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Afkortingen en begrippen
B.S.

Belgisch Staatsblad

btw

Belasting over de Toegevoegde Waarde

Controlecentra

Controlecentra voeren enkel grondige verificaties
uit

Controles:
Inordestelling

Een essentiële rechtzetting uitsluitend op basis
van informatie in het dossier, met bijwerking van
het permanent dossier van de belastingplichtige;
uitgevoerd door de klassieke diensten

Beheerscontrole

Gericht onderzoek van de echtheid en de juistheid
van één of meer bestanddelen van de aangifte;
uitgevoerd door de klassieke diensten

Grondige verificatie

Simultane controle van de materies
inkomstenbelastingen en btw en een controle van
de boekhouding over een periode van minstens
twee jaar; uitgevoerd door de controlecentra

DB

Directe Belastingen

D-dossiers

Dossiers waarin de belastingplichtigen geopteerd
hebben hun werkelijke beroepskosten te bewijzen

DWH

Datawarehouse

FOD

Federale Overheidsdienst

HRM

Human Resources Management

INTERVAT

Elektronische BTW-aangifte

KB

Koninklijk Besluit

Klassieke kantoren

De klassieke kantoren zijn opgedeeld naar
belastingsoort (directe belastingen en btw) en
voeren de beheerscontroles uit alsook de
inordestellingen.

KMO

Kleine en Middelgrote Ondernemingen

My Minfin

Persoonlijk elektronisch fiscaal dossier

PB

Personenbelasting

SITRAN

Signalétique Transversale (transversale
signaletiek)
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STIR-BTW

Système de Traitement intégré Impôts et
Recouvrement – BTW (Systeem voor
geïntegreerde verwerking van Belastingen en
Invordering – BTW)

STIRCO

Système de Traitement intégré Impôts et
Recouvrement – Contrôle (Geïntegreerd
verwerkingssysteem Belastingen en Invordering –
Controle)

STIRDU

Système de Traitement intégré Impôts et
Recouvrement – Dossier Unique (Geïntegreerd
verwerkingssysteem Belastingen en Invordering
Belastingen en Invordering – Enig Dossier)

STIRON

Système de Traitement intégré Impôts Ondernemingen (Geïntegreerd
verwerkingssysteem Belastingen en Invordering
Belastingen en Invordering – Ondernemingen)

TAXI

Integratie van de taxatiegegevens in de PB

TOW

Tax On Web: Online dienst voor het indienen van
de PB-aangifte

VenB

Vennootschapsbelasting

VENSOC

Elektronische aangifte in de
vennootschapsbelasting via het internet, opvolger
hiervan is Biztax (bron: B.S. 15 december 2010)

WIB 92

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
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Inleiding
0.1

Situering

Op verzoek van de parlementaire onderzoekscommissie opgericht om
de grote fiscale fraudedossiers te onderzoeken, had het Rekenhof in
2008 een overzicht bezorgd van alle vaststellingen en aanbevelingen die
het sinds 1996 op het vlak van de fiscale ontvangsten had gedaan1. De
commissie heeft die lijst aan de belastingadministratie voorgelegd, die
punt voor punt op de vaststellingen en aanbevelingen heeft geantwoord.
De aanbevelingen van het Rekenhof en de antwoorden van de
administratie werden in een tabel opgenomen in de bijlagen van het
eindverslag van de commissie2, dat de Kamer van
Volksvertegenwoordigers op 14 mei 2009 goedkeurde3. In aanbeveling
105 van dat verslag vroeg de commissie het Rekenhof “geregeld de
tenuitvoerlegging van zijn aanbevelingen inzake fiscale fraude te
evalueren”.
In juni 2009 heeft het Rekenhof de voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers gemeld hoe het de opdrachten die het van de
commissie had gekregen, zou uitvoeren4. Bij aanbeveling 105 heeft het
onderstreept dat het enkele jaren geleden al een beleid heeft ingevoerd
om al zijn thematische audits op te volgen, maar dat het dit zo nodig zal
aanpassen voor de audits over de fiscale materies.
0.2

Opzet en draagwijdte van het onderzoek

Voor de opvolging van zijn aanbevelingen, vermeld in de bijlage bij het
eindverslag van de commissie, is het Rekenhof uitgegaan van een
selectie, op basis van de volgende drie overwegingen:
1. De publicaties van het Rekenhof hebben betrekking op verschillende
belastingadministraties (Administratie van de Ondernemings-en
Inkomensfiscaliteit, Administratie van de Invordering, Administratie
der Douane en Accijnzen…) die elk hun eigen specifieke werking en
beheerssystemen hebben. Bij het oplijsten van de aanbevelingen en
antwoorden per administratie stelde het Rekenhof vast dat
verschillende administraties dezelfde problemen hebben. Daarom
heeft het ervoor gekozen de aanbevelingen op een meer
overkoepelend niveau op te volgen, waarbij de problemen die zich in
verschillende domeinen manifesteren, prioritair worden behandeld.
Op die manier heeft het Rekenhof de opvolging van zijn
aanbevelingen geclusterd rond vijf items:
1. risicobeheer en controle;
2. enig dossier;
3. elektronisch dossierbeheer;
1

Brief van 9 juli 2008, kenmerk A4-3.420.164 B2.
Parl. St. Kamer, DOC 52 0034/004.
3
Hand. Kamer, 2008-09,13 en 14 mei 2009.
4
Brief van 3 juni 2009, kenmerk A4-3.515.062 B1.
2
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4. personeelsbehoefteplanning en prestatiemeetsystemen;
5. evaluatie van de beheersdoelstellingen.
Daarbij stelde het vast dat zijn aanbevelingen hierover eigenlijk
steeds terug te voeren zijn op de essentiële vraag om binnen de
FOD Financiën systemen te creëren om de administratieve
organisatie goed te laten functioneren (en dus ook de bestrijding van
de fiscale fraude). Bovendien kon het Rekenhof, afgaande op de
antwoorden van de administratie, aannemen dat net deze systemen
na het indienen van het antwoord nog aan belangrijke
ontwikkelingen onderhevig waren.
2. Daarnaast wenste het Rekenhof de huidige stand van zaken te
kennen van de harmonisatie van de directe en indirecte belastingen.
Die harmonisatie past binnen de Coperfinhervorming, die niet alleen
de geïntegreerde behandeling van dossiers (DB en btw) vooropstelt
maar ook de afschaffing van de opdeling van controlediensten per
belastingsoort. Dat onderdeel van de Coperfinhervorming lijkt
essentieel in het kader van de bestrijding van de fiscale fraude.
3. Tenslotte wilde het Rekenhof de uitvoering nagaan van een aantal
acties die de administratie zelf in haar antwoorden uitdrukkelijk
vooropstelde.
Deze drie grote thema’s (basisvoorwaarden voor een performante
werking van de administratie, harmonisering directe en indirecte
belastingen en door de administratie aangekondigde specifieke acties)
vormen ook de basis voor de indeling van dit eindverslag.
0.3

Methode en verloop van het onderzoek

Voor elk van de drie bovenstaande thema’s heeft het Rekenhof een
vragenlijst opgesteld (integraal opgenomen als bijlage 1). De
vragenlijsten werden bij brief van 16 juni 2010 aan de voorzitter van het
directiecomité ad interim van de FOD Financiën toegestuurd. De FOD
antwoordde op 15 september 2010 (integrale tekst als bijlage 2).
Op basis van dit antwoord legde het Rekenhof op 19 januari 2011 een
ontwerpverslag voor aan de minister van Financiën, de staatssecretaris
voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de staatssecretaris
voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude.
De staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
Fiscale Fraude antwoordde op 16 februari 2011, de minister van
Financiën op 24 februari 2011 en de staatssecretaris voor de
Coördinatie van de Fraudebestrijding op 22 maart 2011. De essentie
van hun antwoorden werd in dit verslag geïntegreerd. De drie integrale
brieven zijn als bijlagen 3, 4 en 5 bijgevoegd.
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Hoofdstuk 1
Basisvoorwaarden voor een performante werking van de
administratie
1.1

Risicobeheer en controle

Bij de oplijsting van de aanbevelingen sinds 1996 bleek in verscheidene
audits terug te komen dat de controles veelal aleatoir gebeuren en niet
op basis van een risicoanalyse. Bij nagenoeg alle administraties werd
het gebrek aan risicoanalysetechnieken aangekaart. Het Rekenhof heeft
geregeld gewezen op het belang van de selectie van dossiers op basis
van risicoanalyse, waardoor de ingezette middelen een maximum aan
output zouden opleveren.
In haar antwoord daarop wees de administratie op vier initiatieven:


het opzetten van een datawarehouse “risicobeheer”, waarmee
gegevens uit verschillende systemen worden samengebracht om
de risicoanalyse te ondersteunen;



het gebruik van dataminingmodellen voor de selectie van grondig
te controleren dossiers met een hoog frauderisico;



het ontwerp van een doelgroepenstrategie, waarmee de fiscale
risico’s per soort belastingplichtige of sector worden bepaald;



de oprichting van de Dienst Coördinatie en Uitvoering, die alle
activiteiten op het vlak van risicobeheer in alle
belastingadministraties moet coördineren.

De vraag van het Rekenhof naar de actuele stand van zaken voor die
vier initiatieven levert volgend overzicht op.
Datawarehouse
Het volledige datawarehouseproject bestaat uit vijf delen. Deel 1
(toepassingsgebied personen) en 2 (goederen) waren eind 2010
succesvol afgerond. Deel 3 (ondernemingen) zou volgens planning in
maart 2012 klaar moeten zijn. Er wordt gewerkt aan een lastenboek voor
de delen 4 (patrimonium en invordering) en 5 (andere belastingen en
particulieren).
Datamining
De Datamining- en Mercurius-selectiesystemen zijn operationeel.
De selecties op basis van Datamining zijn bijna uitsluitend op btw-data
gebaseerd maar leveren toch ook resultaten bij controles voor directe
belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting en
rechtspersonenbelasting). Deze selectie wordt dan ook ter beschikking
gesteld van al de betrokken controlediensten (controlecentra en
klassieke kantoren DB en btw). Voor de controleperiode 2010-2011 ging
het om de zevende iteratie van de Datamining.
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De selecties op basis van Mercurius zijn zowel op btw-data als op data
van directe belastingen gebaseerd. Mercurius-dossiers worden echter
enkel toebedeeld aan de controlecentra en aan de klassieke diensten
PB, VenB en BNI/Venn (dus niet aan klassieke diensten btw).
Vanaf de controleperiode 2010-2011 werd voor het eerst een centrale
selectielijst (interklassement tussen Datamining en Mercurius) ter
beschikking gesteld van de controlecentra en niet langer aparte lijsten
Datamining en Mercurius. Van de btw-belastingplichtigen op deze
centrale selectielijst moet zowel voor het deel DB als voor het deel btw
onderzocht worden.
Voor de controleperiode 2010-2011 werd 85% van de door de
controlecentra te onderzoeken dossiers op die manier centraal
geselecteerd op basis van Datamining (40%), Mercurius (30%) en
Dienstopdrachten (15%).
Het specifieke dataminingmodel dat werd ontwikkeld om btwbelastingplichtigen te selecteren die de terugbetaling van btw-kredieten
hebben gevraagd, is voor het eerst toegepast op de btw-aangiften van
het eerste kwartaal 2010.
Doelgroepenstrategie
Een deel van de doelgroepen, waarvan de beschrijving werd aangevat
in 2006 en 2007, zijn in 2008, 2009 en 2010 verder uitgewerkt. Een
aantal van deze beschrijvingen hebben ook geleid tot sectorale acties.
Dienst Coördinatie en Uitvoering (DCU)
Deze dienst definieert de strategische oriëntaties van het riscicobeheer,
identificeert de horizontale aspecten ervan en biedt de verschillende
belastingadministraties begeleiding bij de organisatie en uitvoering van
het risicobeheersingsproces. Hij staat daarbij zowel in voor de
analyseactiviteiten als voor de coördinatie en beschikt daarom over twee
teams: een “analyseteam” dat belast is met alle aspecten in verband met
het beheer en de analyse van gegevens en een “coördinatieteam” dat
belast is met alle aspecten in verband met doelgroepen, risico- en
selectieprofielen.
Omdat het Rekenhof had vastgesteld dat de stafdienst DCU als
dusdanig niet meer voorkwam in het Geïntegreerd Managementplan
2010 van de FOD Financiën stelde het de vraag wie de coördinatie van
het risicobeheer in de toekomst zou overnemen.
De staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
Fiscale Fraude heeft hierop geantwoord dat hij samen met de voorzitter
van het directiecomité een werkgroep heeft opgericht die een nieuwe
structuur moet voorstellen voor het risicobeheer binnen de FOD
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Financiën om deze aan te passen aan de nieuwe organisatie die door
de koninklijke besluiten van 3 december 20095 werd ingevoerd.
De staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding wijst
erop dat het van het allergrootste belang is dat bij de hertekening van de
dienst DCU de nodige aandacht aan de personeelsbehoefte van deze
dienst of van de opvolger ervan, wordt besteed. Een aantal budgettair
belangrijke projecten uit zijn actieplannen zijn tot nu toe nog niet
aangevat door het chronische personeelstekort bij deze dienst.
1.2

Enig dossier

Een van de aanbevelingen van het Rekenhof bestond erin één
elektronisch fiscaal dossier voor elke belastingplichtige in te voeren. Dit
dossier zou worden gevoed door alle gegevens uit de verschillende
bestanden van de belastingadministratie te centraliseren en zou telkens
moeten worden vervolledigd door elke (taxatie)ambtenaar als hij over
bijkomende inlichtingen beschikt.
Het enig dossier is de som van alle informatie over één enkele persoon.
Die informatie wordt in vijf delen verwerkt: het fiscale deel, het deel
inning en invordering, het patrimoniale deel, het deel douane en het deel
signaletiek (persoonlijke gegevens).
Via het deel signaletiek, dat bestaat uit de toepassing STIR-DU en het
project SITRAN, zal de FOD Financiën over alle informatie over
belastingplichtigen afkomstig van authentieke bronnen kunnen
beschikken.
Via het project STIR-DU werden de gegevens uit het Rijksregister
geïntegreerd, via het project SITRAN die uit de Kruispuntbank van de
Ondernemingen en het Bisregister (bijgehouden door de Kruispuntbank
voor Sociale Zekerheid). Daarbovenop beheert SITRAN alle persoonlijke
gegevens die de ambtenaren in het enig dossier willen invoeren. Die
kunnen afkomstig zijn van interactie met de belastingplichtige, van het
contactcenter of van een controle of vaststellingen door de
opsporingscellen. SITRAN zal in de toekomst ook de telecom- en
bankrekeninggegevens moeten beheren die burgers via My Minfin
ingeven. Bovendien zal het systeem ook moeten kunnen waarschuwen
als gegevens worden ingevoerd die aanleiding geven tot anomalieën.
De administratie deelt mee dat SITRAN op 31 juli 2010
16.179.886 eenheden beheerde.
1.3

Elektronisch dossierbeheer

Het Rekenhof had aanbevolen de controleactiviteiten beter te registreren
en te begeleiden. Opdat elke bevoegde persoon de belangrijkste punten
van een dossier zou kunnen identificeren, moest een uniform
dossierbeheer worden opgezet. Daarnaast werd de administratie
gevraagd standaardcontroleformulieren uit te werken, die op grond van
5

BS van 9 december 2009.
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de ondernomen stappen en de geboekte resultaten kunnen worden
aangevuld.
Deze aanbeveling zal gerealiseerd worden door het project STIRCO
(STIR-Controle). Het is de bedoeling dat STIRCO uitgroeit tot een
toepassing waarmee een fiscale controle, zowel voor directe belastingen
als btw, van begin tot einde wordt ondersteund.
Sinds 1 juli 2010 gebruiken de controlecentra STIRCO voor hun
werkplan (selectiewerkzaamheden en opvolging daarvan).
Sinds oktober 2010 wordt STIRCO ook gebruikt voor het elektronisch
dossierbeheer inzake de controleactiviteiten en de resultaatfiche. Het
opladen van controledocumenten in STIRCO is gepland vanaf eind april
2011. Op basis van de rapportering binnen STIRCO kan het centrale en
lokale management ook de voortgang van de controlewerkzaamheden
opvolgen.
Op 30 juni 2010 werd een instructie uitgevaardigd over de toepassing
STIRCO en het gebruik ervan. Aanvullend werd in aangepaste
opleidingen voorzien. Gestructureerde templates voor document- en
correspondentiebeheer zullen pas later ter beschikking worden gesteld.
STIRCO wordt momenteel enkel gebruikt binnen de controlecentra,
maar het is de bedoeling om de toepassing vanaf de controleperiode
2012 uit te breiden tot de klassieke diensten (controlekantoren DB en
BTW).
1.4

Personeelsbehoefteplanning en prestatiemeetsystemen

Personeelsbehoefteplanning
Het Rekenhof heeft de administratie in verscheidene onderzoeken
gevraagd de personeelsbehoeften duidelijk in kaart te brengen. Het hof
heeft zijn evaluatie van de ontwikkelde personeelsplannen in 2008 aan
de Kamer van Volksvertegenwoordigers meegedeeld6. In die evaluatie
werd specifiek aanbevolen het personeelsplan als beheersinstrument te
verbeteren, de personeelsbehoeften te evalueren en het personeel
geografisch optimaal te verdelen. De minister bevestigde dat het nodige
zou worden gedaan om de modernisering voort te zetten die de
administratie had aangekondigd en die onder meer de indienstneming
en affectatie van het personeel betrof.
In voorliggend onderzoek vroeg het Rekenhof of de evaluatie van de
personeelsbehoeften ondertussen was afgerond.
Volgens de administratie wordt het proces “personeelsplan”
geïmplementeerd; de betrokken actoren worden voortdurend

6

Rekenhof, FOD Financiën: Administratieve en geldelijke toestand van het
personeel en uitvoering van het personeelsplan, Brussel, juli 2008. Ter
beschikking op www.rekenhof.be
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geïnformeerd, opgeleid en begeleid door een dienst die zich enkel met
het beheer van dat proces bezighoudt.
Het proces “competentiebeheer” wordt eveneens door een dienst ad hoc
ten laste genomen.
Uit het antwoord van de administratie blijkt echter ook dat de prioritaire
strategische beslissingen over de oprichting en de implementatie van de
nieuwe organisatiestructuur van de FOD Financiën beslag leggen op
bepaalde middelen en HRM-expertise, waardoor de ontplooiing van het
personeelsproces “competentiebeheer” “on hold” moest worden
geplaatst.
De staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
Fiscale Fraude wijst op de recente ontwikkeling van een database die
een overzicht geeft van alle activiteiten van het personeel volgens vooraf
gedefinieerde activiteitenblokken. Daardoor zou het personeelsplan
worden omgevormd tot een echt beheersinstrument. Het Rekenhof zal
te gelegener tijd nagaan in welke mate deze databank hiertoe zal
bijdragen.
Prestatiemeetsystemen
Het Rekenhof heeft er steeds op aangedrongen dat de administratie de
prestaties van haar personeel op een objectieve en doorzichtige wijze
zou opvolgen. Voor de goede werking van een administratie is een
efficiënt en betrouwbaar prestatiemeetsysteem immers onontbeerlijk.
Daarvoor verwees de administratie naar het op stapel staande project
Balanced Scorecard. Daarbij werd een reeks van performantieindicatoren uitgewerkt die op alle taken van de administratie slaan en die
aan de hand van de boordtabellen (een beheersinstrument dat de
kwaliteit en kwantiteit van de prestaties van het departement moet
meten), zouden worden opgevolgd en geëvalueerd. Het Rekenhof stelde
dan ook de vraag naar de stand van zaken van dit project.
Volgens de administratie werd de “cockpit”7 van niveau N-1
(administrateur-generaal van de fiscaliteit) op 1 juli 2010 in productie
genomen. Die bevat een aantal beheersindicatoren voor elk van de
activiteitssectoren van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De
lijst van indicatoren is nog beperkt maar wordt in de komende
maanden/jaren uitgebreid. De cockpit N-1 bevat trouwens uitsluitend
indicatoren die gegevens op nationaal niveau en op niveau van de
gewestelijke directies of controlecentra vermelden. Ze verstrekt dus
geen gegevens over de prestaties van de inspecties, controles of teams.
Die gegevens zullen wel voorhanden zijn in de cockpits van de niveaus

7

Concept uit het prestatiemanagement dat o.m. de mogelijkheid biedt een
eigen specifieke set prestatie-indicatoren te ontwikkelen. De cockpit kan worden
gebruikt om de ontwikkelingen van een operationeel proces te monitoren, maar
ook om de realisatie van de strategie te volgen.
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N-2 (administrateurs van de pijlers) en N-3 (gewestelijke directeurs) die
later zullen worden ontwikkeld.
De staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
Fiscale Fraude bevestigt dat in 2011 een aantal cockpits N-2 zal worden
uitgebouwd, waaronder die voor de drie pijlers van de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit.
Met het in productie nemen van de cockpit N-1 ging ook de
beheerscyclus van start. Dit is een managementmethode waarbij elk
hiërarchisch niveau de indicatoren van de cockpit regelmatig moet
opvolgen en moet reageren als één ervan op rood springt. Dat gebeurt
tijdens maandelijkse teamvergaderingen waarin voor elke rode indicator
bijsturingsmaatregelen in de cockpit worden ingeschreven. In deze
vergaderingen worden ook de resultaten van de bijsturingen van de
voorbije maanden onderzocht. Op het einde van elk trimester wordt
bovendien een evaluatievergadering gehouden waarbij alle indicatoren
over de laatste twaalf maanden gedetailleerd worden onderzocht. De
beheerscyclus is niet enkel een opvolgingsmiddel maar ook een
communicatiekanaal waarlangs de gewestelijke directies informatie
kunnen laten doorstromen naar de niveaus N-2 en N-1.
De cockpit N-1 en de beheerscyclus gingen officieel van start op 1 juli
2010. Om organisatorische redenen verliep de inwerkingtreding voor de
verschillende diensten echter gespreid in de periode van 1 mei tot
30 september 2010. Daardoor is het nog te vroeg voor grondige
conclusies over de concrete impact van de beheerscyclus op het
managementproces bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.
De staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding vestigt
er de aandacht op dat de aanbevelingen in de Studie over de gelijke
behandeling van ondernemingen door de fiscus8 parallel lopen met wat
het Rekenhof steeds over personeelsbehoefteplanning en
prestatiemeetsystemen heeft vooropgesteld. Ook die studie wijst op de
noodzaak om de personeelsinzet continu op te volgen en om meer
flexibiliteit in te bouwen om competenties te verschuiven
overeenkomstig het werkvolume en prioritaire doelstellingen.
1.5

Evaluatie van de beheersdoelstellingen

Op de vraag van het Rekenhof naar de evaluatie van de
beheersdoelstellingen, deelde de administratie mee dat zowel voor de
klassieke diensten (voor de controleperiode 2007-2008 voor de sector
DB en voor de controleperiode 2008 voor de sector btw), als voor de
controlecentra (controleperiode 2007-2008) evaluaties werden
doorgevoerd, waarvan de resultaten uitvoerig worden beschreven.

8

Studie uitgevoerd door het adviesbureau Deloitte tussen april 2009 en oktober
2010. De conclusies en aanbevelingen zijn te raadplegen op
http://www.carldevlies.be/nl/fraudebestrijding/performantiemeting.html .
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Op de vraag of de evaluaties tot een herformulering van de
doelstellingen 2008/2009/2010 geleid hebben en of voor die
doelstellingen dan al kon worden uitgegaan van indicatoren inzake
personeelsmiddelen en werklast, blijkt dat:


voor de controlecentra de doelstellingen 2008-2009 samen met die
voor 2007-2008 geformuleerd werden, zodat geen rekening kon
worden gehouden met de resultaten van de evaluatie;



voor de klassieke diensten btw de beheersdoelstellingen voor de
opeenvolgende controleperiodes 2009 en 2010 telkens op een
volledig nieuwe manier geformuleerd werden. Terwijl voor 2009 elke
gewestelijk directeur zijn doelstelling definieerde aan de hand van
een eigen werkmethode, werden de doelstellingen voor 2010
centraal bepaald door de cel Performantiemanagement. Enerzijds
steunde de cel zich daarvoor op de personeelssterkte van de btwkantoren (in voltijdse equivalenten, geput uit de toepassing
SharePoint) en anderzijds op de gemiddelde duur van een controle
waarbij de norm van twee dagen werd gehanteerd;



voor de klassieke diensten DB voor de controleperiode 2008-2009
enkel een doelstelling geformuleerd werd voor het
controlepercentage. De gewestelijke directeurs dienden voor hun
directie een eigen controlepercentage te bepalen dat zo dicht
mogelijk het centraal vastgelegde gewenste controlepercentage zou
benaderen.

Het Rekenhof stelt derhalve vast dat zijn aanbevelingen over het
vastleggen van zeer concrete doelstellingen die een werkelijke
normering van de prestaties inhouden, geleidelijk ingang lijken te vinden.
Bovendien worden de evaluaties van de doelstellingen nu effectief
uitgevoerd en sluiten ze beter aan bij de te evalueren periode.
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Hoofdstuk 2
Harmonisering directe en indirecte belastingen
2.1

Wijziging artikel 319 WIB

Het Rekenhof formuleerde de aanbeveling om de
onderzoeksbevoegdheden van de directe belastingen en van de btw te
harmoniseren. De verschillen ertussen gaven immers in de praktijk
aanleiding tot vergissingen in procedure en interpretatie. Die
aanbeveling leidde tot de aanpassing van artikel 319 WIB door de wet
van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen9. Op de vraag
van het Rekenhof hoe de administratie die wetswijziging zou uitvoeren,
antwoordde de administratie dat een commentaar bij deze wijziging in
voorbereiding is en zal worden verspreid.
2.2

Geïntegreerde behandeling van DB- en btw-dossiers

In aansluiting met de harmonisatie van de onderzoeksbevoegdheden,
vroeg het Rekenhof naar recente maatregelen om het Coperfinprincipe
van de geïntegreerde behandeling van DB en btw-dossiers te realiseren.
De administratie wijst erop dat een geïntegreerde behandeling van DBen btw-dossiers veronderstelt dat alle belangrijke taken bij de
behandeling van de aangiften op een globale en interactieve wijze
worden uitgeoefend. De administratie heeft daarom recent getracht de
geïntegreerde verwerking op diverse niveaus te intensifiëren.
Allereerst worden nu ook de bijlagen die met papieren btw-documenten
en papieren PB-aangiften worden meegestuurd, ingescand. Doordat
twee centra alle scans doen, worden alle papieren documenten uniform
verwerkt.
Verder wordt de elektronische indiening verder uitgebreid. Zowel de
aangiftes in de DB als in de btw worden elektronisch ingediend. Bij de
btw is dat verplicht, via het systeem INTERVAT. Dat werd in 2010 met
twee modules uitgebreid; er kunnen nu ook bijlagen en commentaar
worden toegevoegd. Voor de PB kunnen de aangiften worden ingediend
via het systeem TOW, waarvan de indieningsdatum in 2010 vijftien
dagen verlengd werd en voor de VenB via het systeem VENSOC.
Ten slotte is er een backofficetoepassing ontwikkeld die de aangiften
voor alle belastingplichtigen op dezelfde manier verwerkt. Voor de btw is
dat STIR-BTW en voor de PB TAXI. Als het systeem bij de verwerking
van de documenten anomalieën vaststelt, blokkeert het de verdere
verwerking en maakt het automatisch opdrachten aan die de bevoegde
ambtenaren moeten uitvoeren om de tegenstrijdigheden op te lossen.
Voor de VenB wordt momenteel een backofficetoepassing aangemaakt
in het kader van het project STIRON lot 1.

9

BS 28 mei 2010.
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2.3

Opdeling van de controlediensten in Particulieren, KMO’s en
Grote Ondernemingen

In het kader van de modernisering van de FOD Financiën plande het
Coperfinproject een opdeling van de controlediensten op grond van de
soorten klanten (Particulieren, KMO’s en Grote ondernemingen) in
plaats van per belastingsoort (DB en btw). In uitvoering hiervan zouden
binnen de Entiteit Belastingen en Invordering drie aparte pijlers worden
opgericht: Particulieren, KMO’s en Grote Ondernemingen.
Op 1 mei 2003 werd voor elke pijler een administrateur benoemd die
tegen 1 december 2005 de nieuwe structuren moest voorbereiden.
Niettemin liet de effectieve herstructurering op zich wachten.
Het Rekenhof wenste de staat van uitvoering te kennen van dit aspect
van het Coperfinplan.
Met de koninklijke besluiten van 3 december 2009 werd de organisatie
van de FOD Financiën opnieuw gewijzigd. Het concept van de drie
pijlers bleef echter behouden binnen de nieuwe Algemene Administratie
van de Fiscaliteit.
De eerste stap in de realisatie van de pijlers werd gezet door de
oprichting, op 1 januari 2010, van één controlecentrum Grote
Ondernemingen in Brussel met nationale bevoegdheid10. In de
omzendbrief van 11 januari 2010 worden de criteria uiteengezet
waaraan de ondernemingen en rechtspersonen moeten voldoen om als
grote ondernemingen te worden beschouwd en de onderrichting van
4 februari 2010 beschrijft de organisatie van de werkzaamheden.
Voor de drie pijlers waren daarnaast nog 18 centra Particulieren, 1
polyvalent centrum Eupen, het Nationaal Centrum Opsporingen, 27
centra KMO, 1 centrum Buitenland en 5 centra Grote Ondernemingen
met regionale bevoegdheid gepland. Op 1 juli 2011 zouden 2 van de 18
centra Particulieren (Brussel I en II), het Nationaal Centrum
Opsporingen, 3 van de 27 centra KMO’s (Brussel I, II en III) en alle
centra Grote Ondernemingen worden opgericht.
Zowel de minister van Financiën als de staatssecretaris voor de
Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de Fiscale Fraude wijst er echter op
dat die implementatie een regering met volheid van bevoegdheid vereist
en bijgevolg vertraging zal oplopen door de huidige politieke context.

10

Beslissing van 17 december 2009 van de voorzitter van het directiecomité
van de FOD Financiën ter oprichting van het Centrum Grote Ondernemingen
(BS 24 december 2009).
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Hoofdstuk 3
Door de administratie aangekondigde specifieke acties
3.1

Controleprocedure voor aangiften die
onderhoudsuitkeringen of huurgelden bevatten

De administratie heeft aangekondigd dat voor aangiften die
onderhoudsuitkeringen en huurgelden bevatten, een nieuwe
controleprocedure zou worden getest die dan op het einde van de
controleperiode 2008-2009 zou worden geëvalueerd. Naar aanleiding
daarvan vroeg het Rekenhof naar de resultaten van die evaluatie.
De nieuwe controleprocedure bestaat erin dat via TAXI wordt nagegaan
of tegenover een afgetrokken onderhoudsgeld wel een aangegeven
ontvangen onderhoudsgeld door de begunstigde staat. Dat geldt enkel
bij een hoog bedrag aan onderhoudsgelden en uitsluitend in dossiers die
al werden geblokkeerd in toepassing van een andere regel (business
rule) om het normale tempo van de inkohieringen niet in het gedrang te
brengen. Voor het inkomstenjaar 2007 werden zo 21.862 fiches
opgesteld, voor het inkomstenjaar 2008 26.899 fiches.
Een zelfde systeem voor de betalingen van huurgelden door een
zelfstandige, leidde tot 3.250 fiches voor het inkomstenjaar 2007 en
7.780 voor het inkomstenjaar 2008.
Voor 2009 zijn nog geen gegevens beschikbaar.
In deze toepassing kunnen echter de toeslagen en de belasting die
werden ingekohierd, niet worden onderscheiden.
3.2

Testdossiers “werkelijke beroepskosten van werknemers”

Met betrekking tot de fiscale controle van de werkelijke beroepskosten
van werknemers (de “D-dossiers”) had de administratie meegedeeld dat
het onderzoek van de betrouwbaarheid van de vier risicoprofielen via
testdossiers, dat aanvankelijk gepland was voor begin 2008, zo snel
mogelijk zou worden opgestart. Ook werd gemeld dat bijlage 9 van de
instructie nr 29/2008 bepaalt hoe D-dossiers moeten worden
geselecteerd voor beheerscontrole.
Het Rekenhof wilde de resultaten kennen van het onderzoek van de
testdossiers en wilde op de hoogte gesteld worden van de
selectiecriteria na de opheffing van bijlage 9.
Het onderzoek van de testdossiers “werkelijke kosten” werd niet
uitgevoerd.
Ter vervanging van bijlage 9 van onderrichting nr. 29/2008 en om de
risico’s inherent aan dat type dossiers te dekken, heeft TAXI regels
(business rules) ingevoerd. Dit wordt gerealiseerd door de nieuwe
dossiers met werkelijke kosten, de dossiers die van het ene op het
andere jaar sterk variëren, de abnormale percentages van kosten ten
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aanzien van de aangegeven bezoldigingen en de cumulatie van kosten
over verschillende types van activiteiten, te laten verifiëren.
Ook hier kunnen de toeslagen en de belasting die werden ingekohierd,
niet worden onderscheiden.
De staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de
Fiscale Fraude is van mening dat de herstructurering van het
risicobeheer ertoe zal leiden dat de beschikbare middelen soepeler
kunnen worden ingezet voor activiteiten op het vlak van risicobeheer.
Daardoor zal een reeks controleacties kunnen worden opgestart die
momenteel opgeschort zijn. Hij verwijst daarbij expliciet naar de
hierboven beschreven acties .
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Hoofdstuk 4
Overzichtstabel uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof

Realisatie van een aantal basisvoorwaarden voor een performante werking
van de administratie
Risicobeheer en controle Datawarehouse

Deel 1 en 2 zijn afgerond. Deel 3 zou volgens
planning in maart 2012 klaar moeten zijn. Voor de
delen 4 en 5 wordt aan het lastenboek gewerkt.

Risicobeheer en controle Datamining

De Datamining- en Mercurius-selectiesystemen
zijn operationeel. De selecties op basis van
Datamining worden ter beschikking gesteld van al
de betrokken controlediensten (controlecentra en
klassieke kantoren DB en btw). De selecties op
basis van Mercurius worden toebedeeld aan de
controlecentra en aan de klassieke diensten DB.
Voor de controleperiode 2010-2011 werd voor het
eerst één centrale selectielijst met Mercurius- en
Dataminingdossiers ter beschikking van de
controlecentra gesteld.
Het dataminingmodel om BTW-belastingplichtigen
te selecteren die de terugbetaling van BTWkredieten hebben gevraagd, is operationeel.

Risicobeheer en controle Doelgroepenstrategie

Operationeel. De beschrijving van de doelgroepen
wordt verder uitgewerkt.

Risicobeheer en controle –
Dienst Coördinatie en
Uitvoering

Een werkgroep moet een nieuwe structuur
voorstellen voor het risicobeheer binnen de FOD
Financiën.

Enig dossier

Het project SITRAN is gedeeltelijk operationeel en
stond op 31 juli 2010 in voor het beheer van
16.179.886 eenheden.

Elektronisch dossierbeheer

STIRCO is sinds 1 juli 2010 operationeel voor het
beheer van het werkplan en sinds 1 oktober 2010
voor het elektronisch dossierbeheer (deel
controleactiviteiten en resultaatfiche). Het wordt
momenteel enkel gebruikt binnen de
controlecentra, maar zal vanaf de controleperiode
2012 uitgebreid worden tot de klassieke
controlediensten.

Personeelsbehoeftenplanning

Het proces “personeelsplan” wordt geleidelijk aan
geïmplementeerd.
Het proces “competentiebeheer” werd “on hold”
geplaatst.
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Prestatiemeetsystemen

De cockpit van niveau N-1 werd op 1 juli 2010 in
productie genomen.
Sommige cockpits van niveau N-2 zullen in 2011
worden uitgebouwd. De overige cockpits van
niveau N-2 en de cockpits van niveau N-3 worden
later ontwikkeld.

Evaluatie van de
beheersdoelstellingen

De evaluaties worden uitgevoerd.
Nieuwe beheersdoelstellingen worden
geformuleerd, maar voor elke opeenvolgende
controleperiode wordt steeds uitgegaan van een
totaal nieuwe methode.

Harmonisering directe en indirecte belastingen
Geïntegreerde behandeling van DB- en btw-dossiers
Scanning

Verloopt uniform voor DB en btw

Elektronische indiening

TOW is operationeel voor PB
VENSOC is operationeel voor VenB
INTERVAT is operationeel voor btw

Backofficetoepassing

STIR BTW is operationeel
TAXI (PB) is operationeel
STIRON (VenB) is in analyse

Opdeling van belastingdiensten op grond van de doelgroep
Oprichting pijler
“grote ondernemingen”

Eén centrum Grote Ondernemingen, gevestigd te
Brussel, is operationeel sinds 1 januari 2010. De
andere centra zijn gepland voor 2011, onder
voorbehoud van een regering met volheid van
bevoegdheid.

Oprichting pijler
“particulieren”

Enkel Brussel I, Brussel II en het Nationaal Centrum
Opsporingen zijn voor 2011 gepland, onder
voorbehoud van een regering met volheid van
bevoegdheid.

Oprichting pijler
“KMO’s”

Enkel Brussel I, II en III zijn voor 2011 gepland,
onder voorbehoud van een regering met volheid van
bevoegdheid.
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Hoofdstuk 5
Afsluitende beschouwingen
5.1 Inleiding
Opdat de FOD Financiën zijn activiteiten op een efficiënte manier zou
kunnen aanpakken, meent het Rekenhof dat minstens drie voorwaarden
moeten zijn vervuld:
1. De herstructurering van de FOD moet worden afgerond.
2. Binnen die structuur moet het juiste personeel op adequate wijze
worden ingezet.
3. Dit personeel moet over de nodige informaticaondersteuning kunnen
beschikken.
Om bovendien de controleactiviteiten (en dus de bestrijding van de
fiscale fraude) optimaal te laten verlopen moet een vierde voorwaarde
vervuld zijn:
4. De selectie van grondig te controleren dossiers met hoog
frauderisico moet gebaseerd worden op een uitgebouwde
risicoanalyse.
In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate deze voorwaarden, mee
ingevolge de aanbevelingen van het Rekenhof, gerealiseerd zijn.
5.2

Structuur

Coperfin, de moderniseringsstrategie van de FOD Financiën, heeft de
noodzaak aan nieuwe structuren aangetoond. Om de controles te
optimaliseren moest de historisch gegroeide opdeling van de
controlediensten volgens fiscale materie (btw versus directe belastingen)
verlaten worden en moest de soort belastingplichtige bepalend worden
voor de opdeling van de controlediensten. Hiervoor moesten drie grote
controlepijlers worden opgericht: Particulieren, KMO’s en Grote
Ondernemingen.
Niettegenstaande de organisatie van de FOD Financiën sinds het
uitwerken van Coperfin herhaaldelijk gewijzigd werd, stelt het Rekenhof
vast dat de effectieve invoering van de drie pijlers op zich laat wachten.
Slechts één Controlecentrum Grote Ondernemingen werd tot op heden
opgericht.
5.3

Personeelsinvulling

Het Rekenhof heeft de administratie in verscheidene onderzoeken
gevraagd de personeelsbehoeften enerzijds en de beschikbaarheid en
geschiktheid van het personeel anderzijds op een doorzichtige wijze op
te volgen. Zo heeft het erop aangedrongen prioriteit te verlenen aan een
systeem dat de prestaties van het personeel vastlegt en vroeg het
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indicatoren te integreren op het vlak van de competenties en de
werkelijke tijdsbestedingen van het personeel.
Het Rekenhof stelt vast dat dergelijke systemen nog onvoldoende
ontwikkeld zijn.
Het project Balanced Scorecard bevindt zich nog in een beginfase. De
cockpit van het niveau N-1 bevat geen indicatoren die gegevens over de
prestaties van inspecties, controles of teams vermelden. Die gegevens
zullen pas ter beschikking worden gesteld in de cockpits N-2 en N-3 die
nog worden ontwikkeld.
Bovendien werd het proces “competentiebeheer” momenteel “on hold”
geplaatst omdat de beschikbare middelen en deskundige kennis inzake
HRM nog steeds worden ingezet voor de implementatie van de nieuwe
organisatiestructuur.
Het Rekenhof kan zich op dit punt enkel aansluiten bij het – naar
aanleiding van het aantreden van de nieuwe voorzitter van de FOD
bevestigde – standpunt dat een zeer belangrijke uitdaging ligt in de
juiste inzet van de beschikbare personeelsmiddelen, waarbij een
duidelijk zicht op de competenties en werkelijke tijdsbestedingen van de
medewerkers cruciaal is.
5.4

Informaticaondersteuning

In het voorwoord van het Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen
en Invordering - Jaarverslag 2008, stelt de administrateur-generaal van
de Belastingen en de Invordering11 :
“Met betrekking tot de dienstverlening aan de belastingplichtige zijn de
jaren 2002-2008 getuige geweest van een echte Copernicusrevolutie in
de fiscale administraties. Dankzij belangrijke begrotingsmiddelen en
opeenvolgende informaticaplannen die in de loop der jaren bijgesteld
zijn en het mogelijk gemaakt hebben beter in te spelen op de fiscale
noden van de ambtenaren en belastingplichtigen, kan men zeggen dat,
na enkele kinderziekten, de hervorming tot een groot succes heeft
geleid. Dit heeft vorm gekregen door de digitalisering van haast alle
soorten van aangiften (PB, VenB, btw, enz.) en van toepassingen zoals
“Tax-on-web”, “Taxi”, “Edivat”, “Intervat”, enz.
De dienstverlening aan de belastingplichtigen is er eveneens op
vooruitgegaan door middel van instrumenten zoals […de
inwerkingstelling van het enig dossier en de ontwikkeling van een
“geïntegreerd verwerkingssysteem” (STIR). Dit systeem …heeft de FOD
Financiën toegelaten om snel de opgelopen achterstand weg te werken
die was ontstaan ingevolge een lange inertie vóór de jaren 2000.”
Het Rekenhof komt eveneens tot de conclusie dat de administratie, mee
ingevolge zijn aanbevelingen hierover, tal van informaticaprojecten heeft
11

Te raadplegen op
http://fiscus.fgov.be/interfaabnl/jaarverslag-2008/pdf/jaarverslag-2008.pdf .
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opgezet die de efficiënte werking van de belastingadministratie
bevorderen.
5.5

Risicoanalyse

Het Rekenhof heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak van de
selectie van dossiers op basis van risicoanalyse, opdat de ingezette
middelen een maximum aan output zouden opleveren.
Het wenst dan ook het belang te benadrukken van de systemen
Datamining, Mercurius en de doelgroepenstrategie die hiervoor al
werden uitgewerkt, en die de risicoanalyse binnen de administratie
definitief ingang hebben doen vinden.
De vaststelling dat 85% van de door de controlecentra te onderzoeken
dossiers voor de controleperiode 2010-2011 centraal geselecteerd wordt
op basis van deze systemen acht het Rekenhof bijzonder significant.
Gelet op de belangrijke taken inzake de coördinatie van de risicoanalyse
die in het verleden werden uitgevoerd door de stafdienst Coördinatie en
Uitvoering (DCU), dringt het Rekenhof aan op een snelle aanpassing
van de regels voor de werking van het risicobeheer, na de nieuwe
organisatie van de FOD Financiën door de koninklijke besluiten van 3
december 2009.
5.6

Conclusie

Niettegenstaande de problemen die de fiscale administratie ondervindt
omdat de definitieve herstructurering van de FOD Financiën nog steeds
niet is afgerond, heeft ze de voorbije jaren toch sterk ingezet op de
realisatie van projecten die zowel een doorgedreven informatisering als
het opzetten van een degelijk riscicobeheer beogen.
Deze projecten dragen uiteraard bij tot een efficiënte en performante
werking van de belastingadministratie en dus ook tot de bestrijding van
de fiscale fraude.
Het Rekenhof zal de opvolging van deze projecten, waar en wanneer dit
nodig lijkt, inpassen in zijn algemeen fiscaal controlebeleid en er te
gelegener tijd aan het parlement over rapporteren. Zo plant het op korte
termijn een audit naar de verwerking en het beheer van de aangiften
personenbelasting door de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.
Daarbij zal de backofficetoepassing TAXI worden doorgelicht. Ook zal
het onderzoeken hoe de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
dossiers selecteert door middel van risicoanalyse, waarbij specifiek
aandacht zal besteed worden aan het dataminingsysteem.
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Bijlage 1 – Vragenlijsten Rekenhof

Vragenlijst 1: Risicobeheer en controle
Bij de oplijsting van de aanbevelingen sedert 1996 bleek in meerdere
audits het gegeven terug te komen dat de controles veelal aleatoir
gebeuren en niet op basis van een risico-analyse. Dit resulteerde in een
aantal gelijklopende aanbevelingen die betrekking hadden op het
invoeren van risicobeheer.
In de audit naar de organisatie en werking van de nationale
opsporingsdirectie van de AOIF werd aanbevolen een globale fiscale
controlepolitiek uit te werken gericht op risicoanalyse, risicobeheer en
doelgroepenstrategie.12
In het onderzoek “Berekening en inning van de bedrijfsvoorheffing” werd
gesteld dat de FOD Financiën zich door middel van risicoanalyse zou
kunnen toespitsen op schuldenaars van bedrijfsvoorheffing waarvan de
aangiften en betalingen moeten worden opgevolgd.13
Het gebrek en de nood aan risicoanalysetechnieken werd tevens
aangekaart in de onderzoeken van de belastingaangifte in de
personen14- en vennootschapsbelasting15, in de audit fiscale controle
van de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen
rechtspersonen16 en in het onderzoek naar de fiscale controle van de
BTW-plichtigen17.
De Administratie wijst in haar antwoorden op de ontwikkeling van vier
initiatieven om aan deze aanbevelingen te voldoen.
1.Dienst Coördinatie en Uitvoering
De stafdienst Coördinatie en Uitvoering (DCU) werd officieel
opgericht bij het KB van 4 maart 2008. De hoofdopdracht van de
dienst bestaat erin alle activiteiten inzake risicobeheer in alle
belastingadministraties te coördineren.18
2. Datamining
Wat betreft de controle in de personenbelasting worden sinds
2004-2005 40% van de door de controlecentra grondig te
controleren dossiers via datamining geselecteerd. De selectie
van dossiers gebeurt via een doordachte risicoanalyse waarbij
12

Parl. St. Kamer, Doc. 52 0034/004, p. 313
Id., p. 314.
14
Id., p. 357.
15
Id., p. 355.
16
Id., p. 338.
17
Id., p. 302.
18
Id., p. 313, p.341, p. 357.
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slechts die dossiers geselecteerd worden die een hoog
frauderisico vertonen.19
Ook t.a.v. de niet aan de vennootschapsbelasting onderworpen
rechtspersonen maakt de toepassing datamining een selectie
van dossiers die dan door gespecialiseerde diensten worden
geverifieerd.20
Inzake de BTW wordt een datamining of OLAP -model
ontwikkeld om BTW- belastingplichtigen te selecteren die de
terugbetaling van BTW-kredieten hebben gevraagd. Een eerste
behoeftenanalyse werd gemaakt en de cel datamining voert de
nodige analyses uit om in de komende jaren op een
dataminingmodel over te stappen.21
3. Datawarehouse
Binnen de FOD Financiën wordt gewerkt aan een
datawarehouse “risicobeheer”. Met de operationalisering van
deze datawarehouse zal een belangrijke fase worden ingezet in
het gecentraliseerd beheer van de informatie-elementen die
nodig zijn voor risicobeheer.22
4. Doelgroepenstrategie
Er werd een voorlopig overzicht opgesteld van de fiscale risico’s
van de belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de
rechtspersonenbelasting, alsook van de verenigingen zonder
rechtspersoonlijkheid. De betrokken doelgroepen en de
ontwikkeling van de daarmee gepaard gaande risicoprofielen
zullen worden beschreven in het licht van de door de overheid te
bepalen prioriteiten.23
In de controle op de vennootschapsbelasting werden in het kader
van de doelgroepenstrategie door het AOIF 7 doelgroepen
beschreven in 2005, 11 in 2006 en 13 in 2007. Deze
beschrijvingen betreffen zowel inkomstenbelastingen als BTW.
Een aantal van deze doelgroepen hebben geleid tot sectorale
acties. De doelgroepen die zijn opgenomen in het plan Devlies
kaderen binnen deze strategie.24
In het Geïntegreerd Managementplan 2010 van de FOD Financiën
-

komt de stafdienst DCU niet voor;
wordt de verantwoordelijkheid voor de Datawarehouse I en II projecten toegewezen aan de (nieuw op te richten) Stafdienst

19

Id., p. 357.
Id., p.341.
21
Id., p. 302.
22
Id., p. 334, p. 347.
23
Id., p. 341.
24
Id., p. 356.
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voor beleidsexpertise en ondersteuning. De afwerking van het
project Datawarehouse I wordt voorzien in 2010. Voor het project
Datawarehouse II en risicoanalyse II dat de implementatie
voorziet van een tweede versie van een volledige
Datawarehouse voor het risicobeheer, bijstand, controle en
invordering, wordt geen timing vooropgesteld.25
Het Rekenhof wenst de actuele stand van zaken te vernemen met
betrekking tot de datawarehouse “risicobeheer”, het gebruik van
dataminingmodellen en de doelgroepenstrategie. Worden deze tools
effectief ingezet en met welk resultaat? Wat is de inbreng van de dienst
DCU hierin? Blijft deze dienst bestaan en indien niet, door wie worden
zijn taken inzake coördinatie van het risicobeheer dan overgenomen?
Enig dossier
In zijn onderzoek naar het gebruik van de belastingaangiften voor de
taxatie van derden heeft het Rekenhof aanbevolen één elektronisch
fiscaal dossier voor elke belastingplichtige in te voeren. Dit dossier zou
worden gevoed door alle gegevens uit de verschillende bestanden van
de belastingadministratie te centraliseren en zou telkens moeten worden
vervolledigd door elke taxatieambtenaar op basis van de bijkomende
inlichtingen waarover hij beschikt.26
De administratie deelt in haar antwoord mee dat een eerste fase van het
project “Enig dossier” gerealiseerd werd. Het betreft de
terbeschikkingstelling van een nieuwe toepassing waarbij het profiel van
de natuurlijke persoon wordt overgenomen.27
Naar aanleiding van de aanbevelingen in het onderzoek naar de
controle op de aangifte in de vennootschapsbelasting stelt de
administratie het volgende: “Wat de uitwisseling van informatie tussen
de diensten betreft, zijn de identificatiegegevens van de
vennootschappen nog niet opgenomen in het enig dossier. Het plan
SISTRAN (de zogenaamde transversale signaletiek) bepaalt onder
andere dat de gegevens van de KBO in het enig dossier worden
opgenomen. Dat plan is startklaar. Bedoeling is een voor de hele FOD
Financiën transversale signaletiek te gebruiken die de gegevens
overneemt van het rijksregister, van de KBO en van het tweede
vreemdelingenregister. Het plan-Devlies gaat in op de aanbevelingen
van het Rekenhof aangezien het onder meer voorziet in de optimalisatie
van de uitwisseling van informatie tussen de sociale sector (RSVZ, RSZ)
en de FOD Financiën en tussen die laatste en de FOD Justitie.”28
Het Rekenhof wenst de huidige stand van zaken te kennen in het project
“Enig dossier”.
25

FOD Financiën, Geïntegreerd Managementplan 2010, 15 december 2009, p.
149
26
Parl. St. Kamer, Doc. 52 0034/004, p. 331.
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Ib.
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Id., p. 356.
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Elektronisch dossierbeheer
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof om de sturing
en administratieve omkadering van de opsporingsdiensten beter uit te
bouwen, deelt de administratie mee dat tegen eind 2008 een nieuwe site
zou worden gelanceerd die een uitgebreide module dossierbeheer zou
toevoegen aan de modaliteiten van de bestaande site. Deze module zou
toelaten om, zowel op directie-, inspectie- als op het niveau van de
individuele medewerker, dossiers/ onderzoeken/ vaststellingen op te
volgen.29
In de audit fiscale controle van de BTW-plichtigen stelde het Rekenhof
dat de registratie van de controleactiviteiten optimaler en beter begeleid
zou moeten zijn, dat het invorderingsorder of het informatiebulletin het
enige referentiedocument voor de taxatieactiviteiten zou mogen zijn en
dat een geüniformiseerd dossierbeheer moest worden opgezet opdat
elke bevoegde persoon de belangrijkste punten van een dossier zou
kunnen identificeren. Er werd aanbevolen hierbij bijzondere aandacht te
besteden aan de controleverslagen en de referenties die daarin worden
opgenomen. Er werd gevraagd dat de administratie formulieren zou
uitwerken die worden aangevuld op grond van de ondernomen stappen
en de geboekte resultaten.
De administratie antwoordt als volgt: “ Binnen het STIR-CO project is het
de bedoeling dat het informatiebulletin, het invorderingsorder en het
controleverslag in één toepassing worden samengebracht en
consulteerbaar zullen zijn voor elke daartoe voldoende geautoriseerde
ambtenaar. Dit project werd sinds oktober 2007 terug heropgestart en
bevat zoals aangekondigd een uniformisering van de controleactiviteiten door middel van het gebruik van gestandaardiseerde
controledocumenten. De planning voor de eerste release met betrekking
tot het beheer van de controle-opdrachten is voorzien voor het laatste
kwartaal 2008; er wordt evenwel op gewezen dat deze release van het
STIR-CO-project de aspecten Informatiebulletin, Invorderingsorder en
Controleverslag nog niet zal omvatten aangezien deze gepland zijn voor
een volgende release.”30
Volgens de informatie die het Rekenhof vernam via Fininfo 2009/1 zal
STIR-Controle uitgroeien tot een toepassing waarmee het uitvoeren van
een fiscale controle, zowel voor de materies directe belastingen als
BTW, van begin tot einde zal worden ondersteund. STIR-Controle zal
aan de gebruikers een dynamisch overzicht van het controlewerkplan
tonen en dit zowel aan de directie van een controlecentrum, als aan de
chef van een controleteam, als aan een controleambtenaar. De status
van elk dossier zal online worden bijgehouden en kunnen worden
geraadpleegd. Het systeem zal het verder ook mogelijk maken dat de
controleur een overzicht van de binnen een fiscale controle uitgevoerde
activiteiten toevoegt aan het dossier zodat een historiek ontstaat van het
controledossier. In een latere fase zal het bovendien mogelijk zijn
29
30

Id., p. 313.
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documenten en briefwisseling toe te voegen zodat uiteindelijk een
volledig digitaal controledossier zal ontstaan.
In het Geïntegreerd Managementplan 2010 van de FOD Financiën wordt
voor de Algemene administratie van de fiscaliteit voorzien in
“Het ter beschikking stellen van een informaticatoepassing op 1/07/2010
aan de CC’s ter ondersteuning van:



Het integraal beheer van het controlewerkplan door het
management
De controleactiviteiten van de betrokken agenten door:
 Eerste gedeeltelijke realisatie van het elektronisch
controledossier (logboek uitgevoerde
controleactiviteiten) met inbegrip van een
geautomatiseerd taakbeheer voor alle vanaf
01/07/2010 uitgevoerde controleopdrachten
 Eerste realisatie inzake document-en
correspondentiebeheer”31

Het Rekenhof wenst te vernemen in welke mate STIR-Controle
momenteel reeds operationeel is en wat de vooropgestelde timing is
voor de volledige invoering.
Personeelsbehoeftenplanning en prestatiemeetsystemen
De personeelsproblematiek kwam in verschillende audits aan bod. De
vaststellingen en aanbevelingen kunnen in grote lijnen ingedeeld worden
in twee onderscheiden items.
Enerzijds vraagt het Rekenhof de administratie om de
personeelsbehoeften duidelijk in kaart te brengen. In het onderzoek naar
de organisatie en werking van de Nationale opsporingsdirectie van de
AOIF formuleert het Rekenhof meer bepaald de aanbeveling om een
grondige personeelsbehoeftenstudie uit te voeren en maatregelen te
nemen om de instroom van nieuw personeel en een evenwichtiger
leeftijdsstructuur te bevorderen32 terwijl het in het onderzoek naar de
controle op de aangifte in de vennootschapsbelasting op de behoefte
wijst om objectieve normen op te stellen inzake benodigd personeel voor
een evenwichtige spreiding van de controles.33
Anderzijds wenst het Rekenhof dat de administratie de prestaties van de
personeelsleden op een objectieve en doorzichtige wijze zou opvolgen.
In de audit naar de fiscale controle van de BTW-plichtigen werd
gevraagd om statistieken in verband met personeelsleden en
controleactiviteiten op te stellen om een vergelijking tussen de diensten
mogelijk te maken34 en in het onderzoek van de belastingaangifte in de
31

FOD Financiën, Geïntegreerd Managementplan 2010, 15 december 2009, p.
81.
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Parl. St. Kamer, Doc. 52 0034/004, p. 309.
33
Id., p. 353.
34
Id., p. 302.

Evaluatie uitvoering aanbevelingen Rekenhof fiscale fraude, Rekenhof, mei 2011

26

personenbelasting werd de administratie aanbevolen inspanningen te
leveren om te komen tot een efficiënt en betrouwbaar
prestatiemeetsysteem.35 In dit laatste onderzoek werd er tevens op
gewezen dat de resultaten van de prestatiemeting, om ten volle dienstig
te zijn als beleidsinstrument voor het management, moeten worden
geanalyseerd en geïnterpreteerd door ambtenaren die een grondige
praktijkervaring inzake controle koppelen aan een terdege kennis van
statistische technieken.36
Inzake de personeelsbehoeften beperkt de administratie zich in haar
antwoord tot een verwijzing naar de personeelsplannen die uitgewerkt
worden door de stafdienst P&O.37
In het verslag van het Rekenhof van juli 2008 aan de kamer van
Volksvertegenwoordigers “Federale overheidsdienst Financiën:
Administratieve en geldelijke toestand van het personeel en uitvoering
van het personeelsplan” werden deze personeelsplannen geëvalueerd.
Dit leidde ondermeer tot specifieke aanbevelingen om het
personeelsplan als beheersinstrument te verbeteren, om de
personeelsbehoeften te evalueren en om het personeel geografisch
optimaal te verdelen.38
De minister, die bij brief van 29 mei 2008 reeds kennis nam van de
aanbevelingen van het Rekenhof, bevestigde dat het nodige zou worden
gedaan om de moderniseringswerkzaamheden voort te zetten die door
de administratie werden aangekondigd en die ondermeer de
indienstneming en affectatie van het personeel betreffen.39
Bij het aantreden van de nieuwe voorzitter van de FOD Financiën werd
nogmaals bevestigd dat een zeer belangrijke uitdaging ligt in de juiste
inzet van de beschikbare personeelsmiddelen, waarbij een duidelijk zicht
op de competenties en werkelijke tijdsbestedingen van de medewerkers
cruciaal is.
Het Rekenhof wenst te vernemen of de aangekondigde processen
waarmee met precisie de functionele behoeften van de gehele FOD
Financiën zouden kunnen worden bepaald reeds ingevoerd werden en
in concreto geleid hebben tot een afgeronde evaluatie van de
personeelsbehoeften. In bevestigend geval wenst het te vernemen tot
welke concrete maatregelen inzake personeelstoewijzing deze evaluatie
reeds aanleiding heeft gegeven.
Wat de prestatiemeetsystemen betreft, gaat de AOIF in haar antwoord
nader in op het project Balanced Scorecard, waarbij een reeks van
35
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performantie-indicatoren zijn uitgewerkt die op alle taken van de
administratie slaan en die aan de hand van de TBT, een
beheersinstrument dat de kwaliteit en de kwantiteit van de prestaties van
het departement moet meten, zullen worden opgevolgd en geëvalueerd.
Dit project zou volgens de administratie binnenkort concreet gestalte
krijgen. Daarnaast gaat de administratie uitvoerig in op de nieuwe
beheersdoelstellingen die voor de CC’s voor de controleperiodes
2007/2008 en 2008/2009 werden geformuleerd.40
In het 165ste Boek van het Rekenhof heeft het Rekenhof een artikel
“FOD Financiën- Performantiemanagement bij de Administratie van de
Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit” opgenomen waarin nader werd
ingegaan op de wijze waarop de beheersdoelstellingen geformuleerd,
gemeten (TBT) en geëvalueerd werden.41
Ook inzake de aanbevelingen die het Rekenhof hierin formuleerde
deelde de Minister mee dat deze in grote mate zouden worden
gerealiseerd door middel van de Balanced Scorecard, die sinds februari
2008 werd ontwikkeld.
Het Rekenhof wenst te vernemen wat de huidige stand van zaken is
van het Balanced Scorecard project. Heeft de implementatie van dit
project het management reeds in staat gesteld om de kwaliteit en
kwantiteit van de prestaties te meten en de performantie van de
administratie op te volgen en te evalueren?
Wat de evaluatie van de doelstellingen betreft, stelt de administratie dat
op het ogenblik van het antwoord een evaluatie aan de gang was voor
de beheersdoelstellingen 2007/2008, die eventueel aanleiding zou
kunnen geven tot een aanpassing van de beheersdoelstellingen
2008/2009.
Het Rekenhof wenst te vernemen op welke wijze de evaluatie van de
beheersdoelstellingen werd doorgevoerd. Het wenst meer bepaald in
kennis gesteld te worden van de gebruikte evaluatiemethode, die zoals
aanbevolen in het artikel in het Boek van Opmerkingen, vooraf
beargumenteerd en objectief vastgelegd zou moeten zijn. Het wenst ook
de resultaten van deze evaluatie te vernemen. Heeft deze geleid tot een
herformulering van de doelstellingen 2008/2009 en in bevestigend geval,
kon voor deze doelstellingen dan reeds worden uitgegaan van
objectieve indicatoren inzake personeelsmiddelen en werklast?

Vragenlijst 2: Harmonisering directe en indirecte belastingen
In zijn onderzoek naar de organisatie en werking van de Nationale
Opsporingsdirectie van de AOIF formuleerde het Rekenhof de
aanbeveling werk te maken van een eenvormige interpretatie van de
40
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procedureregels en van de harmonisatie van de
onderzoeksbevoegdheden inzake BTW en Directe Belastingen waar
deze niet-objectiveerbare verschillen vertonen.42
In haar antwoord daarop erkent de administratie dat de verschillen in
onderzoeksbevoegdheden in de praktijk reeds aanleiding hebben
gegeven tot vergissingen in procedure en interpretatie.
Het wetgevend initiatief uit 2005 om de onderzoeksbevoegdheden
inzake inkomstenbelastingen af te stemmen op de
onderzoeksbevoegdheden inzake BTW, werd verworpen. Uit het verslag
van 8 november 2006 namens de Commissie voor de Financiën en voor
de Economische aangelegenheden blijkt dat de Staatssecretaris voor
modernisering van Financiën dit wetsvoorstel kadert binnen de Coperfinhervorming, waarin de geïntegreerde behandeling van dossiers van
groot belang is. Deze geïntegreerde werkwijze zou tot gevolg hebben
dat de werkmethoden dienen te veranderen en dat in dat globale kader
ook een aantal wettelijke bepalingen zullen moeten worden aangepast.
Gegeven de globale aanpassing achtte de Staatssecretaris het te vroeg
om reeds bepaalde punctuele aanpassingen door te voeren.
Het Rekenhof wenst de huidige stand van zaken te kennen inzake de
harmonisatie van de onderzoeksbevoegdheden inzake DB en BTW, en
wenst inzonderheid te vernemen op welke wijze de administratie
uitvoering zal geven aan de wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en
diverse bepalingen, dat ondermeer artikel 319 van het WIB wijzigt.43
Daarnaast wenst het Rekenhof te vernemen welke maatregelen recent
genomen werden met het oog op de realisatie van het Coperfinprincipe
inzake de geïntegreerde behandeling van DB en BTW-dossiers.
Tenslotte wenst het de actuele staat van uitvoering te kennen van het
Coperfinplan om de opdeling van de controlediensten op basis van
belastingsoort (DB-BTW) te vervangen door een opdeling op grond van
de soorten klanten (Particulieren, KMO’s, Grote Ondernemingen).
Het Rekenhof wenst dienaangaande eveneens te vernemen in welke
mate de Beslissing van 17 december 2009 van de Voorzitter van het
Directiecomité van de FOD Financiën ter oprichting van het Centrum
Grote Ondernemingen reeds werd geconcretiseerd.

Vragenlijst 3: Controleprocedure voor aangiften die
onderhoudsuitkeringen en huurgelden bevatten
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof in de audit
“Het gebruik van de belastingaangiften voor de taxatie van derden”,
deelt de administratie mee dat voor de controleperiode 2008-2009 een
nieuwe controleprocedure van de aangiften van onderhoudsuitkeringen
42
43
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en huurgelden zal worden getest die op het einde van de
controleperiode 2008-2009 zal worden geëvalueerd.44
Het Rekenhof wenst te vernemen of en met welke resultaten deze
evaluatie werd doorgevoerd.

Testdossiers “werkelijke beroepskosten van werknemers”
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Rekenhof in de audit
“fiscale controle van werkelijke beroepskosten van werknemers”, deelt
de administratie mee
-

-

dat het onderzoek van testdossiers naar de betrouwbaarheid van
de vier risicoprofielen, die bepaald werden binnen de doelgroep
“werkelijke kosten van werknemers” en die aanvankelijk gepland
was voor begin 2008, zo snel mogelijk zou worden opgestart;
dat de instructie “Controlecentrum – Taxatiewerkzaamheden –
Verificatie van de aangifte”, nr.29/2008 d.d. 08.08.2008 de wijze
van selectie (selectiecriteria opgenomen in bijlage 9 bij
bovenvernoemde instructie) behandelt voor het uitvoeren van
een beheerscontrole voor de D-dossiers. 45

Het Rekenhof wenst te vernemen of de testdossiers werden onderzocht
en met welk resultaat. Het wenst daarnaast op de hoogte gesteld te
worden van de selectiecriteria die gehanteerd werden na de opheffing
van bijlage 9 van voormelde instructie.

44
45
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Bijlage 2 – Antwoord administratie

Evaluatie uitvoering aanbevelingen Rekenhof fiscale fraude, Rekenhof, mei 2011

31

Antwoord van de Voorzitter van het Directiecomité a.i. van de FOD
Financiën
EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN DE AANBEVELINGEN VAN
HET REKENHOF INZAKE FISCALE FRAUDE.
A 4 – 3.600.056 B1 – bijlage 1:
RISICOBEHEER EN CONTROLE
Het Rekenhof wenst de actuele stand van zaken te vernemen met
betrekking tot de datawarehouse “risicobeheer”, het gebruik van
dataminingmodellen en de doelgroepenstrategie. Worden deze
tools effectief ingezet en met welk resultaat? Wat is de inbreng van
de dienst DCU hierin? Blijft deze dienst bestaan en indien niet,
door wie worden zijn taken inzake coördinatie van het risicobeheer
dan overgenomen?
1. DATAWAREHOUSE “RISICOBEHEER”
1.1. Datawarehouse I:
Datawarehouse I bestond uit 3 releases:
Release 0 : Opzetten architectuur en software: Deze release is volledig
opgeleverd.
Release 1 : EOS : Signaletiek.
Release 1 bevat essentiële bronnen rond het facet “persoon”, zodat de
gebruikers altijd kunnen beschikken over de juiste, up to date en
kwaliteitsvolle informatie. Ook werd er een datamart gecreëerd “BTW
nieuwe belastingplichtigen”. Deze release is volledig afgerond en in
productie.
Release 2 : Prometheus : Goederen.
Release 2 bevat bronnen rond het facet “goederen. Het gaat hierbij
vooral om bronnen van Douane en Accijnzen en een deel van de
Patrimoniumdocumentatie. Ook CSPB trad in werking. Dit voorziet in het
scoren van aangiftes uit PLDA (Paperless Douane & Accijnzen) volgens
pregedefinieerde risicomodellen opgesteld door D&A. Deze
risicomodellen scoren aangiftes uit PLDA en geven de uit te voeren
actie(s) mee. Op deze manier wordt er inzicht verkregen in het
risicomanagement bij D&A.
Deze release zal afgerond zijn tegen het eind van 2010.
Dus bij normale gang van zaken zou het DWH I project volledig moeten
opgeleverd zijn eind 2010.
(vertaling)
1.2. Datawarehouse II:
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Het project Data Warehouse en Risicoanalyse II beoogt in eerste
instantie release 3 van het Data Warehouse gewijd aan het risicobeheer
te realiseren. Deze nieuwe release heeft betrekking op de integratie in
het Data Warehouse van nieuwe gegevensbronnen om de analyse te
ontwikkelen van de risico's die de bedrijven vormen. Het is daarenboven
de bedoeling zes datamarts of gegevensmagazijnen te ontwikkelen om
de risicoanalyse in risicodomeinen of voor bepaalde risicogroepen te
vergemakkelijken.
Deze nieuwe release voor ondernemingen heeft betrekking op vier
algemene besturen: de algemene administratie van de Fiscaliteit (AAF),
de BBI, de AI en D&A. In het geval van de AAF, de BBI en de AI bestaat
de gekozen aanpak erin de opbouw van datamarts te structureren rond
grote projecten of strategische risico's voor de FOD Financiën:
-

btw-fraude (AAF, BBI);

-

het voorspellen van het risico op faillissement (AI);

-

de correcte toepassing van de aftrek voor risicokapitaal (AAF,
BBI);

-

het opsporen van anomalieën
rechtspersonenbelasting (AAF);

-

de managementvennootschappen en transfertprijzen (AAF, BBI).

in

de

aangifte

inzake

In het geval van D&A geldt een ander werkkader: hier moet verder werk
worden gemaakt van de uitbouw van de datamart die werd ontwikkeld in
het raam van release 2 handelsgoederen door er de gegevens in
verband met de operatoren in te integreren.
Op methodologisch vlak bestaat de aanpak die in het raam van het
project Data Warehouse en risicoanalyse II werd gevolgd, er
inzonderheid in:
1) De finaliteiten van de te creëren datamarts en de functionele
behoeften ervan te definiëren (met inbegrip van het aanmaken van
een verslag);
2) Op basis van de geformuleerde functionele behoeften de juiste
perimeter van in elke datamart te laden gegevens te definiëren;
3) Het inladen van de gegevens in elke datamart te faseren op basis
van de gedefinieerde prioriteiten.
In termen van planning is de uitbouw van twee datamarten prioritair:
btw-fraude en model om faillissementen te voorspellen. De eerste
werkvergaderingen met de betrokken partijen zijn achter de rug. Thans
is het doel de juiste perimeter van in elk gegevensmagazijn te laden
variabelen te analyseren.
Het hele project Data Warehouse en risicoanalyse II zou volgens
planning in maart 2012 klaar moeten zijn.
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2. ACTUELE STAND M.B.T. HET GEBRUIK VAN
DATAMININGMODELLEN
Voor de controleperiode 2010-2011 werd de 7de iteratie van de
Datamining ter beschikking gesteld van de controlecentra evenals van
de klassieke taxatiekantoren DB en BTW. De 7de iteratie van de
Datamining verschilt van de vorige iteraties in die zin dat het segment
“Diensten” wordt opgesplitst in “Transport/immateriële diensten” en
“Algemene diensten”.
Vanaf de controleperiode 2010-2011 wordt via Stirco één centrale
selectielijst met te onderzoeken dossiers ter beschikking gesteld van de
CC en niet langer aparte lijsten met Mercurius-en Dataminingdossiers.
Mercurius is een centraal beheerd controleprogramma dat lijsten met
dossiers van natuurlijke personen en rechtspersonen genereert,
aflopend geordend in functie van het resultaat van de som van de
wegingscoëfficiënten verbonden aan risico-indicatoren.
Op het vlak van de Lijst 678 inzake BTW werd een dataminingmodel
ontwikkeld om BTW-belastingplichtigen te selecteren die de
terugbetaling van BTW-kredieten hebben gevraagd.
Dit dataminingmodel is operationeel en heeft reeds de L678 van het 1ste
kwartaal 2010 aangeleverd.
3. DOELGROEPENSTRATEGIE
Een deel van de doelgroepen waarvan de beschrijving werd aangevat in
2006 en 2007 zijn in 2008, 2009 en 2010 verder uitgewerkt en een
aantal van deze beschrijvingen hebben geleid tot sectorale acties.
Vanaf 2008 zijn enkel nog punctuele doelgroepen en acties opgestart
zonder dat er een beroep werd gedaan op medewerkers uit de
buitendiensten.
Een aantal van de hiervoor vermelde projecten kaderen in de
actieplannen van de heren staatssecretarissen Devlies en Clerfayt.
Nieuwe projecten van deze plannen konden nog niet opgestart worden.
Doorheen de verschillende controleperiodes wordt een stijgend aantal
dossiers ter beschikking gesteld van de taxatiediensten, die gebaseerd
zijn op een gecentraliseerde risicoanalyse.
(vertaling)
4. DE DIENST RISICOBEHEER (SEC/DCU)
De dienst Risicobeheer kreeg:
-

een « Analyseteam» dat belast is met alle aspecten in verband met
het beheer en de analyse van gegevens;
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een « Coördinatieteam» dat belast is met alle aspecten in verband
met doelgroepen en risico- en selectieprofielen.
De inbreng van die dienst bestond er hoofdzakelijk in:
-

-

-

prioriteiten
te
bepalen
in
de
projecten
voor
de
fraudebestrijdingsplannen van de staatssecretarissen Clerfayt en
Devlies;
ondersteuning te bieden voor de projecten die in die plannen zijn
opgenomen en voor de projecten die niet tot een plan behoren via:
= het definiëren van strategische oriëntaties;
= het identificeren van horizontale aspecten;
= het bieden van begeleiding bij de organisatie
tenuitvoerlegging van het risicobeheersingsproces;

en

= het tegemoetkomen aan de behoeften aan interne en externe
gegevens;
= het terbeschikkingstellen van de ICT-omgeving;
= het verwerken en analyseren van de gegevens;
= het naleven van de privacybepalingen;
-

terug te koppelen met de vertegenwoordigers van de bovenvermelde
staatssecretarissen;
in te staan voor de rapportering aan die staatssecretarissen en aan
het Rekenhof;
mee te werken aan het opstellen en ten uitvoer leggen van de
bestekken « Datawarehouse II » en « Datamining Tools » ;
opleidingen te organiseren voor de gegevensanalisten;
te zorgen voor de migraties SPSS naar SAS;
mee te werken aan het specifiek privacywetsontwerp voor de FOD
Financiën;
een contactpunt te bieden voor de externe instanties (o.a. KBSZ).

De regels voor de werking van het risicobeheer op niveau N en de
niveaus N-1 worden thans aangepast op basis van de nieuwe
organisatie van de FOD Financiën die door het koninklijk besluit van 3
december 2009 werd ingevoerd.
ENIG DOSSIER
Het Rekenhof wenst de huidige stand van zaken te kennen in het
project “Enig dossier”.
(vertaling)
1. HET BEGRIP "ENIG DOSSIER"
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Het enig dossier is de som van alle informatie in verband met één
enkele persoon.
Het kan om allerlei informatie gaan:
- persoonlijke informatie
- fiscale informatie
- niet-fiscale informatie
- patrimoniale informatie.
Die informatie wordt in verschillende luiken verwerkt:
Luik inning en
invordering

Balans

Aangifte

Boekhouddossier

PatrimoniaalLuik

Goederen,
authentieke
acten,
contracten…

Berekening

Controle

Eenheid
Personen

Waren

Fiscaal Luik

Persoon

Luik Douane

Luik
Signaletiek
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Het Geïntegreerd Verwerkingssysteem zal dus een toepassing zijn die
het mogelijk zal maken die informatie te verwerken om alle aan de FOD
toegekende opdrachten tot een goed einde te brengen.
Ter informatie wordt vermeld dat de volgende projecten de voornaamste
zijn die aan die verschillende luiken zijn gekoppeld:
Fiscaal luik:
-

STIR-btw
STIR-Controle
STIRON (perceel 1, 2 en 3)
STIRINT
Calculatrix
Taxi
Tow
Bow

Luik Inning en Invordering:
-

STIMER

Patrimoniaal luik:
-

STIPAD

Luik Douane:
-

PLDA

Luik signaletiek (persoonlijke gegevens)
-

STIR-DU
SITRAN

(vertaling)
2. STAND VAN DE VORDERING VAN HET LUIK SIGNALETIEK:
SITRAN
Het project SITRAN moet de toepassing STIR-DU aanvullen om binnen
de FOD Financiën een transversale signaletiek te kunnen beheren die
alle "cliënten" vermeldt die uit authentieke bronnen afkomstig zijn.
Het project STIR-DU had de gegevens van de authentieke bron
Rijksregister geïntegreerd.
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Het project SITRAN heeft de gegevens van de authentieke bronnen
KBO (Kruispuntbank van de Ondernemingen) en het Register-Bis
(vreemdelingenregister van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid)
geïntegreerd. Al die gegevens zijn thans in productie.
Bovenop de gegevens die van authentieke bronnen afkomstig zijn, kan
SITRAN alle persoonlijke gegevens beheren die de ambtenaren in het
Enig Dossier willen invoeren. Die gegevens kunnen afkomstig zijn van
interactie met de "cliënt", via het contact center of via een controle of
vaststellingen van de opsporingscellen, of zelfs via briefwisseling of
mailverkeer.
Bovenop dat aspect "gegevens" werden belangrijke domeineigen
functionaliteiten voor de FOD Financiën ontwikkeld en in productie
genomen via het SITRAN-project om het principe van het enig dossier
tot leven te wekken, waarvan de transversale signaletiek de hoeksteen
vormt.
Het begrip Eénheid van persoon is nu werkelijkheid: iemand wordt één
en slechts één keer geïdentificeerd ook als hij meerdere hoedanigheden
heeft (als hij in meer dan één authentieke bron wordt geïdentificeerd).
Het begrip "feitelijke scheiding" in een koppel wordt eveneens in de
signaletiek ingevoerd, met vermelding van de historiek. Dit begrip is heel
belangrijk voor de verwerking van de personenbelasting.
Via de SITRAN-toepassing kunnen eveneens personen manueel
worden ingevoerd die niet in authentieke bronnen worden vermeld, en
zulks geldt zowel voor natuurlijke personen (reeds in productie) als voor
ondernemingen (in productie tegen de maand oktober 2010). Voor
natuurlijke personen is voorzien dat de FOD Financiën ze kun
inschrijven in het Register-Bis.
Er wordt ook werk gemaakt van een luik e-diensten. SITRAN zal de
telecomgegevens
(telefoonnummer,
e-mail,
URL)
en
de
bankrekeninggegevens moeten beheren die burgers via MyMinfin
ingeven. Dat principe zal ook voor de bedrijven worden ingevoerd.
(vertaling)
3. HET GEGEVENSBEHEER IN SITRAN
Om de gebruikers zo juist mogelijke informatie te verstrekken, dient in
SITRAN een systeem te worden ingesteld voor het beheer van de
anomalieën die zowel door het systeem als door de ambtenaren van de
FOD Financiën werden vastgesteld.
De gegevens die we van authentieke bronnen krijgen, kunnen immers
onsamenhangend of zelfs fout zijn. Via het systeem moet het mogelijk
zijn signalen te geven bij het integreren van gegevens die leiden tot
anomalieën, opdat de medewerkers die met het beheer van
personengegevens belast zijn, via een toepassing van het beheer van
de anomalieën:
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-

-

-

ofwel de leverancier van gegevens kunnen verwittigen van
zijn fouten, om deze bij de bron te kunnen laten corrigeren
(principe van de authentieke bron);
ofwel de informatie aan de analisten kunnen doorspelen, als
blijkt dat een nieuw proces tot sommige reeksen van
anomalieën aanleiding zou kunnen geven;
ofwel de ambtenaar die belast is met het dossier van de
"cliënt" kunnen verwittigen dat bepaalde controles nodig zijn.

Ter informatie wordt vermeld dat SITRAN op 31 juli 2010 instond voor
het beheer van:
- 15.065.701 natuurlijke personen
1.064.469 natuurlijke personen ondernemingen
1.114.182 rechtspersonen
1.896.549 eenheden-instellingen.
 wat neerkomt op 16.179.886 eenheden-personen.
ELEKTRONISCH DOSSIERBEHEER
Het Rekenhof wenst te vernemen in welke mate STIR-Controle
momenteel reeds operationeel is en wat de vooropgestelde timing
is voor de volledige invoering.
Vanaf
1.7.2010
(controleperiode
2010-2011)
gebruiken
de
Controlecentra (de 45 controlecentra en het Controlecentrum Grote
Ondernemingen te Brussel) STIR-Controle.
Deze nieuwe toepassing is beschikbaar op het intranet van de Federale
Overheidsdienst FINANCIEN (toepassingen – Geïntegreerde verwerking
- STIRCO).
STIR-Controle wordt momenteel gebruikt voor het beheer van het
werkplan :
o

o

(de)selectiewerkzaamheden:
 alle dossiers zowel geselecteerd vanuit
het centrale risicobeheer (Datamining,
Mercurius, DO, …) als de lokale selectie
(aanvullend programma) dienen in STIRControle te worden opgenomen. De
meeste dossiers worden aangeboden via
een centrale selectielijst.
 toekenning binnen de Controlecentra van
de dossiers aan de teamchefs die op hun
beurt controleluiken DB/BTW toekennen
aan hun teamleden.
opvolging
van
de
voortgang
van
de
selectiewerkzaamheden.
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Vanaf oktober 2010 zal STIR-Controle ook gebruikt worden voor het
elektronisch
dossierbeheer
(opmaak
van
een
elektronisch
controledossier):
o

o

van de controleagenten wordt dan verlangd dat zij
de
historiek
van
de
uitgevoerde
controleactiviteiten bijhouden in STIR-Controle,
evenals de betreffende controledocumenten en –
correspondentie toevoegen aan de toepassing;
de controleagent zal vanaf dan ook zelf de
resultaatfiche invullen voor elk door hem/haar
gecontroleerd controleluik DB of BTW.

Het rapporteringsaspect binnen STIR-Controle zal de opvolging van de
voortgang van de controlewerkzaamheden door het centraal en lokaal
management mogelijk maken. STIR-Controle bevat immers een
rapporteringscomponent die de voortgang van de controleactiviteiten
van controlecentra, -teams en –agenten weergeeft op niveau van zowel
individuele controledossiers als globale controleacties.
STIR-Controle wordt dus gebruikt door zowel de centrumdirectie, de
selectieambtenaren, de teamchefs als de controleagenten zelf.
STIR-Controle is het onderwerp van:
-

de instructie van 30.6.2010, AOIF nr. 20/2010, Ci.RH.81/604.814 en
E.T. 118.401 waarin de toepassing werd voorgesteld en richtlijnen
m.b.t. het gebruik ervan werden verstrekt;

-

een aangepaste opleiding georganiseerd binnen de diverse centra
voor beroepsopleiding.
Aangezien deze opleidingsinspanning
aanzienlijk is en over meerdere maanden gespreid wordt, werd er
geopteerd om in een eerste fase (in de loop van de maand juni
2010) de selectieambtenaren en de centrumdirectie van de
controlecentra op te leiden in het gebruik van de nieuwe toepassing
en voornamelijk het aspect werkplanbeheer binnen STIR-Controle.
Vervolgens komen in volgende fasen de teamchefs en
controleagenten van de diverse teams en de andere aspecten aan
bod. De deelnemers aan de opleiding hebben nadien ook toegang
tot een module e-learning “STIR-Controle”.
een uitgebreide handleiding (met specifieke technische richtlijnen)
voorzien in de toepassing zelf.

-

In de loop van 2011 en 2012 zullen binnen Stir-Controle nog bijkomende
functionaliteiten worden ontwikkeld die een verdere optimalisatie van de
toepassing beogen, zoals o.a.:
-

De terbeschikkingstelling van gestructureerde templates voor
document- en correspondentiebeheer. Dit bewerkstelligt een
toenemende uniformisering van de gebruikte controledocumenten,
maakt een meer gedetailleerde opvolging mogelijk en is nog
gebruiksvriendelijker (bv. door voorinvulling van velden).
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-

-

De integratie van Stir-Controle in het enig digitaal dossier waardoor
het voor andere dan Stir-Controle gebruikers mogelijk zal zijn om het
elektronisch controledossier van de belastingplichtige te raadplegen.
Deze functionaliteiten zullen vanzelfsprekend ter beschikking gesteld
worden in naleving van de geldende privacyreglementering.
De integratie van Stir-Controle met de in ontwikkeling zijnde nieuw
backoffice toepassing voor rechtspersonen (project Stiron Lot 1).

PERSONEELSBEHOEFTENPLANNING EN
PRESTATIEMEETSYSTEMEN
Het Rekenhof wenst te vernemen of de aangekondigde processen
waarmee met precisie de functionele behoeften van de gehele FOD
Financiën zouden kunnen worden bepaald reeds ingevoerd werden
en in concreto geleid hebben tot een afgeronde evaluatie van de
personeelsbehoeften. In bevestigend geval wenst het te vernemen
welke concrete maatregelen inzake personeelstoewijzing deze
evaluatie reeds aanleiding heeft gegeven.
(vertaling)
De processen (competentiebeheer, personeelsplan) die het mogelijk
maken de functionele behoeften voor alle medewerkers van de FOD
Financiën nauwkeurig te definiëren, worden geleidelijk aan toegepast en
ontplooid binnen onze organisatie.
Het proces personeelsplan wordt geïmplementeerd, de verschillende
actoren die bij het proces betrokken zijn, worden voortdurend
geïnformeerd, opgeleid en begeleid door een dienst die zich enkel met
het beheer van dat proces bezighoudt.
Het proces competentiebeheer wordt eveneens door een dienst ad hoc
ten laste genomen. Zowel de dienst als het informaticaplatform dat het
proces competentiebeheer ondersteunt, zijn operationeel. Een eerste
proef met betrekking tot 1700 medewerkers werd met succes afgewerkt
(cartografie van de competenties, identificatie van de aanwezige of te
ontwikkelen deskundige kennis, beheer van de papy-boom,
opleidingsactie, plan voor competentieoverdracht, ...). Prioritaire
strategische beslissingen met betrekking tot de oprichting en de
implementering van de nieuwe organisatiestructuur van de FOD
Financiën leggen echter beslag op bepaalde middelen en deskundige
kennis inzake HRM; de integrale ontplooiing van het proces
competentiebeheer diende dus "on hold" te worden geplaatst. Zodra de
nieuwe structuur en de nieuwe loopbaan ingevoerd zullen zijn, kan
nochtans worden verdergewerkt aan het proces competentiebeheer.
Het Rekenhof wenst te vernemen wat de huidige stand van zaken is
van het Balanced Scorecard project. Heeft de implementatie van dit
project het management reeds in staat gesteld om de kwaliteit en
kwantiteit van de prestaties te meten en de performantie van de
administratie op te volgen en te evalueren.
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(vertaling)
DE BALANCED SCORECARD
De cockpit van niveau N-1 (administrateur-generaal van de Fiscaliteit)
werd op 1 juli 2010 in productie genomen. Alle gewestelijke directeurs
en alle directeurs hebben toegang tot die cockpit.
Die cockpit bevat een aantal beheersindicatoren voor elk van de
activiteitssectoren van de AAF: btw, directe belastingen en
controlecentra. De lijst van beschikbare indicatoren is thans nog beperkt,
maar ze zal in de komende maanden en jaren worden uitgebreid.
De cockpit N-1 bevat uitsluitend indicatoren die gegevens op nationaal
niveau en op het niveau van elk van de gewestelijke directies of
controlecentra vermelden. Ze verstrekt geen gegevens over de
prestaties van de inspecties, controles of teams. Dergelijke gegevens
zullen nochtans voorhanden zijn in de cockpits van de niveaus N-2
(administrateurs van de pijlers P, KMO's en GO) en N-3 (gewestelijke
directeurs) die later zullen worden ontwikkeld.
Met het in productie nemen van cockpit N-1 gaat op 1 juli 2010 ook de
beheerscyclus van start. Dat is een managementmethode waarbij elk
hiërarchisch niveau (N-1, N-2 en N-3) de indicatoren van de cockpit
regelmatig moet opvolgen en moet reageren als één ervan op alarm
springt. Die indicatoren hebben immers een kleur naargelang de graad
van verwezenlijking van de doelstelling waarop ze betrekking hebben:
 groen = doelstelling gehaald
 rood = doelstelling niet gehaald
Voor sommige indicatoren is in een tussenstatus voorzien als de
doelstelling niet gehaald is maar de achterstand onder een grens valt die
vooraf aanvaardbaar werd geacht. In dat laatste geval wordt de indicator
oranje gekleurd. De evolutie van de indicatoren wordt eveneens in de
cockpit vermeld, en ook hier zijn er drie statussen mogelijk: voor op het
schema, achter op het schema en op schema. Voor elke indicator heeft
men dus een combinatie van de stand van verwezenlijking en van de
evolutie.
De indicatoren worden opgevolgd in het raam van een
"teamvergadering", die één keer per maand op elk hiërarchisch niveau
plaatsheeft. In die vergadering wordt elke indicator onderzocht. De rood
gekleurde indicatoren worden natuurlijk grondig geanalyseerd en voor
elke rode indicator moet er dus een bijsturing gebeuren. Die bijsturing
wordt in de cockpit vermeld opdat het hoger hiërarchisch niveau kan
verifiëren dat de rode indicator werd onderzocht en dat maatregelen
werden genomen om de toestand recht te trekken. In elke maandelijkse
vergadering worden ook de resultaten van de in de loop van de
voorgaande maanden gerealiseerde bijsturingen onderzocht. Op het
einde van elk trimester wordt de teamvergadering vervangen door een
evaluatievergadering in de loop waarvan alle indicatoren aan een
gedetailleerd onderzoek worden onderworpen met betrekking tot de
laatste twaalf maanden.
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De beheerscyclus is niet enkel een middel om de doelstellingen op te
volgen, maar het is ook een communicatiekanaal waarlangs de
gewestelijke directies (en later de inspecties, controles en teams)
informatie kunnen laten doorstromen naar de niveaus N-2 en N-1. De
commentaar die door de gewestelijke directies wordt opgenomen naar
aanleiding van de maandelijkse teamvergaderingen moet immers dienen
als stof tot nadenken voor de hogere managementniveaus, inzonderheid
in het raam van de jaarlijkse strategische seminaries van de niveaus N-2
en N-1.
De cockpit N-1 en de beheerscyclus zijn nog maar juist van start
gegaan. De cel MPM/FIS heeft in de maanden april en mei 2010
presentatievergaderingen georganiseerd. Zoals hierboven gezegd,
worden die twee tools officieel op 1 juli 2010 in dienst genomen. Om
organisatorische redenen zal dat nochtans in fasen gebeuren. Het
nieuwe systeem zal niet voor elke entiteit op dezelfde datum in werking
treden en in de praktijk werd de inwerkingtreding gespreid over een
periode van 1 mei tot 30 september 2010. Zulks betekent dus dat het
nog te vroeg is om al grondige conclusies te willen trekken in verband
met de concrete impact van de beheerscyclus op het
managementproces bij de AAF.
Vanaf maart 2010 werden de activiteiten van de controlecentra strikter
opgevolgd.
De leidende ambtenaren van de CC worden maandelijks in kleine
groepjes gehoord over hoe ze hun management uitoefenen, hoe ze hun
dienst organiseren en hoe het staat met de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden.
De vergaderingen hebben er inzonderheid toe geleid dat de best
practices gezamenlijk werden opgevolgd en dat de werkorganisatie op
verschillende punten werd gewijzigd op grond van de terreinervaring.
Er kan nochtans reeds worden meegegeven dat de bovenvermelde
presentatiesessies een echt succes waren en dat het betrokken publiek
in het algemeen duidelijk belangstelling voor het project had. Hieruit
blijkt dus dat de beheerscyclus en de cockpit beantwoorden aan een
echte behoefte van de meeste managers, ongeacht het hiërarchisch
niveau waarop ze werken. Men kan dus hopen dat alle betrokken
actoren zich zullen inzetten voor de implementatie van die nieuwe
beheerstools.
Het Rekenhof wenst te vernemen op welke wijze de evaluatie van
de beheersdoelstellingen werd doorgevoerd. Het wenst meer
bepaald in kennis gesteld te worden van de gebruikte
evaluatiemethode, die zoals aanbevolen in het artikel in het Boek
van Opmerkingen, vooraf beargumenteerd en objectief vastgelegd
zou moeten zijn. Het wenst ook de resultaten van deze evaluatie te
vernemen. Heeft deze geleid tot een herformulering van de
doelstellingen 2008/2009 en in bevestigend geval, kon voor deze
doelstellingen dan reeds worden uitgegaan van objectieve
indicatoren inzake personeelsmiddelen en werklast?
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(vertaling)
EVALUATIE VAN DE BEHEERSDOELSTELLINGEN
1. BTW-SECTOR – KLASSIEKE DIENSTEN
Er werd een evaluatie gemaakt van de beheersdoelstellingen voor de
controleperiode 2008. De resultaten van die evaluatie werden op 9 juni
2009 bekendgemaakt tijdens een vergadering met de gewestelijke
directeurs.
1.1. Doelstelling 2008

Voor het jaar 2008 mocht elke gewestelijke directeur van de
klassieke btw-diensten zelf een beheersdoelstelling formuleren
voor elk kantoor dat onder zijn bevoegdheid viel. De
beheersdoelstelling werd uitgedrukt in een minimaal aantal
beheerscontroles die het kantoor moest uitvoeren in de loop van
de controleperiode. Dat aantal moest idealiter worden bepaald in
overleg met het diensthoofd en rekening houdend met de
(menselijke en logistieke) middelen van elke dienst. Het
management had erop aangedrongen dat alles in het werk zou
worden gesteld om in 2008 meer beheerscontroles uit te voeren
dan het jaar ervoor. Over het algemeen was aan dat verzoek
vrijwel overal tegemoetgekomen in de geformuleerde
doelstellingen.
Het geplande aantal beheerscontroles voor 2008 moest gespreid
worden over de volgende controlecategorieën (aanleidingen voor
controle): start van activiteit, stopzetting van activiteit, controle van
terugbetaling in het raam van lijst 678, niet-indiening, waarde van
gebouw (B57), datamining en andere beheerscontroles (“andere BC”).
De eerste vijf categorieën zijn prioritaire selectiecriteria aangezien ze het
voorwerp waren van een aanbeveling in het verslag dat het Rekenhof in
2007 publiceerde. De categorie « datamining » verdient ook bijzondere
aandacht, want het is duidelijk dat de selectiemethodes op basis van
een risicoanalyse zich wellicht nog verder zullen ontwikkelen in de
toekomst. De categorie « andere BC » biedt de kantoren enige vrijheid
bij de selectie van dossiers die volgens hen gecontroleerd moeten
worden. De doelstelling zou op evenwichtige wijze over die verschillende
categorieën moeten worden gespreid, waarbij elke categorie in de mate
van het mogelijke evenveel aandacht krijgt. Enkel de categorie «
datamining » valt buiten die logica aangezien de centrale diensten voor
elk kantoor bepalen hoeveel van dergelijke dossiers het moet
controleren.
1.2. Analyse van de resultaten
De prestaties van de klassieke btw-diensten in 2008 worden hieronder
vanuit verschillende oogpunten geanalyseerd.
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a) Verwezenlijking van de beheersdoelstelling in verband met de
beheerscontroles
Op nationaal niveau wordt de beheersdoelstelling gehaald en zelfs
lichtjes overschreden (103 %). Acht van de tien gewestelijke directies
halen de doelstelling of overschrijden ze, soms zelfs ruimschoots.
Slechts twee gewestelijke directies zijn er niet in geslaagd de
doelstelling te halen, maar die situatie vergt enige relativering aangezien
ze veel beter scoren op andere indicatoren. Zo wordt het feit dat de
doelstelling niet is gehaald er deels gecompenseerd door een betere
productiviteit op het vlak van de uitgevoerde controles. Bovendien
kunnen de twee betrokken directies een hoger aantal inordestellingen
voorleggen dan de andere directies, wat laat vermoeden dat de
verschillen tussen directies in elk geval grotendeels voortvloeien uit een
andere aanpak bij de inzet van de menselijke middelen. Het
management heeft niettemin op die situatie gereageerd door te
herinneren aan de prioritaire doelstelling, namelijk een hoger aantal
beheerscontroles om te komen tot een hoger percentage controles van
aangifteplichtigen. Het preventieve aspect van het controlebeleid moet
met andere woorden worden versterkt door het waarschijnlijker te
maken dat de aangifteplichtige aankijkt tegen een controle van zijn
fiscale situatie.
b) Stijging van het aantal beheerscontroles in vergelijking met 2007
Het aantal BC is met 39 % toegenomen op het niveau van het Rijk. Die
trend is waar te nemen bij alle directies en is soms spectaculair. Op vele
plaatsen is die stijging weliswaar het gevolg van een heroriëntatie van
de tot dan toe beschikbare middelen voor inordestellingen, waarvoor in
2008 soms minder middelen worden ingezet en/of waarbij de
productiviteit zakt. Toch worden zowat overal echt inspanningen gedaan
om het aantal BC op te krikken en tegemoet te komen aan het verzoek
van het management.
c) Evenwichtige spreiding van de beheerscontroles over de prioritaire
categorieën
Het management drong aan op een zeker evenwicht tussen de
selectiecriteria. Die aanbeveling werd over het algemeen opgevolgd en
minstens 70 % van de capaciteit werd ingezet voor de prioritaire
categorieën. Er is geen perfect evenwicht tussen die categorieën
onderling, maar we zijn van oordeel dat daar thans niet al te veel belang
aan moet worden gehecht. De richtlijn in kwestie had vooral tot doel de
taxatiediensten attent te maken op het feit dat er voldoende opvolging
moest zijn voor elke prioritaire categorie. De richtlijn moest dus met
gezond verstand en enige soepelheid worden geïnterpreteerd. De
centrale diensten zijn zich bovendien bewust van het feit dat het aantal
dossiers in sommige categorieën van directie tot directie kan variëren
naargelang de socio-economische kenmerken van elke regio. Dat is
bijvoorbeeld het geval voor de categorie « Waarde van het gebouw
(B57) », die minder vaak voorkomt in de gewestelijke directies van
Brussel.
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d) Aantal gerealiseerde inordestellingen
De beheersdoelstelling had betrekking op de BC, maar het leek ons toch
nuttig om in het raam van deze analyse ook verslag uit te brengen over
de activiteiten in verband met de categorie van de inordestellingen. Op
nationaal niveau is het aantal inordestellingen lichtjes gedaald in
vergelijking met 2007, van 124.400 eenheden tot 123.210 eenheden.
Het percentage productieve inordestellingen is daarentegen lichtjes
toegenomen, van 82 % tot 83 %.
e) Percentage productieve beheerscontroles
Op het niveau van het Rijk bedraagt het percentage productieve BC 37
%. In vergelijking met 2007 (42 %) is er een lichte daling, maar het
aantal productieve BC in absolute cijfers is sterk gestegen, van 22.229
eenheden naar 27.147 eenheden. De toename van het aantal BC als
gevolg van de beheersdoelstelling ging over het algemeen gepaard met
een toename van het aantal productieve BC, maar die was niet
voldoende om de productiviteitsgraad voor diezelfde controles te
handhaven.
f) Gegevens over de resultaten van de productieve BC

De resultaten in kwestie zijn de bedragen van de vermeerderingen
van de omzet en van de invorderbare btw. Die indicatoren worden
uitgedrukt in termen van gemiddelde bedragen per productieve
BC. In 2008 belopen de gemiddelde vermeerdering van de omzet
en de invorderbare btw respectievelijk 3.245,48 euro en 6.018,20
euro op nationaal niveau. Dat is een achteruitgang in vergelijking
met 2007, vooral voor de vermeerdering van de omzet (4.879,44
euro in 2007). Het is eens te meer duidelijk dat de stijging van het
aantal BC meestal een negatieve impact heeft op de verkregen
resultaten, wat deels te voorspellen was. Op het niveau van de
gewestelijke directies vertoont de situatie meer contrasten. Op
bepaalde plaatsen is er soms vooruitgang bij een van de
indicatoren of bij allebei. Het is echter moeilijk een duidelijk
verband te leggen tussen de gemiddelde bedrage per productieve
BC en de prestaties in verband met de stijging van het aantal
controles en de bijbehorende productiviteitsgraad.
g) Conclusie van de evaluatie
Op basis van de middelen waarover ze beschikken, hebben de
klassieke btw-diensten goede resultaten geboekt in 2008: de
doelstelling werd gehaald en het aantal beheerscontroles is
globaal gezien met 39 % toegenomen in vergelijking met het jaar
ervoor zonder dat het aantal inordestellingen daar sterk onder te
lijden had. De gewestelijke directies kregen de raad alles in het
werk te stellen om dat niveau qua prestaties te behouden, wat
echter niet makkelijk zal zijn. De gemiddelde leeftijd van het
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personeel is van die aard dat heel wat medewerkers de komende
jaren met pensioen zullen gaan. In sommige kantoren is er al een
nijpend gebrek aan controleurs. De personeelsproblematiek zal
onvermijdelijk een grote impact hebben op het behoud en/of de
vooruitgang van het prestatieniveau.
Een ander punt dat bijzondere aandacht verdient, is het
percentage productieve beheerscontroles. Dat zou geleidelijk aan
omhoog moeten en dat moet mogelijk worden gemaakt door een
betere selectie van de dossiers die aan een controle worden
onderworpen.
1.3. Doelstellingen formuleren voor de controleperiodes 2009 en
2010
Voor de controleperiode 2009 werden de doelstellingen op een
heel andere manier geformuleerd om de plaatselijke
verantwoordelijken meer bij het proces te betrekken. Elke
gewestelijke directeur werd derhalve verzocht eigen doelstellingen
te bepalen voor zijn directie aan de hand van de volgende
methode:
- het aantal aangifteplichtigen per kantoor bepalen op
31/10/2008;
- berekenen hoeveel BC er per kantoor kunnen worden
uitgevoerd in 2009, gelet op de beschikbare middelen
(aantal medewerkers, ervaringsniveau, enz.);
- het aldus berekende aantal BC spreiden over de diverse
selectiecriteria, waarbij voorrang moet worden gegeven aan
de prioritaire categorieën (datamining, start van activiteit,
stopzetting van activiteit, lijst 678, waarde van het gebouw
en niet-indiening);
- op het niveau van de directie de som maken van het aantal
aangifteplichtigen en van het aantal uit te voeren BC;
- op het niveau van de directie de controlegraad bepalen
door het geplande totale aantal BC te delen door het aantal
aangifteplichtigen;
- de aldus berekende controlegraad mag niet lager liggen
dan een waarde die vooraf wordt meegedeeld voor de
centrale diensten (op nationaal niveau moet de
controlegraad minstens 11% zijn).
Voor de controleperiode 2010 werd de berekeningsmethode voor
de beheersdoelstellingen opnieuw veranderd. De verandering van
methode was nu bedoeld om eenvormige regels en doelstellingen
te gebruiken en op die manier meer rationeel te werken. De
doelstellingen werden door de cel Performantiemanagement
vastgelegd op het niveau van de centrale diensten. Deze cel heeft
zich daarbij enerzijds gesteund op de personeelssterkte van de
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btw-kantoren, uitgedrukt in VTE (voltijdse equivalenten) en geput
uit de toepassing SharePoint, en anderzijds op de beheerscontrole
waarvan de gemiddelde duur op 2 dagen wordt geschat. Voor de
voorgaande controleperiode had elke gewestelijke directeur zijn
doelstelling gedefinieerd aan de hand van een eigen
werkmethode. Voor de periode 2010 werd duidelijk een norm
gebruikt die voor heel het land van toepassing is. Het aantal uit te
voeren beheerscontroles werd vervolgens op evenwichtige wijze
uitgesplitst over de verschillende prioritaire categorieën. Op de
plaatsen waar zulks mogelijk was, werden een aantal BC
toegewezen aan de categorie "Andere controles".
2. SECTOR DB – KLASSIEKE DIENSTEN
De beheersdoelstellingen van de controleperiode 2007-2008 werden
geëvalueerd en de resultaten ervan werden meegedeeld in een
vergadering van de gewestelijke directeurs op 12 november 2008.
2.1. Resultaten van de evaluatie
a) Beheersdoelstelling: percentage aangiften PB ingevoerd via de
toepassing BETAX.
Volgens de doelstelling zou niet meer dan 15 % van de aangiften PB
nog via BETAX mogen worden ingevoerd. Op nationaal niveau wordt die
doelstelling ruimschoots gehaald aangezien het percentage 8%
bedraagt.
b) Beheersdoelstelling: percentage niet-ingediende aangiften
Per soort belasting werd een andere doelstelling vastgelegd. Het
maximaal percentage niet-ingediende aangiften bedroeg respectievelijk:






10 % voor de PB
8 % voor de VenB
15 % voor de BRP
20 % voor de BNV/NP
30 % voor de BNV/VEN.

Behalve voor de BNV/VEN werden op nationaal niveau alle
doelstellingen gehaald. Op het niveau van de gewestelijke directies
liggen de cijfers meer uiteen. De betrokken gewestelijke directeurs
hebben de gelegenheid gekregen om tijdens en na de
evaluatievergadering elementen te verstrekken om die verschillen te
verklaren.
c) Controledoelstelling: controlepercentage van de bedrijfsleiders
In de nationale doelstelling werd bepaald dat minstens 3,20 % van de
bedrijfsleiders aan een beheerscontrole onderworpen zou worden. De
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doelstelling werd niet gehaald, maar het controlepercentage is nochtans
verdubbeld ten opzichte van de periode 2006-2007.
d) Controledoelstelling: controlepercentage van de zelfstandigen
In de nationale doelstelling werd bepaald dat minstens 5,74 % van de
zelfstandigen aan een beheerscontrole onderworpen zou worden. De
doelstelling werd niet gehaald maar het gehaalde controlepercentage
komt niettemin dicht in de buurt (5,71 %).
e) Controledoelstelling: controlepercentage van de vennootschappen
In de nationale doelstelling werd bepaald dat minstens 6,11 % van de
vennootschappen aan een beheerscontrole onderworpen zou worden.
De doelstelling werd niet gehaald maar het controlepercentage is
nochtans met 2 % gestegen ten opzichte van de voorgaande periode.
f) Controledoelstelling: percentage rechtzettingen bij de bedrijfsleiders
In de nationale doelstelling werd bepaald dat minstens 15,27 % van de
invoer (beheerscontroles en inordestellingen) in verband met
bedrijfsleiders gewag zou maken van rechtzettingen. Met een
eindresultaat van 14,44 % werd de doelstelling niet gehaald. Het
percentage rechtzettingen is nochtans met meer dan 1 % gestegen ten
opzichte van de vorige periode.
g) Controledoelstelling: percentage rechtzettingen bij zelfstandigen
In de nationale doelstelling werd bepaald dat minstens 18,05 % van de
invoer (beheerscontroles en inordestellingen) in verband met
zelfstandigen gewag zou maken van rechtzettingen. Met een
eindresultaat van 21,38 % werd de doelstelling gehaald en zelfs
overtroffen.
h) Controledoelstelling: percentage rechtzettingen bij vennootschappen
In de nationale doelstelling werd bepaald dat minstens 18,89 % van de
invoer (beheerscontroles en inordestellingen) in verband met
vennootschappen gewag zou maken van rechtzettingen. Met een
eindresultaat van 15,73 % werd de doelstelling niet gehaald. Wegens
dat zwakke resultaat werd de analyse verfijnd en werd het percentage
rechtzettingen enkel berekend op basis van de beheerscontroles. Op die
manier werd een resultaat van 80 % behaald. Op grond daarvan kon
worden geconcludeerd dat inordestellingen bij de VenB niet vaak tot
rechtzettingen leiden, in tegenstelling tot wat bij de PB wordt
vastgesteld.
2.2. Formulering van doelstellingen voor de controleperiode 2008-2009
Voor de controleperiode 2008-2009 werd er enkel een doelstelling
geformuleerd voor het controlepercentage. De centrale diensten hebben
een gewenst controlepercentage voor elke categorie van
belastingplichtigen vastgelegd, met volgend resultaat:
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Bedrijfsleiders: 4,51 % (d.i. + 2 % ten opzichte van het resultaat
van de periode 2007-2008)
 Zelfstandigen: 7,71 % (d.i. + 2 % ten opzichte van het resultaat
van de periode 2007-2008)
 Vennootschappen: 7,97 % (d.i. + 3 % ten opzichte van het
resultaat van de periode 2007-2008).
Er werd nadruk gelegd op het begrip controlepercentage omdat de
stijging van die variabele ertoe kan bijdragen dat de belastingplichtigen
zich gaan conformeren aan de belastingwetgeving. Een grotere
waarschijnlijkheid om een belastingcontrole te ondergaan is een
essentieel element om fraude te voorkomen.
Aan de gewestelijke directeurs werd vervolgens gevraagd hun eigen
doelstellingen te formuleren in een poging zo dicht mogelijk de door de
centrale diensten gewenste doelstelling te benaderen.
3. SECTOR CC
De beheersdoelstellingen van de controleperiode 2007-2008 werden
geëvalueerd en de resultaten ervan werden meegedeeld tijdens een
vergadering van de gewestelijke directeurs op 19 maart 2009. Er wordt
aan herinnerd dat de beheersdoelstellingen tegelijkertijd voor twee
opeenvolgende controleperiodes werden geformuleerd, namelijk de
periode 2007-2008 en 2008-2009.
3.1. Resultaten van de evaluatie
a) Doelstelling: verhoging van het aantal controles
Rekening houdend met zijn eigen middelen had elk van de 48 CC een
doelstelling moeten voorstellen die moest leiden tot een verhoging van
het aantal controles ten aanzien van de periode 2006-2007. Deze
doelstelling nam de vorm aan van een minimaal aantal gegevensdragers
die moesten worden ingevoerd voor elk van de belastingen die het CC
behandelt46 .
Op nationaal niveau moesten de doelstellingen van alle CC samen
leiden tot een verhoging van het aantal controles (grondige verificaties,
beheerscontrole of inordestellingen) voor de periode 2007-2008 met :




24% voor de PB
22% voor de VenB, BRP en BNV/Ven
15% voor de btw

Globaal betekende dat een verhoging met 19%.

46

Voor de controleperiode 2008-2009 bestond de doelstelling eveneens uit een
minimaal aantal borderellen met gegevens die moesten worden ingevoerd voor
elk type van belasting. De na te leven voorwaarde was dat dit aantal hoger
moest zijn dan het aantal dat voor de controleperiode 2007-2008 werd
voorgesteld.
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Na de evaluatie stelt men op nationaal niveau vast :




de doelstelling betreffende de PB werd ten belope van 79%
verwezenlijkt ;
de doelstelling betreffende de VenB, BRP en BNV/Ven werd ten
belope van 88% verwezenlijkt ;
de doelstelling betreffende de btw werd voor 101% verwezenlijkt.

Het niet bereiken van de doelstellingen voor de PB en de
VenB/BRP/BNV/Ven kan door twee factoren worden verklaard :


de duur van de controle: sommige CC besteden nog te veel tijd
aan het uitvoeren van een controle; de gemiddelde duur ervan zou
niet meer dan 6 dagen mogen bedragen.
 de realistische aard van de geformuleerde doelstellingen :
sommige CC hadden te ambitieuze doelstellingen geformuleerd;
het niet verwezenlijken daarvan trok de resultaten vanzelfsprekend
naar beneden.
Deze twee factoren zijn een gevolg van het feit dat de vaststelling van
de doelstellingen lokaal gebeurde en op basis van criteria eigen aan
elke gewestelijke directeur. Voor de toekomst werd beslist eenvormige
regels toe te passen die op het centrale niveau zijn vastgesteld. Zo werd
geopteerd voor een norm van 5 dagen per controle uitgevoerd door een
CC voor het vaststellen van de beheersdoelstellingen voor latere
periodes. Tevens werd beslist de gegevens betreffende de beschikbare
effectieven te gebruiken zoals ze voorkomen in AFERSTAT (later
vervangen door Share Point).
b)

Doelstelling: regelmatige behandeling van het werkplan47

Deze doelstelling beoogde de toepassing van de bepalingen vervat in de
jaarlijkse onderrichting betreffende de selectie van de dossiers, die
stipuleert dat de uitvoering van het werkplan van elk CC tegen een
regelmatig ritme moet gebeuren. Daartoe zijn vijf datums gedefinieerd als
uitvoeringstermijnen. Op elk van die datums moet een bepaald percentage
van de dossiers van het werkplan afgesloten zijn. De evolutie moet als
volgt zijn :
 31.12.2007: 10% van het werkplan
 31.3.2008: 40% van het werkplan
 30.6.2008: 70% van het werkplan
 30.9.2008: 85 % van het werkplan
 31.12.2008: 100% van het werkplan
De evaluatie wijst uit dat deze doelstelling niet overal bereikt is. De
resultaten tonen grote verschillen tussen de CC.
c)
Doelstelling: behandeling van oude bezwaarschriften
In 2007 had elke gewestelijke directeur een aanzuiveringsplan moeten
opstellen met het oog op het wegwerken van de stock van oude
47

Deze doelstelling werd gewoon verlengd voor de controleperiode 2008-2009.

Evaluatie uitvoering aanbevelingen Rekenhof fiscale fraude, Rekenhof, mei 2011

51

bezwaarschriften in zijn CC tegen 31.12.2009. Aangezien deze
doelstelling over twee controleperiodes verdeeld is, bestond het doel er
niet in dat de stock tegen het einde van de cyclus 2007-2008
aangezuiverd zou zijn maar dat zich duidelijk een tendens naar een
vermindering ervan zou aftekenen.
d) Doelstelling: gebruik van ACL48
Die doelstelling was geïnspireerd op punt 32 van onderrichting AOIF nr.
34/2007 van 9 augustus 2007 die bepaalde dat minstens 5 dossiers van
het werkplan van elk CC moesten worden gecontroleerd met behulp van
het ACL-auditprogramma.
Op nationaal niveau werd de doelstelling gehaald. Uit de resultaten per
CC blijken nochtans grote verschillen. De doelstelling werd vooral
bereikt doordat enkele CC een enorme inspanning hebben geleverd.
Voor veel andere CC is het eindresultaat nog onvoldoende. Er moeten
nog inspanningen gebeuren om het gebruik van de ACL-toepassing te
bevorderen.
e) Doelstelling: 3 % van de vzw's49
Deze laatste doelstelling beantwoordde aan nr. 19, 3e lid, van de
onderrichting AOIF nr. 37/2007 van 9 augustus 2007 die bepaalde dat
de dossiers van vzw's minstens 3 % van de selectie van elk CC moesten
uitmaken. Op nationaal vlak werd de doelstelling niet gehaald. Slechts in
12 van de 48 CC in totaal werd de doelstelling gehaald.
3.2. Formulering van doelstellingen voor de controleperiode 2008-2009
Zoals hierboven vermeld werden de doelstellingen voor de
controleperiode tegelijkertijd geformuleerd met die voor de
controleperiode 2007-2008. Zodoende konden ze niet worden
vastgesteld op basis van de resultaten van de evaluatie van de
controleperiode 2007-2008 die hierboven werden uiteengezet en die op
19 maart 2009 werden meegedeeld.

48

Deze doelstelling werd eveneens verlengd voor de controleperiode 20082009.
49
Deze doelstelling werd eveneens verlengd voor de controleperiode 20082009.
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A 4 – 3.600.056 B1 – bijlage 2:
HARMONISERING DIRECTE EN INDIRECTE BELASTINGEN
Het Rekenhof wenst de huidige stand van zaken te kennen inzake
de harmonisatie van de onderzoeksbevoegdheden inzake DB en
BTW, en wenst inzonderheid te vernemen op welke wijze de
administratie uitvoering zal geven aan de wet van 19 mei 2010
houdende fiscale en diverse bepalingen, dat ondermeer artikel 319
van het WIB wijzigt (artikel 11, Wet 19 mei 2010, BS 28/05/2010).
Historiek wijziging art. 319, eerste lid, WIB 92
De art. 63, WBTW en art. 319, WIB 92 behandelen respectievelijk de
onderzoeksbevoegdheid inzake BTW en inkomstenbelastingen van de
taxatie-ambtenaren en meer bepaald het recht van toegang tot
beroepslokalen.
In het arrest van 16.12.2003 stelt het Hof van Cassatie dat uit art. 63,
eerste lid, 1°, WBTW volgt dat de bevoegde ambtenaren het recht
hebben na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de
ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend alsook de boeken en
stukken die zij daar aantreffen, te onderzoeken, zonder voorafgaand de
voorlegging van die boeken en stukken te moeten verzoeken. Dit in
tegenstelling tot art. 319, eerste lid, WIB 92 dat aan de ambtenaren van
de administratie der directe belastingen geen vrije toegang verleent tot
de beroepslokalen teneinde hen in staat te stellen de boeken en stukken
te onderzoeken die zich aldaar bevinden. Het Hof oordeelt bijgevolg dat
de modaliteiten van de onderzoeksbevoegdheden van de BTWambtenaren verregaander zijn dan deze inzake directe belastingen.
Echter, in het arrest van 12.09.2008 stelt het hof dat ook de ambtenaren
van de administratie der directe belastingen het recht hebben om
stukken van een parallelle boekhouding die in de beroepslokalen “ter
beschikking” zijn, te onderzoeken.
Teneinde uiteenlopende interpretaties en praktijken te vermijden, gelet
op voormelde rechtspraak, en met het oog op de harmonisatie van de
onderzoeksbevoegdheden van de belastingambtenaren werd art. 319
WIB 92 aangepast door het eerste lid als volgt aan te vullen : “… en
anderzijds de bovenbedoelde50 ambtenaren in staat te stellen om alle
boeken en bescheiden die zich in de voornoemde lokalen bevinden, te
onderzoeken.”
Gevolg wijziging art. 319, eerste lid, WIB 92
Door voormelde wijziging wordt het verschil in de draagwijdte van art.
319, eerste lid, WIB 92 en art. 63, eerste lid, 1° WIB 92 weggewerkt. De
ambtenaren van de administratie der directe belastingen hebben
voortaan ook het recht om de boeken en bescheiden die zich in de
beroepslokalen of de lokalen waar de rechtspersonen hun
werkzaamheid uitoefenen te onderzoeken. Bijgevolg beschikt ieder
50
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ambtenaar die een onderzoek naar dezelfde belastingplichtige uitvoert,
bij de uitoefening van zijn taken op dat vlak over eenzelfde
onderzoeksbevoegdheid, zonder dat daarbij een onderscheid moet
worden gemaakt al naargelang zijn onderzoek op een procedure inzake
inkomstenbelastingen of inzake BTW dan wel op beide materies
betrekking heeft.
Een commentaar bij deze wetswijziging is in voorbereiding en zal aan de
diensten verspreid worden.
Daarnaast wenst het Rekenhof te vernemen welke maatregelen
recent genomen werden met het oog op de realisatie van het
Coperfinprincipe inzake de geïntegreerde behandeling van DB en
BTW-dossiers.
Geïntegreerde behandeling van DB en BTW-dossiers houdt in dat alle
belangrijke taken die bij de behandeling van de aangiften voorkomen, op
een globale en interactieve wijze worden uitgevoerd. De administratie
heeft recent op diverse niveaus getracht de geïntegreerde verwerking te
intensifiëren.
1. Scanning van de btw documenten en PB aangiften
In het kader van de geïntegreerde behandeling werd de
scanningprocedure (verwerking van de “papieren” documenten btw en
aangiften PB) uitgebreid met de verwerking van de bijlagen die met de
voornoemde documenten worden meegestuurd. De verwerking van de
aangiften, afkomstig van de btw, dan wel van de PB, verloopt op een
gelijkaardige manier, uiteraard rekening houdend met de specificiteit van
de belasting waarop ze betrekking heeft. Papieren documenten worden
voor beide belastingen rechtstreeks naar de scanningcentra gestuurd en
dit geldt ook voor de bijlagen. Door de centralisatie van de scanning in
slechts 2 centra, verloopt deze verwerking uniform voor alle “papieren”
documenten.
2. Intervat : elektronische indiening van btw-documenten
Er wordt ook werk gemaakt van de versterking van de elektronische
indiening.
De elektronische indiening van de btw-documenten verloopt via Intervat
en is verplicht voor alle btw-belastingplichtigen. Intervat werd
daarenboven uitgebreid in 2010 met 2 modules : een module voor de
indiening van de aanvragen voor terugbetaling van btw betaald in het
buitenland en een module voor de indiening van de intracommunautaire
leveringen van nieuwe vervoermiddelen aan personen die niet
beschikken over een geldig btw-identificatienummer in de lidstaat van
bestemming.
Intervat laat sinds dit jaar eveneens toe om de bijlagen elektronisch toe
te voegen en maakt het ook mogelijk voor de belastingplichtigen om een
commentaar mee te geven. Dit vergemakkelijkt de verdere verwerking
van de ingediende documenten en vermijdt in vele gevallen dat er na de
indiening bijkomende inlichtingen moeten worden gevraagd.
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3. STIR btw : back office voor de verwerking van btw-documenten
Ongeacht de wijze waarop de btw-aangiften, klantenlistings,
intracommunautaire opgaven en de bijlagen werden ingediend, deze
zullen via STIR btw ter beschikking worden gesteld van de btw-kantoren.
Deze back-office toepassing verwerkt de documenten voor alle
belastingplichtigen
op
dezelfde
manier.
Indien
er
zich
onverenigbaarheden bevinden in de gegevens van één van de
verwerkte documenten, maakt STIR btw de nodige taken aan voor de
kantoren. Om deze taken te kunnen afhandelen werden o.a. een reeks
brieven voorgedefinieerd zodat de belastingplichtigen die zich in gelijke
situaties bevinden, ook gelijk worden behandeld. STIR organiseert
eveneens de opvolging van de uit te voeren taken en zorgt voor de
nodige rappels. Alle btw-controlekantoren hebben toegang tot deze
toepassing. De overige diensten hebben via STIR btw de mogelijkheid
om de dossiers te consulteren.
4. PB aangiften : indiening via TOW
De aangiften PB worden ook meer en meer via TOW ingediend,
alhoewel hier geen verplichting tot elektronische indiening bestaat. Door
het verschuiven van de indieningsdatum met 15 dagen voor wat betreft
de
elektronische
indiening
en
een
meer
gerichte
communicatiecampagne, is het aantal indieningen via TOW gevoelig
toegenomen.
5. TAXI : back office voor de verwerking van de PB-aangiften
De verwerking van de aangiften PB, afkomstig van TOW dan wel van de
scanning, verloopt via TAXI. Ook hier wordt de verwerking
geautomatiseerd zodat deze uniform verloopt. Voor de gevallen waarin
er zich onverenigbaarheden voordoen, zullen er taken worden
aangemaakt voor de taxatieambtenaren die door hen moeten worden
afgehandeld alvorens tot inkohiering kan worden overgegaan. Alle
controlediensten hebben ook de nodige consultatierechten.
6. Aangiften VenB
De aangiften VenB worden elektronisch ingediend via VENSOC.
Momenteel bestaat hier nog geen backoffice maar deze wordt
ontwikkeld in het kader van het project STIRON lot 1. De analyses en
ontwikkelingen zijn momenteel bezig.
Tenslotte wenst het de actuele staat van uitvoering te kennen van
het Coperfinplan om de opdeling van de controlediensten op basis
van belastingsoort (DB-BTW) te vervangen door een opdeling op
grond van de soorten klanten (Particulieren, KMO’s, Grote
Ondernemingen).
In het kader van de modernisering van de diensten van de FOD
Financiën wordt in de Algemene Administratie van de Fiscaliteit een
planning vooropgesteld waarbinnen de implementatie van de centra
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Particulieren, KMO en Grote Ondernemingen,zoals uitgetekend in het
Coperfin-project, zal worden bewerkstelligd.
Deze planning is nog niet gevalideerd zodat ze hierna onder voorbehoud
wordt weergegeven.
Tevens is de realisatie van de genoemde centra afhankelijk van diverse
initiatieven die op het vlak van P&O dienen te worden genomen zoals de
verwezenlijking van het transfertenbesluit, het besluit tot oprichting van
de nieuwe diensten binnen de Algemene Administratie van de Fiscaliteit
,de openstelling van nieuwe functies met het oog op de invulling van het
personeel in de nieuwe diensten.
Het project Particulieren beoogt, binnen de Algemene Administratie van
de Fiscaliteit, Administratie Particulieren, de oprichting van 18 Centra
Particulieren bevoegd voor de fiscale behandeling van particulieren.
Daarnaast zal voor de Duitstalige regio 1 polyvalent centrum worden
opgericht in Eupen dat bevoegd is voor de fiscale behandeling van
zowel Particulieren, als KMO en GO. Tenslotte zal nog het Nationaal
Centrum Opsporingen worden opgericht.
Het project Particulieren zal worden voltrokken in 4 fasen.
De
implementatie van de eerste Centra Particulieren is gepland op
1.7.2011.
Het project KMO beoogt,binnen de Algemene Administratie van de
Fiscaliteit, Administratie KMO, de oprichting van 27 KMO centra, zoals
uitgetekend en geconcipieerd in de loop van het project Coperfin.
Daarnaast zal er 1 Centrum Buitenland worden opgericht waarin alle
zaken betreffende buitenlanders zullen worden behandeld zowel voor
Particulieren, KMO en GO.
Het project KMO zal worden voltrokken in 4 fasen waarbij de
implementatie van de eerste KMO-centra is gepland op 1.7.2011.
Het project Grote Ondernemingen beoogt, binnen de Algemene
Administratie van de Fiscaliteit, Administratie GO, de oprichting van 7
Controlecentra GO bevoegd voor de grote ondernemingen.
Het Controlecentrum Grote Ondernemingen, gevestigd te Brussel, trad
in werking op 1.1.2010.
De implementatie van 6 Controlecentra Grote Ondernemingen is
gepland op 1.7.2011.
Het Rekenhof wenst dienaangaande eveneens te vernemen in
welke mate de Beslissing van 17 december 2009 van de Voorzitter
van het Directiecomité van de FOD Financiën ter oprichting van het
Centrum Grote Ondernemingen reeds werd geconcretiseerd.
(Vertaling)
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Het Controlecentrum Grote Ondernemingen (CGO) is operationeel
sedert 1 januari 2010 (GO – Specifieke behandeling Brussel).
Concreet werd aan de beslissing van 17.12.2009 van de voorzitter van
het directiecomité van de FOD Financiën houdende oprichting van het
CGO (BS 24.12.2009) het volgende gewijd :
De omzendbrief van 11.1.2010, AOIF nr. 4/2010, CiRH 81/602.900
en ET 117.615 waarin de criteria worden meegedeeld die het
directiecomité heeft goedgekeurd om ondernemingen en
rechtspersonen als “grote ondernemingen” te beschouwen ;
- De onderrichting van 4.2.2010, AOIF, CiRH 81/601.900 en ET
117.615. Deze laatste betreft meer inzonderheid de organisatie
van de werkzaamheden.
Deze eerste fase (GO – Specifieke behandeling Brussel) zal gevolgd
worden door een tweede (Verruiming GO, te weten de oprichting van
zes andere centra en de centralisering van het beheer.
-
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A 4 – 3.600.056 B1 – bijlage 3:
CONTROLEPROCEDURE VOOR AANGIFTEN DIE
ONDERHOUDSUITKERINGEN EN HUURGELDEN BEVATTEN
Het Rekenhof wenst te vernemen of en met welke resultaten deze
evaluatie werd doorgevoerd.
(vertaling)
De Taxi-toepassing voerde regels (business rules) in om a priori te
evalueren of een aangifte die onderhoudsgeld omvat, al dan niet kan
worden ingekohierd met een minimum aan zekerheid betreffende de
aftrekbaarheid van dat onderhoudsgeld.
In casu moeten nieuwe onderhoudsgelden die een bepaald bedrag
bereiken, vóór inkohiering worden geverifieerd. Tevens vergt een
vroeger aangegeven onderhoudsgeld dat substantieel verhoogd wordt,
een verificatie.
Bovendien biedt de Taxi-toepassing de ambtenaren de mogelijkheid een
fiche 281.94 on line te creëren teneinde de identificatiegegevens van
een begunstigde van onderhoudsgeld over te zenden. De fiche wordt
vervolgens ingebracht in het belcotaxsysteem teneinde het bedrag van
het afgetrokken onderhoudsgeld te vergelijken met het aangegeven
onderhoudsgeld.
Teneinde de Taxi-toepassing niet te overbelasten, verschijnt de
boodschap voor het invoeren van de fiche 281.94 pas voor een hoog
bedrag aan onderhoudsgeld en uitsluitend in dossiers die werden
geblokkeerd in de toepassing voor een andere business rule.
Deze toepassing heeft aanleiding gegeven tot de creatie van 21.862
fiches in verband met de inkomsten voor het jaar 2007 en 26.899 voor
het jaar 2008.
Een identiek systeem werd gecreëerd in het raam van de betaling van
huurgeld door een zelfstandige. Deze informatiefiche draagt het nummer
281.95 en wordt eveneens ingebracht in belcotax met het oog op de
vergelijking tussen het afgetrokken bedrag en het bedrag aangegeven
onder code X110 door de eigenaar van het goed.
Deze toepassing heeft aanleiding gegeven tot de creatie van 3.250
fiches met betrekking tot de inkomsten voor het jaar 2007 en 7.780 voor
het jaar 2008.
De toepassing maakt het niet mogelijk de toeslagen en de belasting te
onderscheiden die werden ingekohierd op grond van de specifieke
regels (business rules).
Er zijn nog geen betekenisvolle gegevens beschikbaar voor het
aanslagjaar 2009.
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TESTDOSSIERS “WERKELIJKE BEROEPSKOSTEN VAN
WERKNEMERS”
Het Rekenhof wenst te vernemen of de testdossiers werden
onderzocht en met welk resultaat. Het wenst daarnaast op de
hoogte gesteld te worden van de selectiecriteria die gehanteerd
werden na de opheffing van bijlage 9 van voormelde instructie.
(vertaling)
Als gevolg van de voorrang die werd gegeven aan de
fraudebestrijdingsplannen van de staatssecretarissen Clerfayt en
Devlies werd de voor begin 2008 geplande actie voor het heropstarten
van testdossiers “werkelijke kosten” niet uitgevoerd.
Ter vervanging van bijlage 9 van onderrichting nr. 29/2008 en om de
risico’s inherent aan dat type van dossiers te dekken, heeft de Taxitoepassing niettemin regels (business rules) ingevoerd bestemd om a
priori te evalueren of een aangifte van een werknemer die werkelijke
kosten inbrengt, al dan niet met een minimum aan zekerheid betreffende
de aftrekbaarheid van die kosten kan worden ingekohierd.
Deze regels bestaan erin de nieuwe dossiers met werkelijke kosten, de
dossiers die sterk variëren van het ene jaar ten aanzien van het andere,
de abnormale percentages van kosten ten aanzien van de aangegeven
bezoldigingen en de cumulatie van kosten over verschillende types van
activiteiten te laten verifiëren.
De toepassing maakt het niet mogelijk de toeslagen en de belasting te
onderscheiden die werden ingekohierd op grond van de specifieke
regels (business rules).
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Bijlage 3 – Antwoord staatssecretaris Clerfayt
Rekenhof
T.a.v. de eerste voorzitter
Regentschapsstraat 2
1000 Brussel

FOD Financiën
Staatssecretaris voor de
Modernisering
van de federale overheidsdienst
Financiën,
de Milieufiscaliteit en de Bestrijding
van de Fiscale Fraude
uw brief van
19 januari 2011

uw kenmerk
A 4-3.600.056 B4

ons kenmerk

datum
16 februari 2011

Mijnheer de eerste voorzitter,
Hierbij meld ik u de goede ontvangst van uw brief van 19 januari 2011
over de evaluatie van de manier waarop de FOD Financiën de door het
Rekenhof geformuleerde aanbevelingen ten uitvoer heeft gebracht.
Zoals u in uw brief voorstelde, bezorg ik u in een bijlage bij dit schrijven
een aantal aanvullende opmerkingen en voorstellen.
Hoogachtend,
Bernard Clerfayt
Staatssecretaris voor de Modernisering
van de federale overheidsdienst Financiën,
de Milieufiscaliteit en de Bestrijding
van de Fiscale Fraude

Toelichtingen bij dit schrijven zijn te verkrijgen bij:
Jean-François SMETS
Adviseur socialefraudebestrijding
Tel. 0257 / 693.02
jeanfrancois.smets@ckfin.minfin.be

Jean-François WUILLAUME
Adviseur modernisering FOF Financiën
Tel. 0257 / 684.11
Jeanfrancois.wuillaume@ckfin.minfin.be
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Opmerkingen van de staatssecretaris over het ontwerpverslag van
het Rekenhof van 19 januari 2011, met de titel « Evaluatie van de
uitvoering van de aanbevelingen van het Rekenhof inzake fiscale
fraude”
Punt 2.2: organisatie van de administratie
a)

In verband met de planning van de behoeften aan personeel

Er is een organisatiegebonden database uitgebouwd die een overzicht
geeft van alle activiteiten die door het personeel worden uitgeoefend. Bij
een aantal entiteiten is ook vermeld voor welke doelgroep die activiteiten
bestemd zijn (dat is het geval voor de entiteiten Fiscaliteit en
Patrimoniumdocumentatie) en over welke materie het gaat (enkel bij
Fiscaliteit).
De functionele chefs kregen de vraag de database tegen uiterlijk 20
januari 2011 aan te vullen met alle gegevens die betrekking hebben op
de personeelsleden van hun dienst.
Het werk van de personeelsleden werd per entiteit (algemeen bestuur of
stafdienst) opgedeeld volgens vooraf gedefinieerde activiteitenblokken.
Algemene administratie van de fiscaliteit
Soort
Activiteit
In detail
activiteit
Activiteiten Budget
Wetsbepalingen
B&B
Budgettaire noden
van eigen
entiteit/stafdienst
formuleren
Fiscale ontvangsten
samenbrengen en
evalueren
Niet-fiscale
ontvangsten
samenbrengen en
evalueren
BeheersZelfevaluatie en
controle /
kwaliteitsmodellen
Prestatiemanagement
Beheerscyclus /
Prestatiemeting

Beheer van de
organisatie / interne
controle

Omschrijving
Wetsbepalingen opmaken en voorstellen

Alle activiteiten i.v.m. zelfevaluatie of een
kwaliteitsmodel zoals CAF, diagnosemodel,
EFQM, ISO
- Alle initiatieven voor vorming of netwerken
ter zake
- Alle activiteiten i.v.m. de uitvoering
beheerscyclus
- Observatie en steun bij uitvoering
beheerscyclus
- Team- en/of evaluatievergaderingen
voorbereiden en bijwonen
- Analyse van gegevens in
beheersinstrumenten
- Ideeën om te verbeteren formuleren en
uitvoeren
- Benchmarking analoge diensten
- Alle initiatieven voor vorming of netwerken
ter zake
Alle activiteiten die de uitbouw van een
systeem voor interne controle moeten
bevorderen
- Risicoanalyse van de belangrijkste
processen
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Beheersinstrument:
o.a. controleborden
en
managementcockpits

Operationele
planning en
managementplanning

Rapportering

- Inventaris van de geldende
controlemaatregelen
- Nieuwe controlemaatregelen definiëren
- Controlemaatregelen implementeren
- Het systeem voor interne controle
periodiek evalueren en bijsturen
- Het jaarverslag inzake interne controle
opstellen
- Alle initiatieven voor vorming of netwerken
ter zake
Alle activiteiten i.v.m. de ontwikkeling en/of
aanpassing van controleborden en
managementcockpits, vnl. Business
Intelligence-oplossingen
- Onderhoud van controleborden en
managementcockpits
- “Business-noden” en functionele noden
definiëren
- Functionele acceptatietests uitvoeren
- Meewerken aan gebruikerstests
- Het gebruik van beheersinstrumenten
evalueren
- Alle initiatieven voor vorming of netwerken
ter zake
Alle activiteiten die leiden tot de opmaak van
een operationeel plan of een
managementplan
- Strategische seminaries voorbereiden en
bijwonen
- SWOT-analyses, analyses van de
betrokken partijen en omgevingsanalyses
uitvoeren
- Alle personeelsgerichte communicatie
i.v.m. de te bereiken doelstellingen
- Alle initiatieven voor vorming of netwerken
ter zake
Alle activiteiten i.v.m. ontwikkeling,
standaardisering, periodieke opmaak en
evaluatie van de rapportering over de
beheerscontrole en de prestaties
- Opmaak van rapportering ad hoc
- Alle initiatieven voor vorming of netwerken
ter zake

Op basis van die activiteitenblokken zullen de personeelsleden
gemakkelijker in de nieuwe structuren van het departement kunnen
worden ondergebracht (algemeen bestuur of stafdiensten).
De verhouding tussen het aantal beschikbare personeelsleden en de in
VTE uitgedrukte werklast zal een duidelijker beeld schetsen van de reële
behoeften aan personeel. Aangepaste antwoorden zullen het
personeelsplan omvormen tot een echt beheersinstrument.
b)

In verband met de beheersdoelstellingen

De nieuwe structuur komt er normaal gezien in 2011, onder voorbehoud
van de publicatie van de vereiste koninklijke besluiten.
Bij de Algemene administratie van de fiscaliteit zal de creatie van de drie
pijlers P-KMO-GO met de bijbehorende structuren de mogelijkheid
bieden om de beheersdoelstellingen af te stemmen op het doelpubliek,
naargelang de beschikbare resources.
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De volgende zaken zijn gepland voor 2011:
- oprichting van de P-centra Brussel I en II, evenals een nationaal
onderzoekscentrum;
- oprichting van de KMO-centra Brussel I, II en III;
- oprichting van alle GO-centra (Brussel, Antwerpen, Gent, Luik en
Leuven).
Het is belangrijk er rekening mee te houden dat voor de implementatie
van de nieuwe structuren kaderleden moeten worden benoemd (er zijn
bevorderingen die wachten op een handtekening en er zijn procedures
gepland in 2011). Er moeten ook personeelsleden van niveau A worden
ondergebracht in de gemeenschappelijke federale loopbaan. Er is
evenwel een volwaardige regering nodig om dat te kunnen
concretiseren.

Punt 2.3.1: automatiseringsprojecten
In verband met het risicobeheer (blz. 18)
Wij stellen voor die rubriek te vervolledigen door de volgende alinea in te
voegen vlak vóór rubriek 2.3.2:
De voorzitter van het directiecomité en de staatssecretaris toegevoegd
aan de minister van Financiën hebben daartoe een werkgroep opgericht
die een nieuwe structuur voor het risicobeheer (RB) binnen de FOD
Financiën moet voorstellen, teneinde:
- beter te beantwoorden aan de wettelijke vereisten inzake
bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
- ieders verantwoordelijkheden beter te definiëren op het vlak van
het bepalen van prioriteiten en op het vlak van de
tenuitvoerlegging van de gemaakte keuzes inzake RB;
- het subsidiariteitsbeginsel meer toe te passen in de structuur en
organisatie van het RB: de subsidiariteit als algemeen
managementbeginsel en als middel om de prestaties te
verbeteren, specifiek op het vlak van RB;
- rekening te houden met het nieuwe organigram van de FOD
Financiën:
o voordien waren er twee algemene fiscale administraties
(AA van de belastingen en de invordering + AA
Patrimoniumdocumentatie). Zij beschikten elk over een
centrale RB-dienst (Dienst Coördinatie en Uitvoering bij
de AABI + Dienst Strategie en Uitvoering bij de AAPD);
o nu zijn er vijf fiscale administraties, die binnenkort
allemaal zullen beschikken over een eigen centrale RBdienst. De manier waarop het overleg tussen de AA moet
worden georganiseerd om de diverse beleidslijnen inzake
RB op elkaar af te stemmen, is één van de onderwerpen
waarover de werkgroep “Herstructurering RB” zich buigt.
Die herstructurering van het risicobeheer zal toelaten de resources
soepeler in te zetten voor activiteiten inzake risicobeheer, omdat er meer
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bepaald een reeks controleacties zullen kunnen worden opgestart die
momenteel opgeschort zijn (waaronder rubriek 1.4.2 op blz. 12 en 13
van het verslag).

Punt 2.3.2: performance management
In 2011 zullen de cockpits N-2 worden uitgebouwd voor de drie pijlers
van de algemene administratie van de fiscaliteit. Daarnaast zouden ook
nog andere N-2 worden uitgebouwd.
Op basis van de managementplannen en de aanpassing van de
beheersdoelstellingen moeten verbeteringen worden doorgevoerd in de
controleborden en in de managementcockpits. Er zullen nieuwe KPI’s
worden opgevolgd.
Bronsystemen evolueren en vereisen dat de cijfers die aan het
centrale systeem worden doorgegeven, met elkaar in
overeenstemming worden gebracht.
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Bijlage 4 – Antwoord staatssecretaris Devlies
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Bijlage 5 – Antwoord minister Reynders
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ANTWOORD OP ONTWERPVERSLAG REKENHOF M.B.T.
EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN DE AANBEVELINGEN VAN
HET REKENHOF INZAKE FISCALE FRAUDE

Vragenlijst Rekenhof: 16 juni 2010
Gecoördineerd antwoord Voorzitter FOD Financiën: 15 september
2010
Ontwerpverslag Rekenhof: 19 januari 2011

p. 5:
1.2.1. Risicobeheer en controle
Datawarehouse:
"Het volledige DWH-project wordt opgedeeld in twee projecten. Het
eerste zou volledig moeten opgeleverd zijn tegen eind 2010. Het
tweede, "Datawarehouse en Risicoanalyse II", zou volgens planning
in maart 2012 klaar moeten zjjn."
gelieve te vervangen door:
"Het volledige Datawarehouse-project bestaat uit 5 delen:
1
Persoon: facetten die samenhangen met een natuurlijke of
rechtspersoon, met inbegrip van de belastingen op een adres
van de FOD Financiën;
2
Goederen: facetten die samenhangen met de goederen
Douane en Accijnzen en de immateriële vaste activa van een
persoon;
3
Ondernemingen: facetten die samenhangen met de BTW en
de directe belastingen, fraude, controle en bijstand;
4
Patrimonium en Invordering: facetten die samenhangen met
het patrimonium van een persoon en de informatie in verband
met de invordering;
5
Andere belastingen en particulieren: facetten die
samenhangen met de aangifte inzake personenbelasting,
successierechten, registratierechten, enz. en het specifieke
risico voor particulieren.
Deel 1 en 2, Datawarehouse I genaamd, was succesvol afgerond
eind 2010. Deel 3, bekend onder de naam Datawarehouse II, zal
volgens planning aflopen in maart 2012, behoudens mogelijke
wijzigingen. Er wordt dan ook nu al naarstig gewerkt aan een
lastenboek voor de komende delen, zijnde 4 en 5."

p. 6:
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Datamining
gelieve volgende tekst toe te voegen:
"Sedert de terugbetalingen van BTW die voortvloeien uit de BTWaangiften van het eerste kwartaal 2010 werd het selectiemodel op basis
van dataminingtechnieken effectief geïmplementeerd."
p. 7:

1.2.3. Elektronisch dossierbeheer
4° alinea
"Vanaf oktober 2010 wordt STIRCO ook gebruikt voor het
elektronisch dossierbeheer zelf (historiek van controleactiviteiten +
controledocumenten + resultaatfiche)."
gelieve te vervangen door:
'Wat het elektronisch dossierbeheer betreft is het deel m.b.t.
controleactiviteiten en resultaatfiche operationeel sinds 1 oktober
2010, het deel m.b.t. het opladen van controledocumenten in
STIRCO is voorzien voor februari 2011."
p. 11:

1.3.3. Opdeling van de controlediensten in Particulieren, KMO's en
Grote Ondememingen
3° alinea
-"De voor de overige centra (18 Centra Particulieren, 27 KMO Centra
en de 6 andere Centra Grote Ondernemingen) ... "
gelieve te vervangen door:
"De voor de overige centra (18 Centra Particulieren, 1, polyvalent
Centrum Eupen en het Centrum Nationaal Centrum Opsporingen - 27
KMO Centra en 1 Centrum Buitenland - 6 andere Centra Grote
Ondernemingen) ... "
-gelieve toe te voegen na " ... voorzien is voor 1 juli 2011.":
Gelet op de huidige gouvernementele en reglementaire context moet
er rekening mee worden gehouden dat de hiervoor vooropgestelde
implementatie van de eerste fase een zeer ernstige vertraging zal
oplopen.
p. 14: Elektronisch dossierbeheer

" ... en sinds 1 oktober 2010 voor het elektronisch dossierbeheer. ... "
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gelieve te vervangen door:
"Wat het elektronisch dossierbeheer betreft, is het deel m.b.t.
controleactiviteiten en resultaatfiche operationeel sinds 1 oktober 2010,
het deel m.b.t. het opladen van controledocumenten in STIRCO is
voorzien voor februari 2011."
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