijdens het proces.
Ook de invoering, in 2009, van de balans van schulden en teruggaven (soms
de “fiscale balans” genoemd) is een belangrijke factor in de verbetering van de
invordering. Deze balans, die ontwikkeld werd ter uitvoering van artikel 334 van
de programmawet van 27 december 2004, laat de “compensatie” toe tussen alle
fiscale en – sinds de uitbreiding van artikel 334 door de programmawet van
22 december 2008 – alle niet fiscale rechten die door de FOD Financiën geïnd
worden. Ter illustratie: in 2009 konden aldus, door de verschillende administraties
onderling, meer dan 75 miljoen euro teruggaven worden toegerekend op uit
staande schuldvorderingen.
Bovendien werd in het verlengde van de “balans” ook de mogelijkheid geschapen
om aan de betrokken invorderingsdiensten, via de intranetsite van de FOD, een
volledig beeld te geven van de schuldsituatie van een debiteur tegenover de FOD
Financiën.
Ook de invoering van de “nieuwe” inhoudingsplicht ten laste van de medecontrac
tanten van alle bedrijven uit de bouwsector met een fiscale schuld, ter vervanging
van de vroegere inhoudingsplicht die enkel gold ten aanzien van niet-geregis
treerde aannemers, schept nieuwe perspectieven voor een betere invordering in
deze economische sector.
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Hoofdstuk 4
Beheer van de twijfelachtige en de oninvorderbare fiscale
schuldvorderingen

4.1 Inleiding
Waar in hoofdstuk 3 werd ingegaan op het centraal gestuurde beleid voor de
eisbare vorderingen, de “werkelijke” fiscale achterstand waarbij de ontvanger nog
invorderingsacties met kans op succes kan ondernemen, beoogt dit hoofdstuk
een antwoord te geven op de derde onderzoeksvraag die gaat over het beleid
inzake de andere categorieën van schuldvorderingen van de totale fiscale achter
stand.
Voor deze vorderingen gaan de doelstellingen 2008 en 2009 van de Administratie
van de Invordering45 niet uit van een centraal beleid. Ze beperken zich tot een
verkorting van de behandelingstermijn en tot een betere opvolging op het niveau
van de gewestelijke directies, ondermeer wat betreft het onbeperkt uitstel en de
aanvraag tot in ontlasting nemen of tot doorhaling van schuldvorderingen.
Om toch een beeld te krijgen van het beheer van de totale fiscale achterstand
wordt hierna onderzocht hoe de gewestelijke directies omgaan met de twijfel
achtige en oninvorderbare schuldvorderingen.
De categorie van de voorlopig niet-eisbare schuldvorderingen wordt buiten
beschouwing gelaten46. Die bestaat in hoofdzaak uit schulden waarvoor geschil
lenprocedures lopen en die na verloop van tijd toch eisbaar, ofwel twijfelachtig of
oninvorderbaar worden.
Na een summiere cijfermatige situering (punt 4.2), wordt het beheer ervan nage
gaan. In de punten 4.3 tot 4.5 worden achtereenvolgens het grondwettelijke uit
gangspunt, de wettelijke bepalingen die een afwijking toestaan op de integrale
invordering van de schuldvorderingen, en ten slotte de administratieve praktijk
van het in ontlasting nemen besproken.

4.2 Twijfelachtige en oninvorderbare vorderingen in cijfers
Het JVS 200847 geeft voor de niet-ingevorderde bedragen op 31 december 2008
de volgende cijfers:

45

Zie voetnoot 26.

46

De kwijtscheldingen en verminderingen van belastingverhogingen en administratieve boetes op
basis van artikel 9 van het Regentbesluit van 18 maart 1831 en de kwijtschelding van nalatigheid
interesten op basis van de artikelen 417 WIB 92 en 84 bis WBTW worden evenmin behandeld.

47

De bedragen, in duizend euro, die in dit hoofdstuk worden vermeld, zijn die van tabel 45 voor de
directe belastingen en van tabel 52 voor de btw uit het jaarverslag. Deze cijfers zijn ook opgeno
men in de bijlagen 2 en 3.
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Tabel 4 – Openstaande vorderingen (toestand op 31 december 2008;
in duizend euro)
directe belastingen

btw

Twijfelachtige vorderingen
Oninvorderbare vorderingen

4.137.658
2.057.507

4.626.900
8.977.928

Totaal

6.195.165

13.604.827

Openstaande vorderingen

12.878.115

20.228.030

De twijfelachtige en oninvorderbare vorderingen samen vertegenwoordigden eind
2008 bij de directe belastingen 48 % (6.195.165/12.878.115), bij de btw 67 %
(13.604.827/20.228.030) van de totale openstaande vorderingen.
Zoals al aangehaald in hoofdstuk 1, worden bij de directe belastingen de oninvor
derbare schuldvorderingen, na de aanneming in ontlasting en na storting door de
Thesaurie aan de ontvanger van het gelijkwaardige bedrag, definitief uitgeboekt
en verdwijnen ze uit de statistieken. Dat verklaart waarom het bedrag van de
oninvorderbare schuldvorderingen bij de directe belastingen veel lager ligt dan bij
de btw.

4.3

Grondwettelijk uitgangspunt

Artikel 172 van de Grondwet bepaalt dat er inzake belasting geen voorrechten
kunnen worden ingevoerd en dat er geen vrijstelling of vermindering van belasting
kan worden doorgevoerd dan door een wet.
Uit dat grondwettelijke principe, dat de fundamentele gelijkheid van de belasting
plichtigen voor de belastingwet instelt, vloeit voor de ontvanger de verplichting
voort om alle verschuldigde belastingen in te vorderen, met alle wettelijke moge
lijkheden waarover hij beschikt. Het grondwettelijke principe zou immers onwerk
zaam zijn als na de taxatie van de integrale invordering van belastingschulden
werd afgezien.
Van de integrale invordering kan echter worden afgezien op grond van een aantal
wettelijke regelingen:
•

het gerechtelijk akkoord;

•

de verschoonbaarheid na faillissement;

•

de collectieve schuldenregeling;

•

het onbeperkt uitstel;

•

de continuïteit van de ondernemingen.

Ten slotte wordt in de praktijk de invordering stopgezet als de gewestelijke direc
teur Invordering de schuldvordering in ontlasting aanneemt.
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4.4 Wettelijke regelingen48
4.4.1

Omvang

Het JVS 2008 geeft voor de schuldvorderingen die onder de wettelijke regelingen
vallen de volgende in te vorderen bedragen op 31 december 2008:
Tabel 5 – Schuldvorderingen onder wettelijke regelingen (in duizend euro)

Gerechtelijk akkoord
Verschoonbaarheid na faillissement
Collectieve schuldenregeling
Onbeperkt uitstel
Continuïteit ondernemingen

DB

BTW

3.403
5.598
138.555
50.010
–

17.240
53.379
85.281
13.133
–

De bedragen onder verschoonbaarheid na faillissement zijn gering tegenover de
oningevorderde bedragen wegens faillissementen (3.499.971 duizend euro voor
de DB en 4.125.351 duizend euro voor de btw). De verklaring voor dit grote ver
schil is dat voor verschoonbaarheid na faillissement enkel particulieren in aanmer
king komen. Vennootschappen zijn van deze regeling uitgesloten.
De bedragen van het onbeperkt uitstel (aanvragen, beslissingen en aanvaardin
gen samen) zijn nog gering. Reden daarvoor is dat de regeling, zeker in de btw,
van recente datum (2005-2007) is en dat nog maar weinig belastingplichtigen ze
kennen. Ten tweede is het onbeperkt uitstel enkel mogelijk als de belastingschul
dige geen andere schulden en schuldeisers heeft. Bij samenloop van schulden
blijft alleen de collectieve schuldenregeling over.
Voor de recente wet op de continuïteit van de ondernemingen (2009) zijn nog
geen statistische gegevens beschikbaar over de toepassing ervan.
4.4.2

Gerechtelijk akkoord

De wet op het gerechtelijk akkoord dateert van 17 juli 1997 en trad in werking op
1 januari 1998. De bedoeling ervan was faillissementen te voorkomen door het
duurzaam saneren van ondernemingen in moeilijkheden.
Als de wettelijke voorwaarden vervuld zijn49 en de rechtbank op grond van een
voorlopige beoordeling oordeelt dat de continuïteit van de onderneming geheel of
gedeeltelijk kan worden gehandhaafd, kent de rechtbank een voorlopige opschor
ting van betaling toe voor een observatieperiode die niet langer mag zijn dan zes
(verlengbaar tot negen) maanden.
Tijdens de observatieperiode kan geen enkel middel van tenuitvoerlegging op de
roerende of onroerende goederen worden voortgezet of aangewend.
In die periode van zes/ negen maanden moet de schuldenaar een herstelplan
opstellen.

48

De lijst van de wetten is als bijlage 5 toegevoegd.

49

Handelaar zijn; tijdelijk zijn schulden niet kunnen voldoen of de continuïteit van de onderneming
komt in het gevaar; mogelijkheid tot sanering van de financiële toestand van de onderneming en tot
economisch herstel; geen kennelijk kwade trouw.
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Voordat de rechtbank het herstelplan kan goedkeuren, moeten de schuldeisers
ermee akkoord gaan. Als de rechter van oordeel is dat aan alle voorwaarden is
voldaan, kent hij de definitieve opschorting van betaling toe. Die opschorting
duurt maximaal 24 (verlengbaar tot 36) maanden.
De onderneming moet dan het herstelplan uitvoeren onder toezicht van een com
missaris. Als het herstelplan niet wordt uitgevoerd, kan de opschorting worden
herroepen.
Ook tijdens de definitieve opschorting van betaling zijn alle maatregelen van ten
uitvoerlegging onmogelijk.
De wet op het gerechtelijk akkoord is, sinds de wet op de continuïteit van de
ondernemingen, nog enkel van toepassing op de gevallen waar de procedure op
1 april 2009 al lopende was.
4.4.3

Verschoonbaarheid na faillissement

Na een faillissement beschikt de curator vaak niet over voldoende resterende
activa om alle schuldeisers te kunnen betalen.
De regel van de verschoonbaarheid uit de faillissementsprocedure50 biedt de
insolvente schuldenaar echter een nieuwe kans, zodat hij niet zijn hele leven
schulden moet meedragen51. Een verschoonbaar verklaarde gefailleerde kan niet
meer worden vervolgd door zijn schuldeisers, hoewel de verschoonbaarheids
verklaring niet leidt tot het juridisch tenietgaan van de vordering.
4.4.4 Collectieve schuldenregeling
Met de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling52 wil de
wetgever belastingschuldigen – natuurlijke personen die geen handelaar zijn –
met betalingsmoeilijkheden de kans geven een nieuwe start te nemen en hun
financiële toestand te herstellen.
De procedure van de collectieve schuldenregeling bestaat uit drie fasen:
•

De arbeidsrechtbank oordeelt over het verzoek tot collectieve schuldenre
geling. Ze onderzoekt of de voorwaarden die de wet bepaalt, zijn vervuld
en stelt in dat geval een schuldbemiddelaar aan.

•

De schuldbemiddelaar vormt zich een beeld van de financiële draagkracht
van de schuldenaar en stelt een minnelijke aanzuiveringregeling voor. Vele
regelingen zijn mogelijk, ook een kwijtschelding van rechten en interesten,
mits alle partijen akkoord gaan.

•

Indien één van de partijen niet akkoord gaat met de minnelijke aanzuive
ringregeling, kan de rechter een gerechtelijke aanzuiveringregeling opleg
gen, die alle partijen moeten aanvaarden. De rechter heeft zelfs de
bevoegdheid schulden, interesten en kosten gedeeltelijk of geheel kwijt te
schelden.

50

Artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

51

Voorwaarde is dat de handelaar “ongelukkig en te goeder trouw” is en niet veroordeeld is geweest
voor diefstal, oplichting en andere ernstige feiten.

52

De wet voegt in het Gerechtelijk Wetboek artikel 1675/2 t.e.m. 1675/19 in.
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4.4.5

Onbeperkt uitstel

De wetgever heeft voor de directe belastingen met ingang van 1 januari 2005 en
voor de btw met ingang van 18 mei 2007 de regeling van het onbeperkt uitstel
ingevoerd. De bedoeling is enerzijds om een belastingschuldige die zich ongewild
in een blijvende moeilijke financiële situatie bevindt, de mogelijkheid te geven zich
uit die situatie te bevrijden en een nieuwe start te nemen, en anderzijds om de
voorgenomen effectisering van moeilijk invorderbare belastingschulden te onder
steunen.
Deze maatregelen werden opgenomen onder de artikelen 413bis tot octies
WIB 9253 en artikel 84, quinquies tot undecies, WBTW54.
De wet geeft aan de gewestelijk directeur Invordering de mogelijkheid in bepaalde
omstandigheden en op de wijze en binnen de voorwaarden die hij bepaalt, aan
een belastingschuldige definitief uitstel van invordering toe te kennen.
Deze gunstmaatregel kan worden verleend aan natuurlijke personen die niet ken
nelijk hun onvermogen hebben bewerkstelligd, voor niet-betwiste schulden in de
inkomstenbelastingen (maar niet voorheffingen) of in de btw, op voorwaarde dat
zij hun schuld gedeeltelijk betalen. Voor btw-schulden is onbeperkt uitstel enkel
mogelijk als de btw-activiteit is stopgezet.
Als de belastingschuldige een verzoek tot onbeperkt uitstel van de invordering
indient of de administratie dat voorstelt, worden meteen alle middelen van ten
uitvoerlegging geschorst. Er kunnen wel nog bewarende maatregelen worden
genomen zolang er geen uitspraak is.
Door de beslissing tot onbeperkt uitstel, wordt de invordering onbeperkt in de tijd
uitgesteld; de belastingschuld wordt strikt juridisch echter niet ontheven.
De belastingplichtige verliest het voordeel van het onbeperkt uitstel indien blijkt
dat hij onjuiste informatie heeft verstrekt, dat hij de voorwaarden niet eerbiedigt,
hij onrechtmatig zijn passief heeft verhoogd of zijn actief heeft verminderd, of
wanneer hij zelf zijn onvermogen heeft bewerkstelligd. De controle hierop wordt
uitgeoefend door de ontvanger.
4.4.6

Wet op de continuïteit van de ondernemingen

Sinds 1 april 2009 is de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van onderne
mingen van kracht. Die wet wil breken met het negatieve imago van het gerech
telijk akkoord en geeft aan handelaars en aan handelsvennootschappen in moei
lijkheden meer mogelijkheden om te overleven en flexibele oplossingen te zoeken
bij tijdelijke problemen dan de wet op het gerechtelijk akkoord. De procedures
zijn vereenvoudigd en goedkoper.
Het gerechtelijk akkoord werd vervangen door enerzijds het buitengerechtelijk
minnelijk akkoord en anderzijds de gerechtelijke reorganisatie.
Het buitengerechtelijk minnelijk akkoord biedt de onderneming de mogelijkheid in
alle discretie minnelijke akkoorden te sluiten met een aantal van haar schuld
eisers. Die akkoorden gelden enkel tussen de partijen.

53

Een afdeling IV bis “onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen” is ingevoerd in
titel VII, hoofdstuk VIII van het WIB 92, door artikelen 332 en 333 van de programmawet van 27
december 2004.

54

Ingevoerd door artikel 70 e.v. van de programmawet van 27 april 2007.
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Zodra de continuïteit van de onderneming onmiddellijk op of termijn wordt
bedreigd en haar activiteit volledig of gedeeltelijk kan worden behouden, kan de
ondernemer bij verzoekschrift een gerechtelijke reorganisatie vragen.
Zodra dit verzoekschrift is neergelegd, kan de ondernemer niet meer failliet
worden verklaard en kunnen de roerende of onroerende goederen niet meer
worden verkocht.
De rechtbank wijst onmiddellijk een gedelegeerd rechter aan, die waakt over de
naleving van de wet en die de rechtbank inlicht over de evolutie van het dossier.
Op dat moment begint de opschorting te lopen.
De duur van de opschorting bedraagt maximaal zes maanden, maar kan op ver
zoek van de schuldenaar op twaalf maanden worden gebracht, en in buitengewone
omstandigheden nog eens met zes maanden worden verlengd.
In die periode moet de schuldenaar proberen:
•

hetzij een minnelijk (onderling) akkoord met de schuldeisers te bereiken
onder toezicht van een rechter die het akkoord vaststelt;

•

hetzij een collectief akkoord over een reorganisatieplan op te stellen dat
door de rechter wordt gehomologeerd;

•

hetzij een gerechtelijke overdracht (geheel of gedeeltelijk) door te voeren
van een onderneming onder de leiding van een rechter, die dan een
gerechtsmandataris aanstelt die de overdracht in naam en voor rekening
van de schuldenaar zal organiseren en realiseren.

Een combinatie van deze drie maatregelen is mogelijk.
Als een schuldenaar streeft naar een collectief akkoord, dan moet hij een reorga
nisatieplan opstellen en ter griffie neerleggen. De rechtbank bepaalt vervolgens
een datum voor een zitting waar iedere partij wordt gehoord en over het plan
wordt gestemd. Het plan is goedgekeurd als een meerderheid van de schuld
eisers die een meerderheid van de schuldvorderingen vertegenwoordigen, akkoord
gaan. Als de voorgeschreven pleegvormen werden nageleefd en de openbare
orde niet is geschonden, homologeert de rechtbank het akkoord en maakt het
plan bindend voor alle schuldeisers in de opschorting. Het homologatievonnis
beëindigt de reorganisatieprocedure.
4.4.7 Gevolgen van de wettelijke regelingen voor de invordering
De administratie wijst erop dat deze wettelijke regelingen de invorderingswerk
zaamheden beïnvloeden.
Voor schuldvorderingen die het voorwerp zijn van een gerechtelijk akkoord, van
verschoonbaarheid na faillissement, en van een gerechtelijke aanzuiveringrege
ling in het kader van de collectieve schuldenregeling, nemen de rechtbanken
de beslissingen. De administratie kan enkel akte nemen van die rechterlijke
uitspraken en voor die schuldvorderingen dus niet zelf een invorderingsbeleid
bepalen.
Sommige regelingen beperken de mogelijkheden van de ontvanger tot invorde
ring. In de regeling van het gerechtelijk akkoord kan zodra de rechter de voor
lopige opschorting van betaling toekent, geen tenuitvoerlegging op roerende of
onroerende goederen worden begonnen of voortgezet. Dezelfde beperking geldt
zodra een verzoek of het voorstel tot onbeperkt uitstel wordt ingediend en ook
zodra een onderneming een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie indient
overeenkomstig de wet op de continuïteit van de ondernemingen.
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Het volgen van de invorderingdossiers in de opeenvolgende procedurestappen
van de verschillende wettelijke regelingen verzwaart (in vergelijking met de tradi
tionele invorderingprocedure) aanzienlijk het beheer van de schuldvorderingen.
Voor de toekenning van het onbeperkt uitstel bijvoorbeeld moet grondig worden
onderzocht of de voorwaarden zijn vervuld, moeten strikte voorwaarden worden
opgelegd en moet worden toegezien op de naleving van die voorwaarden.
Bovendien vergen dergelijke dossiers de inzet van juridisch geschoolde ambtena
ren. Zo moet in het kader van het gerechtelijk akkoord de administratie als
schuldeiser het door de schuldenaar opgestelde herstelplan goedkeuren. In de
procedure van de collectieve schuldenregeling moet ze akkoord gaan met de minnelijke aanzuiveringregeling. Bij de regeling voor de continuïteit van de onderne
mingen moet de administratie optreden om een buitengerechtelijk minnelijk
akkoord te sluiten of om het door de schuldenaar opgestelde reorganisatieplan
goed te keuren. Tijdens die procedures moeten de ontvangers in discussie treden
met de andere schuldeisers, met hun raadslieden, met de schuldbemiddelaars en
de gerechtsmandatarissen.
4.4.8

Optreden van de belastingontvanger

Bij twee van de wettelijke regelingen rijzen problemen voor de belastingont
vangers.
In het kader van de collectieve schuldenregeling kan de schuldbemiddelaar een
minnelijke aanzuiveringsregeling ter goedkeuring aan de schuldeisers voorleg
gen, met eventueel een kwijtschelding van rechten en interesten. In het verleden
weigerden de ontvangers in te stemmen met minnelijke aanzuiveringregelingen
waarin rechten worden verminderd. Ze verwezen daarvoor naar artikel 172 van de
Grondwet (“ … geen belastingvermindering kan worden ingevoerd dan door een
wet”).
Om de terughoudendheid van de ontvangers weg te nemen is bij de bepalingen
over de collectieve schuldenregeling in het Gerechtelijk Wetboek55 de aanvulling
opgenomen dat “iedere schuldeiser, hetzij overheid, hetzij particulier, aan de
schuldenaar een volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van schuld kan toestaan en dit ongeacht de aard van de schuld”.
Bij de uitvoering van de wet op de continuïteit van de ondernemingen zijn gelijk
aardige problemen gerezen. De ontvangers weigerden aanvankelijk in te stem
men met minnelijke schikkingen, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke. In
het kader van de gerechtelijke reorganisatie moet een reorganisatieplan aan de
goedkeuring van de schuldeisers worden voorgelegd voordat de rechter het kan
homologeren. Tot op heden heeft de administratie ook hier geweigerd om reorga
nisatieplannen goed te keuren waarin een vermindering van de hoofdsom van de
belastingschuld56 is opgenomen.

55

Artikel 1675/10, § 3bis, 1°, ingevoegd door artikel 10 van de wet van 13 december 2005.

56

Wel stellen de ontvangers zich inschikkelijk op voor het gebruik van andere wettelijke mogelijkhe
den zoals het toestaan van afbetalingstermijnen, kwijtschelding van nalatigheidinteresten, van boe
tes en van belastingverhogingen.
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In beide gevallen beroept ze zich op artikel 172 van de Grondwet, samen gelezen
met de bepaling uit de wet57 dat “behalve wanneer een wijziging of een uit
zondering voortvloeit uit een uitdrukkelijke tekst van deze wet, deze niet tot
strekking heeft oudere wetten te wijzigen of hierop uitzonderingen aan te brengen.” De uitdrukkelijke tekst die volgens deze bepaling wordt vereist om uit
zonderingen toe te staan is er vooralsnog niet.
Aangezien de positie van de administratie zowel in de rechtspraak over concrete
dossiers als in de rechtsleer tot controverse heeft geleid, is het Rekenhof van
oordeel dat een wetgevend initiatief zoals dat bij de collectieve schuldenregeling
genomen werd, zou kunnen worden overwogen.

4.5
4.5.1

Administratieve praktijk: inontlastingneming
Bedragen

Het JVS 2008 geeft de bedragen van nog in te vorderen schuldvorderingen waar
voor aanvragen tot aanneming in ontlasting naar de gewestelijke directie zijn
gestuurd, van de schuldvorderingen waarvoor de aanvraag is aangenomen en ten
slotte van de schuldvorderingen die in ontlasting werden aangenomen maar die
ook in de verjaardagswijzer (cf. infra) worden opgenomen58.
Tabel 6 – Inontlastingneming (toestand op 31 december 2008; in duizend euro)

Aanvragen tot in ontlastingneming (16)
Aanvragen aangenomen (17) of (19)
Met opname in verjaardagwijzer (18)

DB

BTW

254.914
976.107
478.630

286.681
7.933.441
212.867

Zowel voor de directe belastingen als voor de btw gaat het om zeer grote bedragen.
Het verschil tussen de directe belastingen en de btw berust, zoals al meermaals is
aangestipt, op de verschillende boekhoudkundige verwerking van de bedragen die
definitief in ontlasting worden aangenomen (code 17 of 19): bij de directe belastin
gen worden ze geregeld uitgeboekt via de stortingen van de Thesaurie; bij de btw
gebeurt dat niet en worden de bedragen jaar na jaar gecumuleerd.
Het Rekenhof had in de audit van 2004 al op dit verschil gewezen. De initiatieven
die de administratie toen op dit vlak aankondigde, hebben nog geen resultaat
opgeleverd59.

57

Artikel 7 van de wet op de continuïteit van de ondernemingen.

58

Met de status van de schuldvordering stemt telkens een invorderingscode overeen: aanvraag =
16; aangenomen = 17 of 19; aangenomen met opname in verjaardagswijzer = 18.

59

“De administratie kondigt bovendien aan dat een werkgroep werd opgericht om een gezamenlijke
instructie DB-btw te realiseren en de werkmethodes inzake de aanvragen om ontlasting (DB) en
inzake het doen van afstand (btw) te harmoniseren. De bedoeling is de beslissingsbevoegdheid
van de gewestelijk directeur, de comptabiliteit van de beslissingen tot ontlasting en afstand, de
redactie van een typeverslag inzake de insolvabiliteit en de aansprakelijkheid van de ontvanger te
bestuderen”. Rekenhof, Het meten van de fiscale achterstand, p. 21.

Beheer van de fiscale achterstand – Rekenhof, april 2011

47

4.5.2

Werkwijze

Wanneer de ontvanger vaststelt dat de in te vorderen schuldvordering werkelijk
oninvorderbaar is wegens langdurige of definitieve insolvabiliteit van de belas
tingsschuldige, kan hij aan de gewestelijke directeur vragen om ontlast te worden
van de verantwoordelijkheid tot invorderen.
Vooraf moet de ontvanger alle middelen hebben aangewend waarover hij beschikt,
waarna hij een solvabiliteitsverslag opmaakt en een vraag tot inontlastingneming
richt aan de bevoegde gewestelijk directeur. De schuldvordering krijgt de invor
deringscode 16.
De schuldvorderingen die de gewestelijk directeur in ontlasting aanneemt, krijgen
de code 17, of de code 18 als de schuldvordering ook in de verjaardagswijzer
wordt opgenomen60.
Schuldvorderingen (van minstens 1.250 euro) worden in de verjaardagswijzer
opgenomen als er een reële kans bestaat dat de vordering later toch nog kan
worden ingevorderd en het daardoor nodig is de verjaring te stuiten en geregeld
de solvabiliteit te onderzoeken. Als de ontvanger tot de vaststelling komt dat alle
hoop op invordering moet worden opgegeven of als de schuldenaar op het ogen
blik dat de verjaring gaat intreden nog steeds insolvabel is, kan de schuldvorde
ring geschrapt worden uit de verjaardagswijzer en krijgt ze invorderingscode 19.
4.5.3 Beleid
Het uitgangspunt van de administratie is dat als de ontvanger terdege heeft aan
getoond dat hij alles in het werk heeft gesteld om de belastingschuld in te vorde
ren en hij in het solvabiliteitsverslag kan aantonen dat er nu, noch in de toekomst
redelijke kansen op invordering bestaan, hij zich afdoende van zijn taak heeft
gekweten en hij de aanneming in ontlasting kan vragen.
Er bestaan geen algemene wettelijke voorschriften om de oninvorderbaarheid van
schuldvorderingen vast te stellen, om hun invordering te beëindigen en om die
schuldvorderingen definitief uit te boeken. De administratieve praktijk van de aan
neming in ontlasting komt dus tegemoet aan de reële nood dat de invordering van
schuldvorderingen die kansloos is, moet kunnen worden stopgezet.
Bij gebrek aan uniforme richtlijnen61, kunnen de gewestelijke directeurs enkel
naar eer en geweten over de aanneming in ontlasting beslissen, zodat een sub
jectieve factor niet helemaal uit te sluiten is in de aanpak van insolvabele belas
tingschuldigen.
Bij de directe belastingen is recent een nieuwe invorderingsstrategie ontwikkeld
(zie punt 3.4 hierboven) die een versnelde aanneming in ontlasting bevat, om zo
de achterstand weg te werken62. Indien na een summier solvabiliteitsonderzoek
geen mogelijkheid tot invordering wordt vastgesteld, moet onmiddellijk de aan
vraag tot aanneming in ontlasting worden opgesteld. De opname van de vordering
op de verjaardagswijzer (code 18), waardoor ze nog moet worden opgevolgd,
wordt eveneens volgens bepaalde richtlijnen beperkt.
60

Bij de directe belastingen voert de gewestelijk directeur zelf de codes in. Bij de btw daarentegen
gebeurt dit door de ontvanger na de beslissing van de gewestelijk directeur en ziet de comptabili
teitsinspecteur toe op de correcte invoer.

61

Zoals al aangehaald (noot 59) had de administratie in reactie op het auditverslag van maart 2004
nochtans een gezamenlijke instructie DB-btw inzake de aanneming in ontlasting in het vooruitzicht
gesteld.

62

Sommige ontvangkantoren worden verhoudingsgewijs meer dan andere geconfronteerd met geval
len van insolvabiliteit, wat tot gevolg heeft dat in die kantoren de fiscale achterstand zeer groot
was geworden.
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4.6

Conclusies

Het wettelijk instrumentarium om belastingschuldigen uit een precaire financiële
situatie te helpen en een nieuwe start te bieden, is vanuit een sociaal en econo
misch oogpunt bedacht.
De wetgeving werkt een snelle invordering niet altijd in de hand, terwijl dit thans
een doelstelling van de administratie uitmaakt.
Sommige regelingen beperken de mogelijkheden tot invordering omdat er tijdens
de procedure geen tenuitvoerlegging op roerende of onroerende goederen kan
worden begonnen of voortgezet.
De wettelijke regelingen zijn complex in hun toepassing en vragen de inzet van
juridisch gekwalificeerde ambtenaren die hierdoor niet voor het eigenlijke invorde
ringswerk beschikbaar zijn.
De uitvoering van de recente wet op de continuïteit van ondernemingen heeft
voor problemen gezorgd. Voor de collectieve schuldenregeling is het probleem
opgelost door specifieke wettelijke bepalingen. Een gelijkaardig wetgevend initia
tief zou kunnen worden genomen voor de wet op de continuïteit van de onderne
mingen.
Wat de administratieve praktijk van de aanneming in ontlasting betreft, stelt het
Rekenhof vast dat in weerwil van wat was aangekondigd naar aanleiding van de
audit van 2004, geen gezamenlijke instructie DB-btw voorhanden is. Ook het ver
schil tussen de directe belastingen en de btw in de uitboeking van de in ontlasting
aangenomen schuldvordering is niet weggewerkt.
Het Rekenhof beveelt aan een algemeen wettelijk kader uit te werken, zoals voor
het onbeperkt uitstel is gebeurd, waardoor de oninvorderbaarheid van schuldvor
deringen kan worden vastgesteld, de invordering kan worden beëindigd en schuld
vorderingen definitief worden uitgeboekt.
Reactie van de
minister

Alvorens een specifiek wetgevend kader op te stellen en een nieuwe aanpak ter
zake op te leggen wil de minister het resultaat afwachten van een door het
Rekenhof aangekondigde audit over de procedures voor uitstel en kwijtschelding
van schulden inzake personenbelasting.
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

5.1 Meting van de fiscale achterstand
Het Rekenhof stelt vast dat de bevindingen uit de audit van 2004 in verband met
de verslaggeving over de fiscale achterstand nog steeds actueel zijn. De meting
van de fiscale achterstand beantwoordt nog niet aan de criteria van begrijpelijk
heid, betrouwbaarheid, relevantie en vergelijkbaarheid.
Met betrekking tot de daling van de “werkelijke” fiscale achterstand, d.i. de
afname van het saldo van de eisbare schuldvorderingen, waarvan de administra
tie gewag maakt en die zou wijzen op een betere invordering, merkt het Reken
hof op dat dat saldo mede wordt bepaald door transfers van schuldvorderingen
tussen de categorieën, en dat het invorderingpercentage, d.i. de verhouding tus
sen ontvangsten en de in te vorderen schuldvorderingen, een meer adequate
graadmeter is om de invordering te evalueren. Het heeft daarom aan de adminis
tratie bijkomende informatie gevraagd over de transfers en de ontvangsten. De
analyse van de geleverde gegevens wijst echter uit dat de transferbedragen
geen beeld geven van de werkelijke bewegingen tussen de categorieën van de
fiscale achterstand. Daardoor kon niet worden nagegaan in welke mate en op
welke gronden schuldvorderingen verschuiven tussen de verschillende catego
rieën van de “werkelijke” en de “totale” achterstand. Evenmin is het mogelijk op
basis van de geleverde ontvangstenbedragen de invorderingpercentages per
categorie te berekenen en de invordering te evalueren.
Het Rekenhof beveelt niet alleen aan dat de structuur en de presentatie van de
verslaggeving zo wordt aangepast dat meer bevattelijke informatie over de fiscale
achterstand wordt verschaft, maar ook dat de werkelijke transfer- en ontvang
stengegevens, die onontbeerlijk zijn om de invorderingsprestaties en de effecten
van het beleid te meten, op een verifieerbare manier worden vastgesteld en
medegedeeld.
Ondanks de verklaring van de minister dat hij de Algemene Administratie van de
Inning en de Invordering zal vragen rekening te houden met de opmerkingen en
aanbevelingen van het Rekenhof is het onwaarschijnlijk dat de informatie over de
fiscale achterstand op korte termijn substantieel zal kunnen worden verbeterd
aangezien de nodige gegevens hiervoor – in afwachting van STIMER – momenteel
niet beschikbaar zijn.

5.2 Organisatie van de Administratie van de Invordering
Van de moderniseringsplannen voor de invordering zoals die in de Coperfinplan
nen werden uitgetekend, is nauwelijks iets gerealiseerd.
STIMER, het geautomatiseerde systeem waarmee de hele modernisering van de
invordering staat of valt, is nog verre van operationeel en ook de realisatie van
het principe van de enige ontvanger is nog niet aangevat.
Het Rekenhof is van oordeel dat de doelstellingen die in de notificaties bij het
begrotingsconclaaf 2010 en in het “Plan ter Bestrijding van de Fiscale Fraude
2010” daarover geformuleerd werden, aan het huidige voortgangsritme onmoge
lijk binnen een redelijke termijn kunnen worden gerealiseerd. Het beveelt daarom
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aan een strikt tijdskader te bepalen voor de invoering van STIMER en voor de
eenmaking van de diensten van de directe belastingen en de btw, die beide
beschouwd worden als noodzakelijke voorwaarden voor de realisatie van het prin
cipe van de enige ontvanger.
De administratie benadrukt in haar antwoord dat ze zich in een globale reorgani
satie bevindt, die de Coperfinplannen uit 2000-2003 wil concretiseren. Die bevat
ten een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe werkmethoden, gekoppeld aan
nieuwe informaticatools.
Ze geeft toe dat de invoering van de nieuwe structuur om allerlei redenen ver
traging heeft opgelopen, maar nu gepland is in het operationeel plan van 2011.
De benoeming van de zestien centrumdirecteurs, waarvoor de incompetitiestel
ling in januari 2011 in het Belgisch Staatsblad zou worden gepubliceerd, wordt
daarin een zeer belangrijke stap genoemd.
Wat de informaticatools betreft, waarin geopteerd werd voor het allesomvattende
programma STIMER, bevestigt de administratie dat op dit moment nog maar één
module in productie is gegaan en dat pas na 2012 volop gewerkt zal kunnen wor
den met de nieuwe tools.
Inzake de organisatiestructuur stelt het Rekenhof vast dat de incompetitiestelling
voor de zestien centrumdirecteurs nog niet werd gepubliceerd en dat de minister
er in zijn antwoord van uitgaat dat de nieuwe organisatiestructuur, die het moge
lijk moet maken de invordering van fiscale schulden inzake btw en directe belas
tingen geleidelijk aan te fuseren en de invoering van de enige ontvanger te
bewerkstelligen, pas tegen 2012-2013 effectief zal zijn.
Het Rekenhof neemt eveneens akte van de algemene verklaring van de minister
dat het STIMER-project gelijke tred houdt met de invoering van de nieuwe struc
turen, maar wijst erop dat zonder vooruitgang in STIMER de nieuwe organisatie
structuur niet effectief kan worden geïmplementeerd.

5.3

Beleid van de Administratie van de Invordering

Het beleid van de administratie is er vooral op gericht het invorderingspercentage
van recente eisbare schulden te verhogen. Met het telefonisch debiteurenbeheer
en de doelgerichte nationale invorderingsacties werden twee instrumenten uit
gewerkt waarvan het Rekenhof heeft vastgesteld dat zij minstens de impuls
geven om een dossier te behandelen. Om de resultaten van deze instrumenten in
detail na te gaan, ontbreken echter precieze gegevens. Het Rekenhof beveelt dan
ook aan meer te investeren in de ontwikkeling van een opvolgingssysteem dat
een betere sturing mogelijk maakt.
Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de Administratie van de Invordering voor het
beheer van de twijfelachtig en oninvorderbaar geachte schuldvorderingen gecon
fronteerd wordt met een toenemend aantal wettelijke regelingen die weliswaar
vanuit economische of sociale overwegingen ten behoeve van bepaalde catego
rieën van belastingschuldigen zijn ontwikkeld, maar die de inning en invordering
bemoeilijken. Zolang de wettelijke procedures lopen, is de tenuitvoerlegging op
de goederen van de belastingschuldige vaak onmogelijk. Bovendien vergt de juri
dische behandeling van deze maatregelen een grote inzet van gespecialiseerd
personeel. In dat verband is het Rekenhof van oordeel dat de juridische contro
verse die de recente wet op de continuïteit van ondernemingen oproept, zou
kunnen worden geregeld door een wetgevend initiatief.
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Wat ten slotte de administratieve praktijk inzake de in ontlasting aangenomen
schuldvorderingen betreft, beveelt het Rekenhof aan dat een algemeen wettelijk
kader wordt uitgewerkt.
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Bijlagen

Bijlage 1
Voorbeelden uit het Jaarverslag 2008
In tabel 32 (blz. 40) Vastgestelde rechten in 2008 van de directe belastingen
worden in de laatste kolom de nog in te vorderen rechten op het einde van het
begrotingsjaar 2008 per belastingsoort vermeld, alsook het totale bedrag63:
16.332.777.
Verderop geeft tabel 45 (blz. 54) de Niet-ingevorderde artikels en bedragen
inzake directe belastingen – Evolutie per begrotingsjaar (toestand op 31.12) dit
maal per categorie van invorderbaarheid, met voor 2008 als totaal: 12.878.115.
Alleen een ingewijde lezer weet waar het verschil tussen beide totalen zit: hij
weet dat de vastgestelde rechten als bron de rekeningen en verzamelstaten
hebben (en dat ze bijgevolg álle openstaande rechten omvatten), dat de nietingevorderde artikels daarentegen uit ICPC en 180B/AUT komen, en hij heeft
noot (83) niet nodig om te weten dat die artikels meer dan 13 maanden oud zijn
te tellen vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring.
Voor de btw vermeldt tabel 49 (blz. 60) de Invorderingsorders inzake btw –
Globaal overzicht van de vastgestelde rechten en de verwezenlijkte inningen
(toestand per 31.12 van het begrotingsjaar) per invorderende dienst, met de
bedragen uitzonderlijk in euro en met voor 2008 als totaal in te vorderen bedrag
1.482.777.532 en als totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderings
order 692.726.965 (waaruit volgt dat het nog in te vorderen saldo 790.050.567 euro
bedraagt).
Tabel 50 (blz. 61) Samenstelling van de nog in te vorderen bedragen inzake btw
(toestand per 31.12 van het beschouwde begrotingsjaar) heeft een andere inde
ling en geeft als totaal 12.311.410,38 (ook uitgedrukt in euro en met eurocen
ten? of in duizend euro met twee decimalen?).
Tabel 51 (blz. 63) geeft dan weer de Niet-ingevorderde artikels en bedragen
inzake btw – Verdeling volgens de aan- of afwezigheid op de lijst 750 (toestand
op 31.12.2008) met als totaal voor beide mogelijkheden samen 11.510.860
(in duizend euro) (de oninvorderbare artikels niet meegerekend).
Wat het verband is tussen die drie tabellen wordt niet uitgelegd.
Tabel 46 (blz.57) en grafiek 3 (blz. 58) gaan beide over de anciënniteit van de
onbetaalde schuldvorderingen inzake directe belastingen. Toch worden ze elk
van aparte commentaar voorzien. Hetzelfde doet zich voor bij tabel 53 en grafiek
5 (beide op blz. 68) met betrekking tot de anciënniteit van de niet-ingevorderde
artikels inzake btw – Invorderingsorders opgenomen op de lijst 750.
Bovendien verschillen, zowel voor de directe belastingen als voor de btw, de tota
len van nog in te vorderen schuldvorderingen, ingedeeld volgens anciënniteit van
de schuldvorderingen, met dezelfde totalen uit andere tabellen:
Tabel 7 – Directe belastingen (op 31 december 2008; in duizend euro)
tabel 46 blz. 57
tabel 32 blz. 40

63

naar anciënniteit
per belastingsoort

onbetaalde schuldvorderingen
nog in te vorderen rechten

16.332.699
16.332.777

De bedragen in de jaarverslagen zijn standaard uitgedrukt in duizend euro.
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Tabel 8 – Btw (op 31 december 2008; in duizend euro)
tabel 53 blz. 68

naar anciënniteit

tabel 52 blz. 65

per categorie van
invorderbaarheid
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niet-ingevorderde artikels
invorderingsorders opgenomen
op lijst 750
18.190.773
niet-ingevorderde bedragen
– invorderingsorders
opgenomen op lijst 750
20.228.031
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Bijlage 2
Directe belastingen – Niet ingevorderde schuldvorderingen op
31 december

Schuldvorderingen ouder dan 13 maanden
na uitvoerbaarverklaring kohier

2004

2005

2006

2007

2008

Eisbaar
Onmiddellijk eisbaar

668.368

Afbetalingsplannen

828.536

767.878

859.953

592.836

50.412

41.663

40.537

39.197

39.604

294.525

280.310

216.050

248.167

587.270

Onrechtstreekse vervolgingen

61.584

118.587

48.262

48.190

56.401

Kennisgevingen notarissen

69.488

57.597

52.928

65.508

95.230

Schulden aan te zuiveren ingevolge teruggave

31.642

35.200

44.587

100.078

33.863

totaal

1.176.019

1.361.893

1.170.242

1.361.093

1.405.204

aandeel

9,2 %

10,6 %

8,9 %

10,4 %

10,9 %

Rechtstreekse vervolgingen

Voorlopig niet eisbaar
Fiscale geschillen

4.811.351

4.900.912

4.744.960

4.726.877

4.484.145

Burgerrechtelijke geschillen

158.812

140.376

118.944

142.925

383.337

Buitenlandse dwangschriften

30.050

38.319

37.260

38.147

33.863

Nalatenschappen

37.537

37.310

33.372

31.582

32.496

8.458

8.419

9.378

9.164

15.564

491.747

289.103

363.114

331.452

301.655

28.722

33.633

28.470

26.686

totaal

5.537.955

5.443.161

5.340.661

5.308.617

5.277.746

aandeel

43,2 %

42,4 %

40,6 %

40,4 %

41,0 %

2.757.368

3.204.425

3.422.910

3.484.268

3.499.971

404.965

410.187

315.711

497.967

476.434

Gerechtelijke akkoorden

10.373

4.899

6.856

5.492

3.403

Collectieve schuldenregelingen

96.778

114.045

122.463

126.251

138.555

2.065

9.763

17.062

19.295

Schuldeisers van de Staat
Andere op te volgen gevallen
Aanvraag onbeperkt uitstel

Twijfelachtige vorderingen
Faillissementen
Vereffeningen

Beslissing onbeperkt uitstel
totaal

3.269.484

3.735.621

3.877.703

4.131.040

4.137.658

aandeel

25,5 %

29,1 %

29,5 %

31,5 %

32,1 %

870.618

782.743

712.444

319.887

293.757

65.542

70.041

56.351

45.963

44.472

Aanvragen om ontlasting verzonden naar directie

484.526

283.504

229.015

241.454

254.914

Aanvragen om ontlasting aangenomen

970.460

721.063

1.268.800

1.241.249

976.107

Andere

446.013

421.997

501.550

466.402

478.630

4.350

8.507

5.895

4.722

5.598

489

3.832

5.770

4.029

Oninvorderbaar
Onvermogen
Van ambtswege geschrapt

Verschoonbaarheid na faillissement
Onbeperkt uitstel (aanvaard)
totaal

2.841.509

2.288.344

2.777.887

2.325.447

2.057.507

aandeel

22,2 %

17,8 %

21,1 %

17,7 %

16,0 %

algemeen totaal

12.824.967

12.829.019

13.166.493

13.126.197

12.878.115

Bron: Jaarverslagen 2004-2008
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Bijlage 3
BTW – Niet ingevorderde schuldvorderingen op 31 december

Schuldvorderingen opgenomen
op lijst 750

2004

2005

2006

2007

2008

1.438.143

1.211.346

1.144.246

855.178

578.553

102.866

99.499

92.283

90.107

76.632

1.745.241

1.687.809

1.681.795

1.494.683

1.344.417

152.451

173.255

327.121

374.270

383.694

30.702

31.820

34.290

30.397

22.797

274

75

260

284

345

totaal

3.469.677

3.203.804

3.279.995

2.844.919

2.406.438

aandeel

20,2 %

18,0 %

17,5 %

14,5 %

11,9 %

2.634.901

2.561.814

2.912.413

3.040.698

2.947.158

Eisbaar
Onmiddellijk eisbaar
Afbetalingsplannen
Rechtstreekse vervolgingen
Onrechtstreekse vervolgingen
Kennisgevingen notarissen
Schulden aan te zuiveren ingevolge teruggave

Voorlopig niet eisbaar
Fiscale geschillen
Burgerrechtelijke geschillen

45.592

28.495

33.452

31.585

32.472

Inhouding belastingkrediet

565.117

496.020

532.598

530.547

666.000

Verzet tegen inhouding

299.035

369.396

378.702

395.415

446.106

Buitenlandse dwangschriften

110.178

102.680

50.505

46.322

45.840

4.476

6.195

13.228

18.120

38.207

0

0

0

0

0

56.953

56.622

41.890

43.001

33.442

Nalatenschappen
Schuldeisers van de Staat
Andere op te volgen gevallen
Aanvraag onbeperkt uitstel

7.540
totaal

3.716.252

3.621.222

3.962.788

4.105.688

4.216.765

aandeel

21,7 %

20,4 %

21,1 %

20,9 %

20,8 %

3.727.887

3.902.899

3.975.646

3.942.562

4.125.351

382.863

409.126

329.087

319.113

384.943

Gerechtelijke akkoorden

24.644

25.985

29.209

20.617

17.240

Collectieve schuldenregelingen

88.853

42.595

61.591

73.633

95.281

149

4.085

totaal

4.224.247

4.380.605

4.395.533

4.356.074

4.626.900

aandeel

24,6 %

24,6 %

23,4 %

22,2 %

22,9 %

Onvermogen

115.637

122.542

155.437

391.060

362.649

Van ambtswege geschrapt

205.470

123.234

128.654

173.367

114.936

30.217

42.269

46.226

216.306

286.681

Twijfelachtige vorderingen
Faillissementen
Vereffeningen

Beslissing onbeperkt uitstel

Oninvorderbaar

Aanvragen ontlasting verzonden naar directie
Aanvragen om ontlasting aangenomen

5.330.138

6.195.048

6.678.444

7.274.097

7.933.441

Andere

38.690

55.868

61.463

200.110

212.867

Verschoonbaarheid na faillissement

13.153

21.484

30.875

42.477

53.379

Verjaarde artikels

11.685

11.989

49.788

12.442

12.466

totaal

5.744.990

6.572.434

7.150.887

8.309.859

8.977.927

aandeel

33,5 %

37,0 %

38,1 %

42,4 %

44,4 %

algemeen totaal

17.155.166

17.778.065

18.789.203

19.616.540

20.228.030

Onbeperkt uitstel (aanvaard)

1.508

Bron: jaarverslagen 2004-2008
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Bijlage 4
Analyse van de geleverde tabellen

Kolom 2 bevat niet de nieuwe schuldvorderingen volgens de code die ze hadden
bij het inboeken, maar het saldo op 31 december van de nieuwe schuldvorderingen, en dit onder de code die deze schuldvorderingen hebben op 31 december.
Kolom 2 is dus wat de nieuwe schuldvorderingen betreft al de samentrekking van
de gevraagde kolommen 2 tot 6.
Vermits alle verrichtingen betreffende de nieuwe schuldvorderingen in kolom 2
werden gecomprimeerd, hebben de kolommen 3 t.e.m. 6 enkel betrekking op de
oude schuldvorderingen (kolom 1).
Kolom 3 geeft niet de vanuit andere codes getransfereerde schuldvorderingen,
maar het saldo op 31 december van getransfereerde schuldvorderingen onder
de code die ze hebben op 31 december.
Kolom 4 geeft niet de ontvangsten op schuldvorderingen onder de code die ze op
het moment van de ontvangst hadden, maar de ontvangsten op schuldvorderin
gen onder de code die de schuldvorderingen op 1 januari hadden, m.a.w. onge
acht of die schuldvorderingen tijdens het jaar zijn getransfereerd naar andere
codes. Voor de directe belastingen is geen uitsplitsing gemaakt tussen betalingen
door belastingplichtigen en door de Thesaurie.
Kolom 5 geeft niet de naar andere codes getransfereerde schuldvorderingen,
maar het saldo op 31 december van getransfereerde schuldvorderingen onder
de code die ze hadden op 1 januari.
Uit de uitleg bij de kolommen 3 en 5 over de transfers blijkt dat intermediaire
transfers niet worden meegeteld.
Kolom 6 geeft niet de geannuleerde schuldvorderingen onder de code waar ze
zich bevonden op het moment van annulatie, maar onder de code waar ze zich
bevonden op 1 januari.
Een voorbeeld kan de verschillen tussen de gevraagde en de geleverde bedragen
illustreren. Voor de eenvoud worden de kolommen 2 (nieuwe schuldvorderingen)
en 6 (geannuleerde schuldvorderingen) buiten beschouwing gelaten.
Er zijn twee codes met overdrachten op 1 januari ten bedrage van respectievelijk
500 en 300. Daarop gebeuren volgende verrichtingen:
a) een bedrag van 200 wordt getransfereerd van code 1 naar code 2;
b) van de getransfereerde 200 wordt 140 ontvangen;
c) van de resterende 60 wordt 50 opnieuw getransfereerd naar code 1;
d) van de getransfereerde 50 wordt 20 ontvangen.
Tabel 9 – Gevraagde bedragen

code
1
2
totalen

1

3

4

5

7=1+3-4-5

overdracht
500
300
800

transfers +
50 (c)
200 (a)
250

ontvangsten
20 (d)
140 (b)
160

transfers −
200 (a)
50 (c)
250

saldo
330
310
640
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Tabel 10 – Geleverde bedragen

code
1
2
totalen

1

3

4

5

7=1+3-4-5

overdracht
500
300
800

transfers +
30
10
40

ontvangsten
160
   0
160

transfers −
40
0
40

saldo
330
310
640

Het blijkt dat de bedragen in de kolommen van de transfers in beide tabellen
helemaal niet overeenstemmen. In de tabel “geleverde bedragen” zijn inderdaad
niet de bewegingen maar enkel de saldi opgenomen: in kolom 3 is dat 30=50 − 20
en 10=200 − 140 − 50; in kolom 5 is dat 40=200 − 140 − 20, de intermediaire
transfer van 50 wordt niet meegeteld.
Het totaal van de ontvangsten stemt wel overeen maar is anders verdeeld over
de codes: in de onderste tabel staat onder code 1 het bedrag van 160 omdat de
ontvangsten (140 + 20) beide betrekking hebben op het bedrag van 200 dat zich
op 01.01 onder code 1 bevond.
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Bijlage 5
Wettelijke regelingen

1

Gerechtelijk akkoord
Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord
BS 28 oktober 1997 en erratum 4 december 1997
Inwerking: 1 januari 1998

2

Verschoonbaarheid na faillissement
Faillissementswet van 8 augustus 1997
BS 28 oktober 1997
Inwerking: 1 januari 1998 (KB 25 november 1997; BS 4 december 1997)

3

Collectieve schuldenregeling
Wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling
BS 31 juli 1998
Inwerking: 1 januari 1999
Gewijzigd door de wet van 13 december 2005 houdende bepalingen betref
fende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van
de collectieve schuldenregeling
BS 21 december 2005
Inwerking: 31 december 2005

4

Onbeperkt uitstel
Directe belastingen
Programmawet van 27 december 2004
BS 31 december 2004
Inwerking: 1 januari 2005
Btw
Programmawet van 27 april 2007
BS 8 mei 2007
Inwerking: 18 mei 2007

5

Wet op de continuïteit van de ondernemingen
Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen
BS 9 februari 2009
Inwerking: 1 april 2009
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Bijlage 6
Antwoord van de minister van Financiën (vertaling)

De heer Ph. Roland
Eerste voorzitter van het Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL
uw brief van
2 februari 2011

uw kenmerk
A 4-3.479.364 B10

ons kenmerk
IR/L/89.995

Brussel
8 maart 2011

Audit over het beheer van de fiscale achterstand – ontwerpverslag

Mijnheer de eerste voorzitter,
Ik heb uw brief van 2 februari 2011 en het ontwerpverslag over de bovenvermelde
audit goed ontvangen en met belangstelling gelezen.
Ik zal erop toezien dat de administratie haar verbintenissen nakomt en dat de in
het ontwerpverslag bepleite bijsturingen met de nodige spoed worden doorge
voerd.
Ik kan u bevestigen dat de FOD Financiën voortwerkt aan de diverse hervor
mingsprojecten die werden opgestart, zowel wat de invoering van nieuwe structu
ren betreft als op het vlak van de informatica, de nieuwe werkwijzen en het pres
tatiemanagement. Dat alles zou moeten leiden tot de gewenste verbeteringen.
De organisatie van de nieuwe Algemene Administratie van de inning en de invor
dering kadert in de algemene reorganisatie van de FOD Financiën, zoals die werd
uitgetekend door het Coperfin-hervormingsplan. De oprichting van zes algemene
administraties door het koninklijk besluit van 3 december 2009 (BS van 9 decem
ber 2009) was een beslissende stap. Eén van die administraties is de nieuwe
Algemene Administratie van de inning en de invordering, maar de effectieve uit
bouw daarvan is nog aan de gang.
De nieuwe organisatiestructuur van de Algemene Administratie van de inning en
de invordering zal zijn gebaseerd op de oprichting, tegen 2012-2013, van veertien
regionale invorderingscentra, een nationaal invorderingscentrum en een innings
centrum, die het mogelijk zullen maken de invordering van fiscale schulden inzake
btw en directe belastingen te beheren en geleidelijk aan te fuseren, en de komst
van één enkele ontvanger te bewerkstelligen. Dat proces volgt het operationeel
plan 2011.
Het programma voor de uitbouw van het STIMER-project (Système de Traitement Intégré Multi Entité Recouvrement) gaat stap voor stap verder en houdt
gelijke tred met de invoering van de nieuwe structuren binnen de nieuwe adminis
tratie die zal instaan voor de inning en de invordering.
De algehele verbreiding van het SPIRIT-project dat in Brussel al van toepassing
is en dat de invordering van schulden scheidt van de inning en boeking van ont
vangsten, hangt af van de volledige ingebruikname van de nieuwe organisatie
structuur binnen de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering en
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kan pas effectief in die nieuwe structuren worden geïntegreerd op het moment
dat de betrokken administratie zal beschikken over transversale informaticatools
waardoor identieke invorderingsprocedures kunnen worden gebruikt voor alle fis
cale schulden waarvoor de administratie bevoegd is.
Wat de maatregel van de invorderingsprocedures voor de fiscale schuld betreft,
stel ik vast dat de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering sinds
2010 de principes van het prestatiemanagement hanteert, die gebaseerd zijn op
het gebruik van key performance indicators (KPI’s, ofwel kritieke prestatie-indi
catoren) in vergelijking met een aantal vooraf vastgelegde streefwaarden.
In dat systeem zijn de KPI’s voor de opvolging van de manier waarop de fiscale
achterstand wordt aangepakt, doorslaggevend voor het meten en beheren van
die achterstand. De indicatoren tonen in eerste instantie de evolutie van de sta
tus van een schuld en van het ingevorderde percentage en door de indicatoren te
analyseren, kunnen in een gegeven domein specifieke acties worden ondernomen
als de vooraf vastgelegde streefwaarden of de voor dat domein vastgelegde doel
stellingen niet worden gehaald. Als dat nodig is, kan het beheer van dat domein
of die dienst dan worden bijgestuurd. Het bepalen van de indicatoren en van de
streefwaarden kan nog worden aangepast of verbeterd tijdens het proces. De
omschrijving van en de wijze waarop de codes (niet-)invordering worden toege
kend, worden bijvoorbeeld opnieuw bekeken. Die codes bepalen de kwaliteit van
een schuld op basis van de status die ze op een gegeven moment heeft (opeis
bare schuld, betwiste schuld, schuld waarvoor een vervolging loopt, schuld in het
raam van een collectieve schuldenregeling, dubieuze schuld of oninvorderbare
schuld, enz.). De herziening moet het beheersinstrument verbeteren door de indi
catoren nog scherper af te stellen.
In verband met de leesbaarheid van het jaarverslag van de FOD Financiën en de
verschillen die soms zijn vastgesteld tussen de diverse tabellen, vraag ik de Alge
mene Administratie van de Inning en de Invordering rekening te houden met uw
opmerkingen en aanbevelingen in zoverre de benodigde gegevens effectief
beschikbaar zijn in de database waarover de administratie momenteel beschikt.
Ik wil overigens het resultaat afwachten van de specifieke audit over de procedu
res voor uitstel en kwijtschelding van schulden inzake personenbelasting alvorens
een specifiek wetgevend kader op te stellen en een nieuwe aanpak ter zake op te
leggen.
Hoogachtend,

D. REYNDERS
Bijlage: kopij van de brief van 21 december 2010 van de heer Vandercapellen
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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