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Het Rekenhof heeft de problematiek onderzocht van belastingplichtigen die geen 

aangifte indienen en hoe de fiscus ermee omgaat. In het verslag aan het parlement 

wordt zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting doorgelicht. 

Bij de personenbelasting bedraagt het aantal niet-indieners ongeveer 5 %. Het probleem 

laat zich hier vooral voelen in de steden. De lijst van de belastingplichtigen aan wie een 

aangifte wordt toegestuurd, is gebaseerd op gegevens uit het rijksregister. In de steden 

keert een groot aantal aangiftes onbesteld terug omdat de adresgegevens niet actueel zijn 

en de geadresseerden nalaten hun nieuwe verblijfplaats (binnen of buiten België) te 

melden. In Brussel loopt een proefproject om door een nauwere samenwerking tussen de 

gemeente- en de politiediensten over meer accurate adresgegevens te beschikken. 

Het Rekenhof stelde vast dat het aantal recidivisten bij de niet-indieners zeer hoog ligt. Het 

aantal niet-indieners neemt wel sterk af naarmate de leeftijd van de belastingplichtigen 

toeneemt. 

De fiscus probeert het probleem op twee manieren aan te pakken. Enerzijds door bepaalde 

categorieën belastingplichtigen vrij te stellen van de aangifteplicht. In 2011 kregen al 

725.000 belastingplichtigen een voorstel van vereenvoudigde aangifte. In 2012 zou dit 

aantal nog gevoelig worden verhoogd. Dat zal het aantal niet-indieners wellicht significant 

doen dalen. Anderzijds stuurt de fiscus sinds 2010 stelselmatig herinneringsbrieven aan 

belastingplichtigen die geen aangifte indienden. Voor het aanslagjaar 2010 werden 

daardoor alsnog 29% van de ontbrekende aangiften bij de loontrekkers en 53 % bij de 

zelfstandigen ontvangen.. 

Van de belastingplichtigen die ook dan nog geen aangifte indienen, wordt uiteindelijk 

nagenoeg een derde belast via een aanslag van ambtswege. In de andere gevallen is er een 

onmiddellijke inkohiering, doorgaans omdat er geen belasting verschuldigd is. Een kwart 

van de personen die een aanslag van ambtswege ontvangen wordt gesanctioneerd met een 

boete of een belastingverhoging. Het sanctiebeleid vertoont overigens grote en niet 

objectiveerbare verschillen tussen de diensten. 
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In de vennootschapsbelasting zijn de niet indieners voor het overgrote deel 

vennootschappen die in vereffening of in staat van faillissement zijn. Als die niet worden 

meegeteld, daalt het percentage niet-indieners tot 2 à 3 %. De hardnekkige 

vennootschappen, die gedurende 4 opeenvolgende aanslagjaren geen aangifte indienen, 

vertegenwoordigen zo’n 20 % van het totaal. Ook daaronder vormen de vennootschappen 

in vereffening of in staat van faillissement de grootste groep. Voor het overige zijn het 

vooral de slapende vennootschappen die geen aangifte indienen. Een snelle detectie, een 

controle van activiteit en een mogelijke ontbinding van deze slapende vennootschappen is 

nodig omdat ze een risico op misbruik inhouden. De fiscus schrapt sommige van deze 

vennootschappen administratief, maar deze blijven juridisch wel voortbestaan met 

mogelijk misbruik tot gevolg.  

Ongeveer drie kwart van de actieve, hardnekkige niet indienende vennootschappen 

ontvangt een aanslag van ambtswege. Van deze vennootschappen die een aanslag van 

ambtswege ontvangen, wordt 60 % belast, het merendeel volgens de forfaitaire 

minimumwinst (artikel 342, § 3, WIB92). Deze forfaitaire minimumwinsten blijken 

sommige vennootschappen er ook toe aan te zetten alsnog een aangifte in te dienen.  

Ongeveer de helft van de hardnekkige actieve niet-indieners die een aanslag van 

ambtswege krijgen wordt niet gesanctioneerd, noch met een belastingverhoging, noch met 

een boete. Bovendien verschilt het sanctiebeleid ook hier van controledienst tot 

controledienst. Een uniforme aanpak dringt zich bijgevolg op. 

 

Informatie voor de pers  

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de 

gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige 

en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de 

parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale 

instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die 

het controleert.  

Het verslag Aanpak van de belastingplichtigen die geen aangifte indienen werd aan het federale 

parlement bezorgd. Het is samen met de samenvatting en dit persbericht terug te vinden op de 

website van het Rekenhof (www.rekenhof.be). 
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