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Verslag aan het federale parlement
Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking

In zijn verslag aan het federale parlement onderzocht het Rekenhof wanneer en hoe
de FOD Financiën de wettelijke regeling van de inhouding op factuur en de
hoofdelijke aansprakelijkheid inzake fiscale schulden toepast in de bouw‐, vlees‐ en
bewakingssector. Die regeling is bedoeld om fraudepraktijken te bestrijden van
koppelbazen die hun fiscale verplichtingen niet nakomen en aan sancties
ontsnappen door snel van naam te veranderen of spoorloos te verdwijnen.
Elke opdrachtgever die werken toevertrouwt aan een aannemer met fiscale schulden kan
hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van die fiscale schulden indien hij
geen inhouding op factuur uitvoert. Het systeem is eveneens van toepassing op aannemers
die een beroep doen op een onderaannemer met fiscale schulden. Door de invoering van de
subsidiaire aansprakelijkheid kan overigens elke partij in de keten van onderaanneming door
de FOD Financiën aansprakelijk worden gesteld voor de fiscale schulden die niet volledig
konden worden aangezuiverd via het mechanisme van de hoofdelijke aansprakelijkheid.
Het Rekenhof onderzocht bij de FOD Financiën de inning van de inhoudingen, de controle
van de inhoudingsplicht en de uitvoering van de hoofdelijke en subsidiaire
aansprakelijkheid.
Momenteel worden weliswaar nieuwe procedures en toepassingen ontwikkeld om de inning
van de inhoudingen makkelijker te kunnen beheren, maar toch werden een aantal
tekortkomingen vastgesteld. Zo worden sommige inhoudingen (die niet kunnen worden
toegerekend aan een welbepaalde (onder)aannemer, met een positief saldo van minder dan
12,5 euro per belastingplichtige en per inhouding na toerekening van alle schulden)
beschouwd als buitengewone ontvangsten, terwijl ze zouden moeten worden teruggestort
aan de belastingplichtigen.
De inhoudingsplicht wordt overigens slechts uitzonderlijk gecontroleerd. De Algemene
Administratie van de Inning en de Invordering nam geen initiatief op dat vlak en de controles
van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit zijn weinig omkaderd en complex.
Bovendien wordt de sanctie waarin werd voorzien voor het geval de wettelijk verplichte
inhoudingen niet worden uitgevoerd, zelden toegepast.
Daarenboven blijkt dat de FOD Financiën de hoofdelijke aansprakelijkheid zelden uitvoert.
Het Rekenhof stelt vast dat de procedures niet systematisch worden toegepast; zo heeft
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slechts één van de zestien ondervraagde invorderingscentra die regeling meermaals
toegepast. Volgens de ingewonnen inlichtingen werd de subsidiaire aansprakelijkheid
helemaal nooit toegepast.
Het Rekenhof beveelt aan die regelingen uit te voeren, en meer bepaald richtlijnen alsook
specifieke hulpmiddelen en inlichtingen te bezorgen aan de personeelsleden die de controles
uitvoeren. Ook beveelt het aan meer synergie te creëren met de diensten van de RSZ die de
hoofdelijke aansprakelijkheid inzake sociale schulden moeten toepassen.
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 auditverslag Fraudebestrijding in de sectoren bouw, vlees en bewaking – Invoering door de
FOD Financiën van de wettelijke regeling inzake inhouding op factuur en hoofdelijke
aansprakelijkheid werd aan het federale parlement bezorgd. Het verslag, de samenvatting en
het persbericht zijn terug te vinden op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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