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Controle van kmo’s onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting
De interactieve website https://isoc-venb.ccrek.be/ bevat de belangrijkste bevindingen en aanbe-
velingen van het Rekenhof.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VenB) brengt jaarlijks meer dan 13 miljard euro op en is één van de voor-
naamste bronnen van fiscale ontvangsten voor de Staat.

500.000 kmo’s dienen jaarlijks een aangifte in voor de vennootschapsbelasting, d.i. 98 % van het totale 
aantal aangiften voor deze belasting. De FOD Financiën kijkt meer dan 100.000 aangiften na. Daarvan 
gebeuren er 35.000 à 52.000 verificaties door de controleteams op het moment van de belastingcontro-
les. Tussen 2017 en 2020 is het aantal gecontroleerde aangiften afgenomen, terwijl er meer aangiften 
worden ingediend.

Het Rekenhof onderzocht het controlebeleid op het vlak van de fiscale aangiften van de kmo’s die aan 
de VenB zijn onderworpen alsook de uitvoering van dat beleid door de FOD Financiën.

Controlebeleid van de FOD Financiën

De FOD Financiën hanteert een modern beleid voor de fiscale controle, dat in overeenstemming is met 
de internationale goede praktijken en dat is uitgesplitst in coherente en goed gedocumenteerde proces-
sen. Dat beleid berust op drie beginselen:

•  Controles die beter gecibleerd zijn: elk jaar moet een adequate selectie van kmo’s worden 
gecontroleerd om spontane naleving van de fiscale verplichtingen aan te moedigen (fiscale 
discipline). Niet alle kmo’s moeten worden gecontroleerd omdat bepaalde fiscale risico’s doel-
treffender kunnen worden aangepakt via andere methodes;

•  Evenwicht tussen centrale selectie en lokale selectie: de FOD Financiën beheert de fiscale ri-
sico’s centraal. In de mate van het mogelijke wordt 80 % van de werktijd besteed aan fiscale 
controles die centraal werden geselecteerd. De overige 20 % kan worden besteed aan de fiscale 
controles die lokaal werden geselecteerd door de veertien centra KMO van het land;

•  Gelijke behandeling van de belastingplichtigen: de controleurs moeten adequaat worden ge-
spreid opdat eenzelfde fiscaal risico evenveel kans maakt op controle. De controles moeten 
worden uitgevoerd aan de hand van gestandaardiseerde procedures.

Er werd voor deze aanpak gekozen in de context van een verminderd aantal controleurs van de centra 
KMO (-21 % in de periode van 2016-2021); deze vermindering ging veel sneller dan die bij de personeels-
leden van de FOD’s en de Administratie KMO.

Om zijn beperkte middelen doeltreffend te gebruiken, voerde de FOD Financiën een rendementsdrem-
pel in. Als algemene regel geldt dat enkel die controles van de centrale selectie die per arbeidsdag meer 
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opleveren dan de rendementsdrempel, moeten worden uitgevoerd (verplichte opdrachten). De minder 
rendabele controles komen in de lokale selectie terecht en zijn facultatief (indicatieve opdrachten).

De rendementsdrempel werd berekend op basis van de kostprijs van de uitvoering van de controles. Het 
effect ervan op de fiscale ontvangsten wordt nauwelijks gemeten.

Hetzelfde geldt voor het controlebeleid: het wordt opgevolgd aan de hand van talrijke performantie-
indicatoren, maar niet alle aspecten worden afgedekt.

Worden de doelstellingen van het controlebeleid gehaald?

Gelijke behandeling

De controleurs worden niet over de centra KMO verdeeld op basis van het aantal kmo’s waarvoor elk 
centrum verantwoordelijk is of de fiscale risico’s. Sommige centra KMO zijn verantwoordelijk voor heel 
wat kmo’s en moeten meer verplichte opdrachten uitvoeren dan ze kunnen controleren (83 % te veel 
voor Brussel I en 37 % voor Antwerpen), terwijl andere centra te weinig verplichte opdrachten krijgen in 
verhouding tot hun controlecapaciteit.

Eenzelfde fiscaal risico wordt dus niet overal met dezelfde waarschijnlijkheid gecontroleerd. Er is meer 
kans dat de verplichte en indicatieve controles worden uitgevoerd in de centra KMO met meer perso-
neel, en er worden in die centra ook meer kmo’s gecontroleerd.

Ook bij de uitvoering van de controles is er onvoldoende waarborg op een gelijke behandeling. Uit het 
onderzoek van een steekproef van fiscale controles bleken diverse anomalieën (niet-naleving van de 
procedures, onvolledige dossiers, fouten in de ingevoerde bedragen en uren enz.) en een gebrek aan 
omkadering en harmonisering van het sanctiebeleid.

Sommige diensten stellen voor om de belastingverhogingen die normaal worden toegepast te laten 
vallen als een akkoord wordt gesloten. Dit soort praktijken wordt niet eenvormig toegepast en geeft de 
controleurs een grote discretionaire bevoegdheid als er geen scheiding is tussen de functies controle en 
sluiting van akkoorden. Door een recente wetswijziging leidt de toepassing van een verhoging voortaan 
tot de belasting van de belastbare grondslag waarop die verhoging wordt berekend, zonder mogelijk-
heid tot aftrek. Wanneer de dienst een belastingverhoging laat vallen, heeft dat dus een aanzienlijk ef-
fect op de door de belastingplichtige verschuldigde belasting, wat een bron van ongelijke behandeling 
kan zijn.

Evenwicht tussen centrale selectie en lokale selectie

Het evenwicht tussen de centrale selectie en de lokale selectie is niet altijd verzekerd: sommige cen-
tra besteden meer dan 90 % van hun werktijd aan centraal geselecteerde controles omdat de FOD 
Financiën toelaat het quotum van de lokale selectie te gebruiken om extra verplichte opdrachten uit 
te voeren. Voor de lokale selectie wordt ook grotendeels gebruik gemaakt van de lijsten die door het 
hoofdbestuur worden verstrekt in plaats van dat de centra KMO er controleopdrachten voor aanmaken.

Een evenwicht tussen centrale selectie en lokale selectie is nochtans van belang. De lokale selectie dekt 
de fiscale risico’s af die door de centrale selectie niet werden geïdentificeerd, en doet een beroep op 
terreinkennis die ook nuttig is om de centrale selectie te verbeteren. Ze levert echter vooral op klei-
ne schaal goede resultaten op omdat de lokale kennis progressief uitgeput raakt bij de centra KMO. 
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Ondanks bepaalde goede praktijken berust ze af en toe echter op niet-adequate criteria (nabijheid ten 
opzichte van de woonplaats van de controleurs of bereikbaarheid met het openbaar vervoer).

Via de centrale selectie kunnen dan weer op doeltreffende wijze talrijke controles worden geïdentifi-
ceerd dankzij performante risicoanalyses, zelfs als bepaalde gegevens niet toegankelijk zijn. Met de 
centrale selectie kan de gelijke behandeling ook beter worden gewaarborgd, kunnen alle dimensies van 
de VenB worden afgedekt en kan input worden gegeven aan bepaalde vormen van lokale selectie. Zo is 
de meest rendabele vorm van lokale selectie de uitbreiding van controles van de centrale selectie naar 
andere controlethema’s.

De FOD Financiën wil de fiscale controles beter verdelen

De FOD Financiën bereidt een systeem voor om opdrachten over te dragen tussen centra KMO, waar-
door de gelijke behandeling van belastingplichtigen zou kunnen worden verbeterd.

Dat systeem moet echter verenigbaar blijven met de beginselen van evenwicht tussen centrale en lokale 
selectie en van adequate verdeling van de controlemiddelen. Zo moet het er voornamelijk naar streven 
de punctuele lokale moeilijkheden te verhelpen en mag het niet leiden tot een grootschalige delokali-
satie van de controles, wat nadelig zou kunnen zijn voor de kwaliteit ervan en voor de ontwikkeling van 
de lokale kennis.

Aanbevelingen

Om aan die bevindingen tegemoet te komen, formuleert het Rekenhof onder meer de volgende 
aanbevelingen:

•  de beslissing tot 1:1-vervanging van de controleurs toepassen en de controleurs onder de centra 
KMO verdelen om te waarborgen dat de kans op controle even groot is voor eenzelfde fiscaal 
risico en dat 20 % van de arbeidstijd kan worden besteed aan de lokale selectie;

•  de selectiedrempel beter objectiveren;
•  KPI’s uitwerken die alle hoofdaspecten van het controlebeleid afdekken en deze opvolgen, en 

de fiscale discipline beter meten;
•  de lokale selectie beter documenteren zodat goede praktijken worden veralgemeend, en de 

centra KMO beter helpen hun lokale criteria doeltreffend toe te passen;
•  het aantal kwaliteitscontroles opdrijven, de evaluatiecriteria ervan preciseren en transversale 

controles organiseren om te checken of de controlerichtlijnen eenvormig worden toegepast in 
alle centra KMO;

•  het beleid om af te zien van belastingverhogingen beter omkaderen en een scheiding overwe-
gen tussen de functies controle en sluiting van akkoorden;

•  in de jaarlijkse statistieken gegevens publiceren over het controlepersoneel en de verdeling er-
van (ook ten aanzien van het aantal ondernemingen), over de realisatie van de controleopdrach-
ten en over de meer gedetailleerde resultaten van de verschillende soorten selecties.
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Controle van kmo’s onderworpen 
aan de vennootschapsbelasting



Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Context

1.1.1 Vennootschapsbelasting (VenB)

De vennootschapsbelasting (VenB) is na de personenbelasting (PB) en de belasting over de toege-
voegde waarde (btw) één van de voornaamste bronnen van fiscale ontvangsten voor de Staat (zie 
grafiek 1). Zo genereerde de VenB in 2020 meer dan 13 miljard euro opbrengsten.

Grafiek 1 –  Door de Staat geïnde fiscale ontvangsten in 2020, per soort belasting (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof, 178e Boek – deel III: algemene rekening 2020 van het algemeen bestuur van de federale Staat, 
p. 42, www.rekenhof.be

De vennootschapsbelasting wordt geheven op de winst van ondernemingen (rechtspersonen die 
zich bezighouden met verrichtingen van winstgevende aard) met fiscale woonplaats in België1. 
Sinds het aanslagjaar 2021 bedraagt de aanslagvoet 25 %, behalve voor de kleine vennootschap-
pen2. Zij genieten een verminderde aanslagvoet van 20 % op het deel van hun belastbare winst 
lager dan of gelijk aan 100.000 euro.

Vennootschappen moeten elk jaar, binnen zeven maanden na de afsluiting van hun boekjaar3, een 
aangifte in de vennootschapsbelasting indienen via de applicatie Biztax4. De voor elk aanslagjaar 
ingediende aangifte beoogt telkens de winst van het laatste afgesloten boekjaar: het aanslagjaar 

1 Artikelen 2 en 179 van het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992 (WIB92).
2 Het gaat om kleine vennootschappen in de zin van artikel 1:24, § 1 tot § 6, van het Wetboek van Vennootschappen en 

Verenigingen die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria over-
schrijden: jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50; jaaromzet exclusief btw: 9.000.000 euro; balanstotaal: 
4.500.000 euro. Aan het voordeel van de belastingvermindering zijn echter diverse restricties gekoppeld die verband hou-
den met de activiteit van de vennootschap, de aandeelhouders en de bezoldiging van de personen belast met de leiding.

3 WIB92, art. 310.
4 Tenzij ze niet over de nodige IT-resources beschikken om aan die verplichting te voldoen. In dat geval kunnen ze een afwij-

king aanvragen om hun aangifte op papier te mogen indienen.

PB

BTW

Vennootschapsbelasting

Douane en accijnzen

Lokale belastingen

Roerende voorheffing

Andere

42.064

27.181

13.004

10.823

5.036

3.422

8.019
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2020 heeft dus betrekking op de winst van 2019. Voor aanslagjaar 2020 werden er 527.720 aangif-
ten in de vennootschapsbelasting5 ingediend, waarvan 98 % door kmo’s.

De ingediende aangiften kunnen gecontroleerd worden door de FOD Financiën. In 2020 werden 
105.091 VenB-aangiften gecontroleerd6, wat resulteerde in meer dan 4 miljard euro aan inkom-
stenverhogingen7. VenB-aangiften worden minder vaak gecontroleerd dan andere belastingaan-
giftes, maar ze resulteren in een hoger bedrag aan inkomstenverhogingen (zie de tabel hierna).

Tabel 1 –  Controles en inkomstenverhogingen in 2020 (in miljoen euro)

Belasting Aantal gecontroleerde 
aangiften 

Bedrag aan inkomsten-
verhogingen 

Vennootschapsbelasting 105.091 4.097

Personenbelasting 1.934.145 2.539

BTW 161.485 1.169

Belasting niet-inwoners – natuurlijke personen 66.197 147

Belasting niet-inwoners – vennootschappen 3.573 95

Rechtspersonenbelasting 13.886 55

Bron: jaarverslag 2020 van de FOD Financiën

Voor de ontvangsten van de Staat is het dus van fundamenteel belang dat het proces dat de FOD 
Financiën heeft ingesteld om te selecteren welke VenB-aangiften gecontroleerd moeten worden 
en om de fiscale controles uit te voeren, goed verloopt.

1.1.2 Organisatorische context

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

De FOD Financiën telt zeven algemene administraties, waaronder de Algemene Administratie 
van de Fiscaliteit (AAFisc). De AAFisc controleert de inkomstenbelastingen, diverse taksen en de 
btw8. Ze houdt zich niet bezig met de inning en invordering van die belastingen.

De AAFisc groepeert de transversale diensten en drie administraties die overeenstemmen met 
drie doelgroepen, namelijk de particulieren, de kmo’s en de grote ondernemingen.

De diensten die in deze audit aan bod komen, staan hieronder in de blauwgekleurde vakjes.

5 Cijfers op 30 juni 2021 volgens de statistieken van de FOD Financiën.
6 Dat cijfer omvat de vormelijke controles op afstand en de controles ter plaatse.
7 Die inkomstenverhogingen hebben betrekking op de belastbare grondslag vóór belasting en moeten worden onderschei-

den van de belastingsupplementen. De vennootschapsbelasting wordt berekend op de winst van vennootschappen. De 
mogelijkheid bestaat echter dat een onderneming geen belastbare winst heeft, zelfs na rectificatie van de aangifte.

8 Koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de FOD Financiën.
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Figuur 1 –  Organigram van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en van de Administratie KMO

Bron: Rekenhof, op basis van het organigram van de FOD Financiën

De transversale dienst Beheerscontrole (MPM) hangt rechtstreeks af van de administrateur-gene-
raal van de AAFisc en volgt de performantie op (ontwikkeling en opvolging van indicatoren) voor 
de drie administraties. Die maandelijkse opvolging gebeurt aan de hand van KPI’s, die trapsgewijs 
worden vertaald in doelstellingen tot op het niveau van de lokale diensten.

De Administratie P behandelt personenbelastingdossiers van particulieren, waaronder ook be-
drijfsleiders en natuurlijke personen die bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) zijn 
ingeschreven zonder btw-hoedanigheid en zonder personeel. Tot 2020 werden de VenB-aangiften 
van ondernemingen in het Duitstalige Gewest verwerkt door de Administratie P-vestiging in 
Eupen9.

De Administratie GO is belast met de grote ondernemingen10, d.w.z. rechtspersonen waarvan de 
omvang of de activiteiten nopen tot een specifieke behandeling (ondernemingen uit de financiële 
sector, beursgenoteerde ondernemingen, commerciële luchthavens enz.)11.

9 Sinds 2020 worden die aangiften verwerkt door de Administratie KMO-vestiging in Luik.
10 10.635 VenB-aangiften in 2020 (bron: FOD Financiën).
11 De criteria die bepalen of er al dan niet sprake is van een grote onderneming, zijn vervat in het besluit van 17 juni 2015 van de 

Voorzitter van het directiecomité houdende de oprichting van de diensten van de Administratie Grote Ondernemingen van 
de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van de zetel en de materiële en territoriale bevoegdheid 
van deze diensten.

AAFisc

Beheerscontrole - MPM P&O

Operationele Expertise
& Ondersteuning (OEO)

Operationele Coördinatie
& Communicatie (OCC)

Administratie
Particulieren (P)

Administratie
Kleine en Middelgrote
Ondernemingen (KMO)

Administratie
Grote Ondernemingen (GO)

Tax Audit & Compliance
Management KMO Operationele Directie

Centra KMO (15)

CC Brussel 4
(Parlementairen)

Beheer & Dienstverlening Controle Expertise
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De Administratie KMO behandelt alle fiscale aangelegenheden (PB, VenB, btw …) met betrekking 
tot zelfstandigen, vrije beroepen, ondernemingen, vzw’s en verenigingen zonder rechtspersoon-
lijkheid12 die niet tot de grote ondernemingen behoren.

Die administratie voert de meeste VenB-controles uit: in 2020 werden 105.091 aangiften gecon-
troleerd13, waarvan de Administratie KMO er meer dan 101.495 (97 %) voor haar rekening nam.

Organisatie van de Administratie KMO en van de centra KMO

De Administratie KMO bestaat uit centrale diensten en een operationele directie, met daarin de 
centra KMO die de fiscale dossiers controleren.

De fiscale controles worden voor het merendeel geselecteerd door de centrale dienst Tax Audit & 
Compliance Management (TACM KMO), die gecentraliseerde risicoanalyses uitvoert.

De operationele directie van de Administratie KMO telt vijftien centra KMO die over het hele land 
zijn gespreid (veertien gewestelijke centra en één centrum ‘specifieke materies’ dat belast is met de 
niet-inwoners, de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing).

Elk centrum telt drie afdelingen: Beheer & Dienstverlening (Beheer), Controle en Expertise. Het 
zijn de afdelingen Beheer en Controle die de fiscale aangiften controleren.

De afdelingen Beheer houden zich voornamelijk bezig met vormelijke controles en het corrigeren 
van eenvoudige fouten of ongerijmdheden in de aangiften. Zij voeren hun taken op afstand uit.

De afdelingen Controle voeren diepgaandere controles uit van de fiscale situatie van belasting-
plichtigen. Het betreft de fiscale controles stricto sensu. De afdelingen Controle kunnen naast de 
centrale selectie door TACM KMO ook lokaal geselecteerde fiscale controles uitvoeren (selectie op 
basis van hun terreinkennis).

1.2 Onderzoeksvragen, normen en grootste risico’s voor het proces

Het Rekenhof heeft de centrale selectie (door TACM KMO) van fiscale controles onderzocht, als-
ook de lokale selectie (door de centra KMO) en de uitvoering van de controles door de afdelingen 
Controle van de centra KMO. Het analyseerde ook de opvolging van de performantie door de 
dienst MPM van de AAFisc.

De controles door de afdelingen Beheer en de VenB-controles door het centrum P in Eupen werden 
niet onderzocht. Bij controles die diverse fiscale materies beoogden (in het bijzonder de vennoot-
schapsbelasting en de btw) werden enkel de aspecten met betrekking tot de vennootschapsbelas-
ting onderzocht.

12 In 2020 werden 495.457 VenB-aangiften ingediend (jaarverslag 2020 van de FOD Financiën).
13 Jaarverslag 2020 van de FOD Financiën. 
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1.2.1 Onderzoeksvragen

De audit had tot doel een antwoord te bieden op twee hoofdvragen:
•  Kan de selectie van de te controleren kmo-dossiers op het vlak van de VenB garanderen dat de 

controles productief zijn?
•  Heeft de FOD Financiën redelijke zekerheid dat zijn controleteams de controles op de kmo’s die 

aan de VenB zijn onderworpen, goed uitvoeren?

Die twee vragen omvatten zowel de omkadering en effectieve naleving van de procedures voor de 
selectie en uitvoering van de fiscale controles, de gelijke behandeling van de belastingplichtigen 
als de uitvoering van evaluaties en het permanente streven naar verbetering.

In een context waarbij het aantal controles afneemt en er steeds minder medewerkers zijn om 
controles uit te voeren, is het cruciaal na te gaan of het controlebeleid van de FOD Financiën en 
de manier waarop hij dat uitvoert, kunnen garanderen dat de fiscale risico’s voldoende onder con-
trole zijn.

1.2.2 Normen

Het Rekenhof baseerde zich voor zijn audit op drie soorten normen:
•  de wetten en regelgeving, meer bepaald het Wetboek op de Inkomstenbelasting 1992 (WIB92) 

en het bijbehorende koninklijk uitvoeringsbesluit;
•  de administratieve normen die werden goedgekeurd door de FOD Financiën:

 { het proces voor de selectie en uitvoering van controles (proces P17-1 tot P20);
 { de instructies, omzendbrieven, richtlijnen, dienstnota’s, visies en controlemodellen, en in 

het bijzonder de doelstellingen en beginselen die de controlestrategie van de FOD Financiën 
omkaderen.

•  de goede praktijken, geïdentificeerd door de OESO en andere internationale organisaties. De 
controlestrategie van de FOD Financiën stemt overeen met een moderne visie op fiscale contro-
les die sinds een twintigtal jaar wordt ontwikkeld onder impuls van internationale organisaties 
en dankzij de uitwisseling van goede praktijken tussen belastingadministraties. Die visie is 
samengevat in technische verslagen en nota’s die geen dwingende internationale normen zijn 
(die bestaan niet voor de selectie en uitvoering van fiscale controles) maar die een geheel van 
goede praktijken vertegenwoordigen dat wijd verspreid is onder belastingadministraties. De 
visie komt aan bod in hoofdstuk 2.

1.3 Methode

Het Rekenhof heeft de volgende methodes gehanteerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden:
•  diepgaand onderzoek van de documentatie over het onderwerp (wetgeving, rechtsleer, om-

zendbrieven en instructies, statistieken);
•  gesprekken met de ambtenaren die een rol spelen in de onderzochte processen;
•  onderzoek van de beschikbare gegevens (fiscale controles van de jaren 2018 tot 2020, beschik-

bare human resources, risicoanalyse door TACM KMO);
•  onderzoek van 135 controledossiers (45 dossiers in 3 centra).
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1.4 Tijdschema

12 november 2020  Aankondiging van de audit aan de minister van Financiën, 
belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding, en aan 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

November 2020 – januari 2022 Auditwerkzaamheden

29 juni 2022  Verzending van het voorontwerp van verslag naar de 
geauditeerden

12 augustus 2022  Antwoord van de voorzitter van het directiecomité van de 
FOD Financiën

28 oktober 2022  Antwoord van de minister van Financiën, belast met de 
Coördinatie van de Fraudebestrijding
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Hoofdstuk 2

Totstandkoming en opvolging  
van de controlestrategie
Dit hoofdstuk bespreekt de controlestrategie van de FOD Financiën ten aanzien van de kmo’s die 
onderworpen zijn aan de VenB, en de context waarbinnen die strategie tot stand kwam.

Na een overzicht van de recente evolutie van het aantal fiscale controles en de human resources 
bij de FOD Financiën komen de algemene beginselen van het beleid aan bod, alsook de manier 
waarop het wordt vertaald in processen die worden uitgevoerd door de Administratie KMO en de 
manier waarop de FOD Financiën de performantie van zijn strategie meet en evalueert.

2.1 Context

2.1.1 Soorten controles van belastingaangiften

KMO’s die aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen, dienen elk jaar een aangifte in, die 
in eerste instantie wordt ingekohierd zonder grondige controle. Het is pas later (ten vroegste het 
jaar na indiening van de aangifte) dat de belastingcontroles worden uitgevoerd.

De controle van de belastingaangiftes kan twee vormen aannemen:
•  vormelijke administratieve controles (correctie van eenvoudige fouten, behandeling van auto-

matisch gedetecteerde incoherenties, rectificatie van de juridische situatie of van de activitei-
tencode van een onderneming enz.) uitgevoerd door de beheerteams van de centra KMO. Die 
verrichtingen vergen geen grondige verificaties en kunnen van op afstand worden uitgevoerd;

•  grondige verificaties door de controleteams om na te gaan of de belastingaangiften correct zijn 
(belastingcontroles stricto sensu). Daarvoor moeten de controleurs zich vaak verplaatsen naar 
de belastingplichtige, onder meer om boekhoudstukken en verantwoordingsdocumenten in te 
zien14.

Het Rekenhof heeft enkel de grondige verificaties onderzocht.

14 Er is geen strikte scheiding tussen de beheercontroles en de belastingcontroles: sinds een paar jaar voeren de beheerteams 
taken uit die voordien veeleer door de controleteams werden uitgevoerd, zoals de ambtshalve taxatie van ondernemingen 
die geen belastingaangifte hebben ingediend. Daardoor hebben de controleteams meer tijd voor taken met een hogere 
meerwaarde.
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2.1.2 Stijging van het aantal aangiften tegenover daling van het aantal controles

Tabel 2 –  Evolutie van het aantal VenB-aangiften die worden gecontroleerd door de Administratie KMO

2017 2018 2019 2020

Aantal aangiften ingediend door kmo’s 463.364 476.850 495.457 515.445

Gecontroleerde 
aangiften

Totaal aantal 110.097 131.184 118.586 101.495

bij Beheer 57.800 83.773 73.864 67.051

bij Controle 52.297 47.411 44.722 34.444

Gewijzigde 
aangiften 

Totaal aantal 47.485 51.706 50.056 45.381

bij Beheer 17.124 25.001 23.756 26.531

Bij Controle 30.361 26.705 26.300 18.850

Percentage 
gewijzigde 
aangiften

Globaal percentage 43,13 % 39,41 % 42,21 % 44,71 %

bij Beheer 29,63 % 29,84 % 32,16 % 39,57 %

bij Controle 58,05 % 56,33 % 58,81 % 54,73 %

Inkomsten-
verhogingen

Totaal bedrag 1.203.826.965 934.542.819 966.157.330 865.134.469

bij Beheer 52.805.564 66.768.047 71.311.274 108.334.956

bij Controle 1.151.021.401 867.774.771 894.846.056 756.799.513

Gemiddelde 
inkomsten-
verhogingen

Globaal gemiddelde 25.352 18.074 19.302 19.064

bij Beheer 3.084 2.671 3.002 4.083

bij Controle 37.911 32.495 34.025 40.149

Bron: jaarverslag 2020 en interne statistieken van de FOD Financiën

Het globale aantal gecontroleerde aangiften daalde tussen 2017 en 2020, terwijl het aantal aangif-
ten gestaag toeneemt. De daling van het aantal controles situeert zich bij de grondige verificaties: 
in 2017 werden 52.297 aangiften gecontroleerd en in 2020 nog slechts 34.444, wat neerkomt op een 
daling met 34 % in drie jaar. De daling van het aantal controles ging gepaard met een vergelijkbare 
daling van de inkomstenverhogingen (34 %).

Hoewel die trends moeten worden genuanceerd voor het jaar 2020, dat sterk werd beïnvloed door 
de COVID-19-crisis, doen ze zich ook voor in de periode 2017-2019.

De daling van de inkomstenverhogingen is niet toe te schrijven aan belastingplichtigen die de re-
gels beter naleven, want het percentage aangiften dat wordt gewijzigd door de controleteams blijft 
relatief stabiel (tussen 54 en 58 %). De daling is ook niet toe te schrijven aan het feit dat eenvoudi-
gere controletaken werden overgedragen aan de beheerteams: de toegenomen verhogingen bij de 
beheerteams compenseren niet de daling bij de controleteams.

De daling van de inkomstenverhogingen wordt dus voornamelijk veroorzaakt door de daling van 
het aantal controles. Die daling verklaart wellicht ook voor een deel de toename van het gemid-
delde van de inkomstenverhogingen tussen 2018 en 2020: wanneer het aantal controles afneemt, 
zijn het in de eerste plaats de minst rendabele controles die verdwijnen. Dat leidt automatisch tot 
een stijging van de gemiddelde verhogingen, los van de vraag of de controles gerichter verlopen.
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Volgens de statistische bijlagen van de FOD Financiën daalt het aantal controles onder meer door 
de hogere werklast per opdracht, als gevolg van de toegenomen complexiteit.

2.1.3 Daling van het aantal controleurs bij de Administratie KMO

Het personeel dat instaat voor de grondige verificaties is met 21 % gedaald tussen 2016 en 2021. In 
vergelijking met de overige personeelsleden van de FOD Financiën (-4,9 %) is het aantal contro-
leurs (-15,9 %) drie keer sneller gedaald tussen 2016 en 202015.

Tabel 3 –  Evolutie van de voltijds equivalenten (VTE) van de afdelingen Controle van de Administratie KMO 
op 31 december

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Medewerkers die controles uitvoeren 2.198 2.051 1.926 1.887 1.848 1.737

Bron: Rekenhof, op basis van interne statistieken van de FOD Financiën

Het Rekenhof stelt ook vast dat de beslissing van de ministerraad van 2 oktober 2017 om elke con-
troleur te vervangen, niet in de praktijk is gebracht door de Administratie KMO. Tussen 2017 en 
2020 is het aantal controleurs immers sneller gedaald (-9,9 %) dan het totale aantal personeelsle-
den van de AAFisc (-7 %) of van de FOD Financiën (-4,7 %).

Tabel 4 –  Evolutie van het aantal personeelsleden bij de FOD Financiën op 31 december

Algemene Administraties 2017  2018 2019 2020 Evolutie 
2017-2020

AA Bijzondere Belastinginspectie 633 615 607 612 -3,3 %

AA Douane en Accijnzen 3.239 3.128 3.376 3.324 +2,6 %

AA Fiscaliteit 8.174 7.956 7.866 7.604 -7,0 %

AA Inning en Invordering 2.995 2.855 2.843 2.772 -7,4 %

AA Patrimoniumdocumentatie 3.996 3.863 3.745 3.688 -7,7 %

AA Thesaurie 181 167 165 163 -9,9 %

AA Beleidsexpertise & ondersteuning 168 168 170 171 +1,8 %

Subtotaal AA 19.386 18.752 18.772 18.334 -5,4 %

Diensten van de voorzitter 235 253 268 288 +22,6 %

Stafdiensten 1.683 1.581 1.587 1.647 -2,1 %

Autonome diensten 148 153 167 167 +12,8 %

Subtotaal transversale diensten 2.066 1.987 2.022 2.102 +1,7 %

Algemeen totaal 21.452 20.739 20.794 20.436 -4,7 %

Bron: FOD Financiën

15 Dat is het laatste jaar waarvoor algemene statistieken werden gepubliceerd over het personeelsbestand van de FOD 
Financiën.
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De daling van het aantal controles en van het bedrag van de verhogingen in de VenB (34 %) staat 
echter niet in verhouding tot de daling van het personeelsbestand bij de afdelingen Controle (9,9 %).

2.1.4 VenB-controlecapaciteit

Er valt ook op te merken dat de afdelingen Controle hun personeelsleden spreiden over de diverse 
fiscale materies (VenB, btw, RPB, PB). Die spreiding is niet in alle centra KMO dezelfde (zie de vol-
gende tabel) en kan een invloed hebben op de uitvoering van de controles en op de bedragen van 
de inkomstenverhogingen.

Over het algemeen is er meer controlecapaciteit voor de VenB dan voor de btw, behalve in het cen-
trum KMO Brussel I. Bij de twee Brusselse centra is de spreiding van de controlecapaciteit tussen 
VenB en btw heel verschillend: Brussel II besteedt 57 % van de controlecapaciteit aan de VenB en 
21 % aan de btw, terwijl dat bij Brussel I respectievelijk 35 % en 41 % is.

Tabel 5 –  Spreiding van de controlecapaciteit bij de centra KMO (2019) naargelang  
van de fiscale materies (in  %)

VenB BTW Overige (RPB, PB …)

Brussel II 57 21 22

Namen 52 20 28

Leuven 50 33 17

Charleroi 46 25 29

Brugge 46 26 29

Hasselt 46 26 28

Kortrijk 44 29 27

Antwerpen 43 37 20

Luik 43 23 35

Gent 42 24 34

Mechelen 41 37 22

Aalst 39 26 35

Bergen 38 33 29

Brussel I 35 41 24

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

Vermits de huidige audit en meer in het bijzonder de analyses in hoofdstuk 3 uitsluitend betrek-
king hebben op de VenB, is enkel rekening gehouden met de VenB-controlecapaciteit om de goede 
uitvoering van de VenB-opdrachten te evalueren.

In zijn antwoord wijst de FOD Financiën erop dat hij de voorbije jaren de nadruk heeft gelegd op 
de aanwerving en opleiding van de personeelsleden op het vlak van btw om de heel beperkte af-
dekking van de controles omtrent die materie te stabiliseren, ten koste van de VenB. Daarnaast 
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herinnert de administratie eraan dat het directiecomité op 6 mei 2022 opnieuw heeft bevestigd 
dat de controlefuncties voorrang krijgen.

2.2 Controlebeginselen van de FOD Financiën

2.2.1 Conformiteit met de internationale aanbevelingen

Internationale organisaties zoals de OESO16 en de Europese Unie17 stimuleren sinds een twintigtal 
jaar de uitwisseling van goede praktijken tussen belastingadministraties. Die werkzaamheden, 
waaraan de FOD Financiën deelneemt, hebben het mogelijk gemaakt om een moderne visie op 
belastingcontroles te ontwikkelen, die ook wordt gepromoot door andere organisaties zoals de 
Wereldbank18.

De FOD Financiën werkt volgens die visie, die aanmoedigt om de fiscale verplichtingen spontaan 
na te komen (fiscale discipline of compliance).

Zoals blijkt uit de piramide van de fiscale discipline (zie de figuur hieronder) leven de meeste be-
lastingplichtigen de fiscale regels na of maken ze niet bewust fouten. Sommige belastingplichti-
gen hebben echter de neiging aan hun fiscale verplichtingen te verzaken of beslissen om bewust 
en systematisch te frauderen. Elk van die groepen vergt een specifieke aanpak om hen naar de 
onderste geledingen van de piramide te leiden.

Figuur 2 –  Piramide van de fiscale discipline

Bron: Rekenhof, OESO, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance, 2004, p. 47 en 
Australian Taxation Office: https://www.ato.gov.au/about-ato/managing-the-tax-and-super-system/strategic-
direction/how-we-help-and-influence-taxpayers/compliance-model/

16 OESO, Forum on Tax Administration, www.oecd.org.
17 Programma Fiscalis, https://ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme_en.
18 Wereldbank, Risk-Based Tax Audits - Approaches and Country Experiences, 2011, www.worldbank.org.

Belastingplichtigen naar de basis van de piramide dirigeren

Gedrag Toe te passen strategie

Doel

Belastingplichtigen die moedwillig frauderen Gerechtelijke vervolging instellen

Belastingplichtigen die liever zouden
verzaken aan hun fiscale verplichtingen

Ontrading, onder meer
via belastingcontroles

Belastingplichtigen die hun 
verplichtingen nakomen

Fiscale formaliteiten
vereenvoudigen

Belastingplichtigen die hun verplichtingen trachten
na te komen, maar daar niet in slagen Hulp bieden
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In die optiek moeten de belastingcontroles zich toespitsen op de fiscale risico’s die niet doeltref-
fender kunnen worden behandeld op een andere manier19. Het is immers niet nodig om alle aan-
giften grondig te controleren: een buitenproportioneel aantal controles zou contraproductief zijn 
en schadelijk voor het vertrouwensklimaat dat nodig is voor een spontane naleving van de fiscale 
verplichtingen20.

De FOD Financiën streeft ernaar een passende selectie van belastingplichtigen te controleren 
om tot een grotere fiscale discipline te komen, en richt zich daarbij op de hoogste niveaus in de 
piramide.

De andere fiscale risico’s kunnen inderdaad vaak in een eerdere fase worden aangepakt, via ge-
richte informatiecampagnes (Compliance Risk Management)21, hulp bij het invullen van de aangif-
teformulieren of geautomatiseerde gegevensoverdrachten die fraude onmogelijk maken.

2.2.2 Gecentraliseerde risicoanalyse om een gelijke behandeling te garanderen

De moderne controlevisie streeft naar meer gerichte belastingcontroles en wil een billijke behan-
deling van de belastingplichtigen garanderen: eenzelfde fiscaal risico moet leiden tot een even 
grote kans op controle.

Een gelijke behandeling houdt in dat de controlecapaciteiten adequaat worden gespreid en dat de 
discretionaire selectiebevoegdheid van de belastingcontroleurs wordt beperkt, door de functies te 
scheiden die instaan voor de organisatie en de uitvoering van de controles22.

De FOD Financiën stelt daarom een gecentraliseerde evaluatie van de fiscale risico’s in: de mees-
te fiscale controles worden geselecteerd op basis van die evaluatie volgens een goed omkaderde 
procedure.

De controles worden gegroepeerd binnen acties die elk een specifiek risico of een specifieke pro-
blematiek viseren. Controleurs verifiëren immers niet de volledige belastingaangifte van een be-
lastingplichtige maar slechts een aantal specifieke elementen ervan, om te garanderen dat de 
controles stroken met de selectiedoelstellingen.

19 OESO, Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance”; OCDE (2017). The Changing Tax Compliance 
Environment and the Role of Audit, 2004, p. 75, www.oecd.org.

20 Zie ook: OESO, Understanding and Influencing Taxpayers Compliance Behaviour, 2010, www.oecd.org.
21 In 2019 heeft de FOD Financiën bijvoorbeeld de belastingplichtigen gecontacteerd die in 2017 geen aangifte van bedrijfs-

voorheffing op de bezoldigingen van bedrijfsleiders hadden ingediend, om hen te herinneren aan hun fiscale verplichtin-
gen. Op die manier beseffen de belastingplichtigen in kwestie dat de overheid hun situatie kent en ontraadt om die bezol-
digingen weg te laten uit hun toekomstige aangiftes.

22 OESO, Strengthening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches, 2006, p. 23-24, www.oecd.org.
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Tabel 6 –  Voornaamste controleacties

Controleactie Arbeidsuren
Inkomsten-

verhogingen 
(miljoen euro)

Belasting-
supplementen 
(miljoen euro)

Verhoging per 
arbeidsuur 

(euro)

Kosten  
Frais entreprise 654.399 (30 %) 633,7 (22 %) 216,8 (21 %) 968

Misbruik Ven
Abus Soc 325.571 (15 %) 363 (12 %) 98 (10 %) 1.115

Omzet  
CA entreprise 247.047 (11 %) 133,8 (5 %) 47,8 (5 %) 541

Ambtshalve taxaties 
Taxations d’office 202.114 (9 %) 477,8 (16 %) 221 (22 %) 2.364

Bijkomend programma
(lokale selectie)
Programme complémentaire 
(sélection locale)

140.363 (6 %) 324,9 (11 %) 103,7 (10 %) 2.314

Andere
Autres 643.983 (29 %) 992,3 (34 %) 331,7 (33 %) 1.541

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de VenB-controles aangeleverd door de FOD Financiën

De vijf voornaamste controleacties in tabel 6 vertegenwoordigen 71 % van het werk, 67 % van de 
verhogingen en 68 % van de belastingsupplementen die tussen 2018 en 2020 werden ingevorderd. 
De ambtshalve taxaties worden meer en meer overgedragen aan de beheerteams, waardoor er ar-
beidstijd vrijkomt voor andere controleopdrachten.

De resterende 29  % van de arbeidstijd wordt besteed aan andere acties, wat de mogelijkheid biedt 
andere problematieken te viseren zoals de aanvullende pensioenen, het stelsel van de tax shelter, 
de kosten in samenhang met bedrijfsvoertuigen enz.

Binnen de Administratie KMO is het de dienst TACM KMO die identificeert en evalueert welke 
fiscale risico’s moeten worden aangepakt, die de controleacties ontwikkelt en die selecteert welke 
kmo’s moeten worden gecontroleerd.

Bij de opmaak van de selectielijsten wordt gebruik gemaakt van diverse gegevensbronnen om te 
bepalen welke kmo’s een risicoprofiel of laakbaar gedrag vertonen (abnormale evolutie van de 
omzet of van de kosten enz.). Daarbij worden vakgebonden regels toegepast (ratio’s of cijfers die 
door deskundigen als goede risico-indicatoren worden beschouwd) of wordt gebruik gemaakt van 
statistische modellen (datamining).

De centraal geselecteerde controles (centrale selectie) moeten 80 % van de arbeidstijd van de con-
trolecentra vertegenwoordigen23. Het gaat om imperatieve opdrachten die in principe verplicht 
moeten worden uitgevoerd.

23 Op voorwaarde dat er voldoende imperatieve opdrachten zijn om 80 % van de arbeidstijd in te nemen. Zo niet, moeten de 
centra hun controleprogramma vervolledigen met indicatieve opdrachten.
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Die imperatieve opdrachten krijgen een prioriteit toegekend (normaal, hoog, zeer hoog) die over-
eenstemt met het fiscale risico ervan en die bepaalt in welke volgorde ze worden uitgevoerd.

2.2.3 Lokale selectie ter aanvulling van de centrale selectie

Ter aanvulling van de centrale selectie mogen de veertien centra KMO (die over het hele land zijn 
verspreid) 20 % van hun arbeidstijd besteden aan lokaal geselecteerde controles (lokale selectie)24. 
Het gaat om opdrachten die als indicatief worden gekwalificeerd.

De controles kunnen er komen op initiatief van de centra KMO of worden gekozen uit lijsten die 
TACM KMO ter beschikking stelt. Wanneer de centra KMO een door TACM KMO geselecteerde 
controle uitbreiden tot andere elementen van de belastingaangifte, behoort die uitbreiding van de 
initiële controle ook tot de lokale selectie.

Via de lokaal geselecteerde controles kunnen andere fiscale risico’s worden geïdentificeerd en kan 
de centrale selectie op termijn worden verbeterd. De resultaten van de belastingcontroles en de 
feedback door de controleteams worden systematisch geanalyseerd door TACM KMO om de con-
troleacties te verbeteren.

Bovendien kunnen de controlediensten bij TACM KMO melding maken van nieuwe risico’s die ze 
geïdentificeerd hebben en deelnemen aan netwerken om ervaringen uit te wisselen. Op die ma-
nier wordt de veldervaring ingezet bij het uitwerken van nieuwe controleacties.

2.2.4 Homogeniteit van de controles en de sancties

Een gelijke behandeling impliceert dat belastingplichtigen die eenzelfde risico vertonen evenveel 
kans lopen om gecontroleerd te worden en op dezelfde manier worden aangepakt, gecontroleerd 
en gesanctioneerd.

Om de homogeniteit van de controles te waarborgen, ontwikkelt TACM KMO richtlijnen die elke 
controleactie omkaderen. Die richtlijnen moeten het mogelijk maken controles uit te voeren op 
accurate, efficiënte, objectieve, transparante en reproduceerbare wijze, zoals de internationale 
instanties aanbevelen25.

Er zijn ook controlemodellen (gestandaardiseerde controlemethodes) met een overzicht van de 
belangrijkste punten die gecontroleerd moeten worden in het algemeen (omzet, aanvullende pen-
sioenen enz.) of voor welbepaalde sectoren (horeca, bouwsector enz.).

2.2.5	 Definitie	van	een	aanvaardbaar	risiconiveau

De controlestrategie van de FOD Financiën werd ontwikkeld in een context waarbij het aantal 
controleurs structureel afnam. De interne documenten van de FOD Financiën koppelen de in-
krimping van de middelen vaak aan de stelling dat het noodzakelijk is ze optimaal aan te wenden 
door minder, maar beter te controleren.

24 Die doelstelling wordt berekend op het geheel van de controleopdrachten, los van de beoogde fiscale materie (VenB, btw, 
RPB, PB).

25 OCDE, Strengthening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches, 2006, p. 33, www.oecd.org.
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Die strategie houdt in dat moet worden gedefinieerd tot op welk niveau een restrisico aanvaard-
baar is (niet te veel, maar ook niet te weinig controles).

Zo heeft de FOD Financiën voor de controles een minimale rendabiliteitsdrempel bepaald van 
belastingsupplementen per arbeidsdag. Wanneer TACM KMO controles selecteert, krijgen enkel 
controles met een geraamd rendement van meer dan dat bedrag de status van imperatieve op-
dracht26. Op basis van het geraamde rendement wordt ook een prioriteit bepaald.

Controles waarvan het geraamde rendement lager is dan die drempel, krijgen de status ‘indica-
tief ’. Ze vormen een ‘reservevoorraad’ waaruit de centra KMO kunnen putten voor hun lokale 
selectie. De kans dat indicatieve controles worden uitgevoerd, is minder groot dan bij imperatieve 
opdrachten.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de rendabiliteitsdrempel weinig objectief was en nooit werd 
herzien sinds de invoering ervan in 2012. De drempel werd berekend op basis van de kosten voor 
de uitvoering van de controles, maar het is niet bewezen dat een lagere drempel ertoe zou leiden 
dat de controles te weinig zouden opbrengen in verhouding tot de controlekosten.

In haar antwoord stelt de administratie dat een aanpassing van de rendabiliteitsdrempel slechts 
een beperkte impact zou hebben vermits de controles worden uitgevoerd in volgorde van prio-
riteit en 80 % van de controlecapaciteit kan worden gemobiliseerd met de huidige drempel. Het 
Rekenhof is echter van oordeel dat het belangrijk blijft om die drempel beter te objectiveren, om-
dat het de beoogde drempel voor aanvaardbaar risico betreft. Bovendien zal die drempel steeds 
belangrijker worden in het kader van de invoering van een systeem om de verplichte opdrachten 
onderling te verdelen (zie punt 3.8).

Sommige acties werken niet met de minimale rendabiliteitsdrempel want TACM KMO drukt het 
fiscale risico ook niet-monetair uit (opdeling in risicoklassen, generieke scores voor een welbe-
paald type controle die een fiscaal risico uitdrukken, controles toespitsen op degenen die geen 
aangifte indienen en op kmo’s die al lange tijd niet meer gecontroleerd werden enz.). Het staat 
dus niet vast dat eenzelfde prioriteitsniveau altijd eenzelfde risiconiveau vertegenwoordigt. Dat 
maakt het moeilijker om de opdrachten te vergelijken tussen controleacties: de opdrachten van 
de verschillende acties zijn niet gerangschikt (behalve dan naar prioriteitsniveau), en dat geldt in 
het bijzonder voor de indicatieve opdrachten die vrijwel allemaal het prioriteitsniveau ‘normaal’ 
hebben.

Een harmonisering van de manier waarop het fiscale risico wordt uitgedrukt, zou het mogelijk 
maken de controleacties te rangschikken. Op die manier zouden de controleurs beter kunnen be-
palen welke opdrachten ze prioritair moeten uitvoeren.

In haar antwoord onderstreept de administratie dat voor sommige acties de rangschikking van 
de opdrachten rekening houdt met het historische rendement van gelijkaardige opdrachten om 
acties te kunnen vergelijken. In het kader van de uitvoering van een systeem om de opdrachten 
onderling te verdelen (zie punt 3.8), zullen de acties worden gerangschikt.

26 Die regel is niet absoluut: sommige acties krijgen immers een hogere prioriteit omdat ze van belang zijn voor het beleid 
inzake het beheer van de fiscale risico’s. Voor elk prioriteitsniveau wordt ook een minimaal aantal controles gegarandeerd 
(minstens 30 % van de imperatieve opdrachten zal altijd een hoge of zeer hoge prioriteit krijgen).
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2.3 Gestandaardiseerde selectieprocessen

2.3.1 Beschrijving van de selectie- en uitvoeringsprocessen

De controlestrategie bestaat uit vier processen die alle fases omkaderen, vanaf de identificatie van 
de fiscale risico’s tot de evaluatie van de resultaten (zie de figuur hieronder). Al die processen zijn 
sinds december 2021 opgenomen in de onlinetool van de FOD Financiën en kunnen daarin wor-
den geraadpleegd.

Figuur 3 –  Processen van de belastingcontroles

Bron: FOD Financiën

Het proces Beheer van de risico's (P17.1) omkadert de activiteit van TACM KMO die erin bestaat 
de fiscale risico’s te identificeren en te evalueren. Het bepaalt dat een register van de risico’s moet 
worden bijgehouden met daarin alle signalen die TACM KMO ontvangt, alsook de systematische 
analyse ervan, om voor elk fiscaal risico te kunnen nagaan hoe dat het beste kan worden aange-
pakt. Op die manier kan TACM KMO zijn werkplan ontwikkelen, dat wordt gevalideerd door het 
comité Risicobeheer van de AAFisc27.

27 In het comité zetelen de bestuurders van de afdelingen Particulieren, KMO en Grote ondernemingen, het diensthoofd 
Operationele Expertise en Ondersteuning, en de administrateur-generaal Fiscaliteit.
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Het proces ‘Omkadering van de acties’ (P18) omkadert de ontwikkeling, door TACM KMO, van 
controleacties. Het gaat onder meer om de voorbereiding van controlemethodes en actierichtlij-
nen die ter beschikking worden gesteld van de centra KMO, om ervoor te zorgen dat de controles 
overal op dezelfde manier verlopen.

Het proces ‘Selectie van de controles’ (P19) omkadert de opmaak en het doorsturen van de selec-
tielijsten door TACM KMO. Het regelt ook de aspecten in verband met de bescherming van de 
privacy en de ondersteuning die wordt geboden aan de centra KMO.

Het proces ‘Verificatie van de fiscale situatie’ (P20) omkadert de uitvoering van de belastingcon-
troles door de centra KMO. Het regelt ook de lokale selectie en de opmaak van het werkplan van 
de centra KMO.

2.3.2 Centrale selectie en lokale deselectie van opdrachten

TACM KMO bezorgt selectielijsten aan de centra KMO. Vervolgens kent het programma waarmee 
de controles worden beheerd (Stirco) per controleactie en per centrum KMO een volgnummer toe 
aan elke opdracht. Hoe kleiner het nummer, hoe groter de prioriteit en dus hoe groter het fiscale 
risico.

De lijsten die op nationaal niveau worden opgesteld, houden echter geen rekening met de contro-
lecapaciteiten van elk centrum KMO28. Een centrum kan bijgevolg meer imperatieve opdrachten 
krijgen dan het eigenlijk kan verwerken. De centra KMO maken hun werkplan op naargelang van 
de beschikbare controlecapaciteit en de theoretische werklast van de controleopdrachten29, reke-
ning houdend met de controlecapaciteit per materie (VenB, btw enz.).

Het proces P20 bepaalt de volgorde waarin de imperatieve opdrachten aanvaard moeten worden 
door de centra KMO.

Imperatieve opdrachten kunnen slechts om een beperkt aantal redenen uit de selectie worden ge-
haald (een andere dienst is al bezig met de controle, onvoldoende controlecapaciteit enz.). Sinds 
kort kunnen de centra KMO ook imperatieve opdrachten met de prioriteitsgraad ‘normaal’ uit de 
selectie halen als uit hun lokale knowhow blijkt dat de opdrachten geen nut hebben.

2.3.3 Lokale selectie van opdrachten

De lokale selectie is minder omkaderd, zodat de centra KMO voldoende vrijheid hebben.

De criteria voor de lokale selectie kunnen dus variëren van centrum tot centrum, afhankelijk van 
de belangstelling van de controleurs voor specifieke thema’s, de resultaten van voorafgaande ana-
lyses in verband met de beoogde opdrachten, de verdeling van de fiscale materies, de specifieke 
competenties van de controleurs enz.

De voorgestelde lokale selecties worden weliswaar gevalideerd door de hiërarchie, maar dat ga-
randeert niet dat alle gehanteerde criteria altijd een link hebben met het fiscale risico. Uit een 

28 Sinds 2021 omvat het proces P19-1 echter een onderzoek van de manier waarop de gegevens zijn gespreid over de centra, 
en een mogelijke herverdeling. Die mogelijkheid bestond nog niet in de periode waarin de audit van het Rekenhof liep.

29 TACM KMO raamt hoeveel arbeidsdagen nodig zijn voor elke opdracht. Het betreft een gemiddelde per controleactie.
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onderzoek dat TACM KMO in 2019 uitvoerde, kwam bijvoorbeeld naar voren dat ondanks bepaal-
de goede praktijken van de centra KMO (systematische analyse en schifting van alle indicatieve 
opdrachten, gebruik van de opdrachten met het oog op kennisoverdracht tussen personeelsleden) 
er soms met niet-pertinente criteria werd gewerkt (nabijheid van de woonplaats van controleurs 
of van het centrum KMO, toegankelijkheid met het openbaar vervoer enz.). Dergelijke criteria zijn 
een bron van ongelijke behandeling van belastingplichtigen.

Door de lokale selectie beter te documenteren, bijvoorbeeld door een bruikbaar spoor te bewaren 
van de gehanteerde criteria, zou het mogelijk zijn de analyse van de lokale selectie te bestendigen, 
de meest pertinente criteria naar voren te schuiven en goede selectiepraktijken te veralgemenen.

2.4 Meting en evaluatie van het controlebeleid

De moderne aanpak van de belastingcontroles legt de nadruk op het meten en evalueren van de 
performantie.

Daartoe moeten evaluatieprocessen en indicatoren worden ontwikkeld die de operationele resul-
taten beslaan (output), zoals de productiviteit of de kwaliteit van de belastingcontroles, maar ook 
de verwezenlijking van de strategische doelstellingen (outcome), zoals de onrechtstreekse en toe-
komstige effecten van controles op de fiscale discipline.

De FOD Financiën moet zijn meet- en evaluatiesysteem nog aanpassen opdat het alle aspecten 
van de controlestrategie zou beslaan.

2.4.1	 Meting	van	de	fiscale	discipline	en	van	de	doeltreffendheid	van	het	controlebeleid

Het bevorderen van de fiscale discipline staat centraal in de strategie van de FOD Financiën. Er 
zijn echter maar weinig gegevens voorhanden over de fiscale discipline, de bepalende elementen, 
de impact van de controles erop en het optimale niveau van belastingcontrole.

De impact van de belastingcontroles wordt voornamelijk geëvalueerd door middel van opvol-
gingscontroles30. Die meten echter niet het onrechtstreekse effect van de controles op de fiscale 
discipline (ontradend effect, ook bij kmo’s die niet werden gecontroleerd). Bovendien vertegen-
woordigden ze slechts 3 % van de VenB-controles tussen 2018 en 2020.

De fiscale discipline zou beter kunnen worden gemeten door gebruik te maken van de resultaten 
van de willekeurige controles die al in sommige controleacties vervat zijn en door te garanderen 
dat alle centra KMO willekeurige controles doen (zie punt 3.4.1).

Het effect van de controles op de fiscale discipline en het verwezenlijken van de strategische doel-
stellingen van de FOD Financiën zouden ook onderzocht kunnen worden door de statistische me-
thodes toe te passen die beschreven staan in internationale verslagen31, bijvoorbeeld door kmo’s 
die werden geselecteerd voor een controle, te vergelijken met een controlegroep van vergelijkbare 
kmo’s.

30 Dat zijn controles die worden uitgevoerd bij ondernemingen die in het verleden al werden doorgelicht voor dezelfde 
problematiek.

31 Zie OESO, Measures of Tax Compliance Outcomes, 2014, www.oecd.org en Fiscalis, Building Towards Outcome Measurement 
in Tax Administration, 2020 (preliminaire versie, aangeleverd door de FOD Financiën).
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2.4.2 KPI’s opgevolgd door de FOD Financiën

De FOD Financiën heeft performantie-indicatoren ontwikkeld in het kader van de uitvoering van 
een beheercyclus Plan – Do – Check – Act die werd geïntegreerd op alle niveaus van de AAFisc. 
De cel Beheerscontrole – MPM van de AAFisc staat in voor de definiëring en opvolging van die 
indicatoren.

De performantie wordt maandelijks geëvalueerd op elk niveau van de AAFisc, van de adminis-
trateur-generaal tot de diensthoofden van de controleteams. Daartoe zijn op elk van die niveaus 
performantie-indicatoren bepaald, waarbij de gegevens van de applicaties van de FOD Financiën 
worden gebruikt (Biztax, Stirco, HR-applicaties).

Om elk hiërarchisch niveau te helpen met die maandelijkse evaluatie van de performantie, werd 
een netwerk van correspondenten gecreëerd. Zij fungeren als schakel tussen de dienst MPM en de 
medewerkers van de centra KMO.

De indicatoren van de FOD Financiën blijven net als de doelstellingen van de FOD zeer sterk 
toegespitst op operationele aspecten (gebruik van e-controle, gebruik van de volledige controle-
capaciteit, stabiliteit van de inkomstenverhogingen, naleving van de termijnen, rendement van de 
controles, aandeel productieve opdrachten32) en ze weerspiegelen onvoldoende de drie grote be-
ginselen van de controlestrategie, namelijk de gelijke behandeling, het evenwicht tussen centrale 
selectie en lokale selectie, en de kwaliteit van de controles.

De gelijke behandeling wordt voornamelijk opgevolgd vanuit de optiek van de naleving van be-
paalde procedures33 en de kwaliteit van de selectie die TACM uitvoert34. Er zijn geen KPI’s die de 
correcte verdeling van de controlecapaciteit meten, noch KPI’s die meten in hoeverre de controle-
capaciteit strookt met de uit te voeren imperatieve opdrachten35, noch KPI’s die per controleactie 
meten of eenzelfde fiscaal risico leidt tot een even grote kans op controle in alle centra KMO. Er is 
ook geen indicator die opvolgt hoeveel kmo’s gecontroleerd werden in elk centrum KMO.

De bewaking van het evenwicht tussen de centrale selectie en de lokale selectie bij VenB-controles 
wordt evenmin opgevolgd via een KPI.

Er is tot slot geen KPI die meet in hoeverre de controles homogeen en kwaliteitsvol verlopen. Enkel 
de effectieve uitvoering van de geplande kwaliteitscontroles (verificatie door de diensthoofden en 
de directeurs van de centra KMO) is het voorwerp van een KPI, maar niet de resultaten ervan.

KPI’s opstellen en opvolgen die alle belangrijke aspecten van de controlestrategie en de controle-
graad van de kmo’s afdekken (op basis van de omvang of de risicoklasse) zou het mogelijk maken 
beter te garanderen dat de doelstellingen van de belastingcontroles worden bereikt.

32 De bestuursplannen 2019, 2020 en 2021 vermelden een productiviteitsgraad van 60 % voor de AAFisc.
33 Bijvoorbeeld door de uniformiteit te meten (per actie en per centrum) van de sancties die worden toegepast naar aanleiding 

van een productieve controle.
34 Bijvoorbeeld door het percentage productieve opdrachten per actie te meten.
35 Dat aspect wordt gedeeltelijk opgevolgd via de ratio werklast van de geannuleerde imperatieve opdrachten / werklast 

van alle imperatieve opdrachten. Die meting komt bovenop de KPI die meet of de centra hun controlecapaciteit ten volle 
benutten. Die ratio houdt echter geen rekening met de opdrachten die niet uitdrukkelijk door de centra KMO werden ge-
annuleerd en toch niet werden uitgevoerd (dat was het geval voor 1.131 opdrachten in 2019, tegenover 2.202 uitdrukkelijk 
geannuleerde opdrachten).
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2.4.3 Evaluatie van de controleresultaten om tot een betere centrale selectie te komen

TACM KMO analyseert de controleresultaten om de centrale selectie te verbeteren. Die stap is 
echter slechts summier omschreven in P19.

De resultaten van de controleacties worden niet geëvalueerd volgens een a priori opgesteld stan-
daard evaluatieplan. De evaluatie gebeurt voornamelijk tijdens opvolgingsvergaderingen, zonder 
dat systematisch een formeel evaluatieverslag wordt opgesteld.

Een meer geformaliseerde evaluatie van de performantie van de centrale selectie, bijvoorbeeld 
door een modelplan en een modelevaluatieverslag te ontwikkelen, zou het mogelijk maken de 
performantie van de centrale selectie structureler op te volgen.

De evaluatie berust ook voornamelijk op de controleresultaten die de personeelsleden registreren 
op het einde van de controle. Die resultaten stroken niet noodzakelijk met de belastingsupple-
menten die effectief werden ingekohierd of geïnd, want er kunnen zich fouten voordoen bij de 
raming of de registratie.

2.5 Vaststellingen, conclusies en aanbevelingen

2.5.1 Vaststellingen en conclusies

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat:
•  de FOD Financiën op het vlak van belastingcontroles een modern beleid voert dat over het 

algemeen de internationale aanbevelingen weerspiegelt en dat belastingplichtingen ertoe wil 
brengen de fiscale verplichtingen spontaan na te leven (fiscale discipline);

•  dat beleid werd geconcretiseerd in coherente en goed gedocumenteerde processen;
•  het werd ontwikkeld in een context waarbij het aantal controleurs afneemt (sneller dan bij de 

AAFisc en de FOD Financiën), ondanks de beslissing van de regering die stelt dat de uitstroom 
gecompenseerd moet worden;

•  de risicoanalyses van de FOD Financiën grotendeels berusten op een rendabiliteitsdrempel die 
objectiever bepaald zou moeten worden;

•  de FOD Financiën het fiscale risico op verschillende manieren uitdrukt. Het staat dus niet vast 
dat eenzelfde prioriteitsniveau altijd eenzelfde risiconiveau vertegenwoordigt, waardoor de 
personeelsleden niet altijd kunnen weten welke opdrachten het meest veelbelovend zullen zijn;

•  de lokale selectie van controles minder omkaderd is, minder gedocumenteerd en soms onge-
paste criteria hanteert;

•  de FOD Financiën tal van performantie-indicatoren opvolgt om de verwezenlijking van de 
doelstellingen te evalueren, maar dat die indicatoren niet alle aspecten van het controlebeleid 
beslaan. Daarnaast voert de FOD onvoldoende metingen uit in verband met de fiscale discipline 
en de effecten van het controlebeleid op die discipline;

•  de FOD Financiën systematisch de kwaliteit van de centrale selectie van belastingcontroles 
evalueert, maar dat die evaluatieprocedure weinig geformaliseerd is en berust op theoretische, 
door de controleurs geraamde controleresultaten.
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De conclusie van het Rekenhof luidt dat de FOD Financiën een coherent beleid voert op het vlak 
van belastingcontroles, in een context waarbij de human resources afnemen. Er moet echter ob-
jectiever gedefinieerd worden tot op welk niveau een risico aanvaardbaar is, de lokale selectie 
moet beter worden gedocumenteerd, de effecten van het controlebeleid op de fiscale discipline 
moeten beter worden geëvalueerd en het systeem voor de opvolging van de performantie moet 
evolueren zodat het alle aspecten van het controlebeleid beslaat.

2.5.2 Aanbevelingen

Thema Aanbevelingen

Human resources 

1 
De beslissing van de ministerraad van 2 oktober 2017 (die voorzag in de vervanging 
van de controleurs) toepassen in de personeelsplannen en een statistiek 
publiceren over de toepassing ervan en over de evolutie van het aantal controleurs 
om de controlecapaciteit te vrijwaren

Selectie van de 
controles

2 
De selectiedrempel (rendabiliteitsdrempel) objectiever bepalen

3 
De wijze waarop het fiscaal risico wordt uitgedrukt harmoniseren om de 
verschillende controleacties van de opdrachten onderling beter te kunnen 
rangschikken, in het bijzonder voor de indicatieve opdrachten 

4 
De lokale selectie beter documenteren door een bruikbaar spoor te behouden 
van de selectiecriteria zodat de onderzoeksaanpak van de lokale selectie wordt 
bestendigd en goede selectiepraktijken worden aangemoedigd

Monitoring en 
evaluatie

5 
De fiscale discipline meten door bijvoorbeeld de resultaten van de willekeurige 
controles te benutten, door ervoor te zorgen dat die controles in alle centra 
KMO worden uitgevoerd en door de statistische en (nagenoeg) experimentele 
evaluatiemethodes zoals beschreven in internationale rapporten toe te passen

6 
KPI’s uitwerken en opvolgen die de hoofdaspecten van de controlestrategie 
(gelijke behandeling, adequate verdeling van de controleurs, evenwicht tussen 
centrale en lokale selectie, kwaliteit van de controles) evenals de percentages 
inzake controle van de kmo’s (volgens omvang of risicoklasse) afdekken

7 
De evaluatie van de performantie van de centrale selectie beter formaliseren, 
door bijvoorbeeld een model van plan en evaluatieverslag te ontwikkelen, en de 
werkelijke resultaten van de controles gebruiken in plaats van de manueel en 
theoretisch ingevoerde gegevens van de controleurs
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Hoofdstuk 3

Realisatie van de doelstellingen 
en naleving van de 
controlebeginselen van  
de FOD Financiën
Dit hoofdstuk onderzoekt of de doelstellingen en beginselen van de controlestrategie van de FOD 
Financiën effectief worden nageleefd.

Het Rekenhof is eerst en vooral nagegaan of het controleniveau werd gehaald.

Daarnaast verifieerde het of de centrale selectie het mogelijk maakt tot meer gerichte belasting-
controles te komen.

Vervolgens onderzocht het de aspecten die, zoals werd besproken in hoofdstuk 2, niet worden 
afgedekt door de KPI’s: de naleving van de beginselen van correcte verdeling van de controlecapa-
citeit, gelijke behandeling van de belastingplichtigen en evenwicht tussen de centrale en de lokale 
selectie.

Het Rekenhof heeft tot slot de relatieve performantie van de centrale en de lokale selecties onder-
zocht om na te gaan hoe de complementariteit tussen beide selecties zo goed mogelijk kan worden 
verzekerd.

3.1 Gebruikte gegevens

De FOD Financiën bezorgde het Rekenhof de gegevens over alle geplande en uitgevoerde VenB-
controles uit de periode 2018-2020, voor elk van de veertien centra KMO36. Die gegevens vermeld-
den de originele toestand en de toestand op 31 december 2021 van al die controles.

36 De VenB-opdrachten toegekend aan het centrum P in Eupen werden niet onderzocht, evenmin als de zeldzame opdrachten 
van vóór 2018 die in de periode 2018-2020 werden uitgevoerd.
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De bestanden in kwestie werden samengevoegd en gefilterd zodat enkel de controles overble-
ven die de centra KMO effectief moesten uitvoeren37. De aldus verwerkte gegevens omvatten alle 
opdrachten:

1.   die werden uitgevoerd, geannuleerd bij gebrek aan controlecapaciteit of niet werden uit-
gevoerd zonder uitdrukkelijk te zijn geannuleerd;

2.  waarvoor de originele toestand en de eindtoestand beschikbaar waren;
3.  die werden toegekend aan een centrum KMO en daar werden behandeld;
4.  die altijd een VenB-component omvatten.

Wanneer een controle betrekking had op meerdere aanslagjaren, werden de resultaten gecombi-
neerd en werd enkel rekening gehouden met de aanslagjaren waarvoor de controle was afgewerkt.

Sommige controles betroffen zowel de VenB als de btw. In dat geval werd enkel het deel met be-
trekking tot de VenB in aanmerking genomen.

De risicoanalyses in dit hoofdstuk berusten op 185.160 opdrachten, waarvan er 72.125 waren uit-
gevoerd op 31 december 202138.

De volgende tabel vat de controleresultaten samen die voortvloeiden uit de door het Rekenhof 
gebruikte gegevens. De inkomstenverhogingen verschillen lichtjes van de statistieken in het jaar-
verslag van de FOD Financiën omdat het Rekenhof de controles uitsloot die vóór 2018 werden 
aangemaakt maar die in de periode 2018-2020 werden uitgevoerd, en omdat de inkomstenverho-
gingen werden gekoppeld aan het jaar waarin de controle werd aangemaakt, en niet aan het jaar 
waarin de controle plaatsvond. Bijvoorbeeld: een opdracht die werd gepland voor 2018 maar werd 
verschoven naar 2019, is dus vermeld bij de opdrachten van 2018.

Tabel 7 –  Inkomstenverhogingen, belastingsupplementen, arbeidsuren en rendement per jaar

Jaar waarin de 
controle werd 

gecreëerd 

Inkomsten-
verhogingen  

(in miljoen euro)

Belasting-
supplementen 

(in miljoen euro)
Arbeidsuren

Verhoging per 
arbeidsuur  

(in euro)

Supplementen 
per arbeidsuur  

(in euro)

2018 1.124,8 360,3 825.276 1.363 437

2019 994,1 358,5 748.973 1.327 479

2020 806,4 300,7 639.228 1.262 470

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

37 8.390 opdrachten (4,3 %) werden uitgesloten omdat ze door de centra KMO uit de selectie werden gehaald om andere 
redenen dan een gebrek aan controlecapaciteit. Het ging onder meer om opdrachten met betrekking tot bedrijven in faling 
of ondernemingen die al gecontroleerd werden, opdrachten die per abuis werden aangemaakt of opdrachten die de centra 
KMO uit de selectie haalden op grond van hun lokale knowhow.

38 Van die opdrachten waren er 72.039 voltooid en waren er 86 zo goed als klaar. Het Rekenhof beschouwde een opdracht 
als uitgevoerd wanneer ze volledig voltooid was (status ‘afgesloten’), wanneer ze zo goed als klaar was (status ‘deels af-
gewerkt’ met minstens één afgewerkt deel) of wanneer ze in uitvoering was (status ‘in behandeling’ met minstens één 
afgewerkt deel).
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Het Rekenhof heeft ook een lijst ontvangen van de ondernemingen die van elk centrum KMO af-
hingen op 1 januari van de jaren 2017 tot 2021 (met precieze lokalisatie39) en de controlecapaciteit 
van elk centrum KMO in de periode 2018-2021.

Tot slot ontving het Rekenhof de lijsten van TACM met de ruwe risicoscores voor de meest repre-
sentatieve acties. Het gaat over het algemeen om een raming van het verwachte rendement of om 
een risicoscore die specifiek werd aangemaakt voor een actie op basis van diverse risicofactoren 
en de bijbehorende weging om de opdrachten te kunnen rangschikken.

3.2	 Uitvoering	van	de	fiscale	controles

Zoals beschreven in punt 2.2.2 zijn de controles die de FOD Financiën uitvoert, op te delen in 
imperatieve opdrachten (opdrachten afkomstig van een centrale selectie en die verplicht moe-
ten worden uitgevoerd) en indicatieve opdrachten (opdrachten die lokaal worden geselecteerd of 
aangemaakt).

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de imperatieve opdrachten niet allemaal worden uitgevoerd 
(zie de volgende grafiek).

Grafiek 2 –  Uitvoering van de indicatieve opdrachten en de imperatieve opdrachten

Lees: 85 % van de imperatieve opdrachten en 16 % van de indicatieve opdrachten die in 2019 werden aangemaakt, werden 
uitgevoerd.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

39 Het Rekenhof heeft die lokalisatie vervolgens een nieuwe code gegeven om rekening te houden met de gemeentelijke 
fusies die zich voordeden sinds de uitvoering van sommige controles.
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Bij de imperatieve opdrachten schommelt de uitvoeringsgraad tussen 75 % (2020) en 85 % (2019)40. 
Het lagere cijfer voor het jaar 2020 weerspiegelt de impact van de COVID-19-crisis maar ook (wel-
iswaar in mindere mate) het feit dat sommige opdrachten die oorspronkelijk waren gepland in 
2020, nog in 2022 zullen kunnen worden uitgevoerd.

De indicatieve opdrachten vertonen een uitvoeringsgraad die schommelt tussen 8 % (2020) en 
16  % (2019). Die lage cijfers zijn geen anomalie. Het gaat immers om ‘reserve-opdrachten’ die de 
centra KMO kunnen uitvoeren en niet om opdrachten die in de loop van een gegeven jaar ver-
plicht moeten worden uitgevoerd.

3.3	 Doeltreffendheid	van	de	centrale	selectie

De meeste controles die de centra KMO uitvoeren, berusten op een gecentraliseerde analyse van 
de fiscale risico’s.

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de risicoanalyses van TACM KMO het mogelijk maakten zeer 
gericht te bepalen welke kmo’s moesten worden gecontroleerd en de controles uit te voeren in af-
nemende grootte van fiscaal risico.

3.3.1	 Doeltreffendheid	in	vergelijking	met	een	willekeurige	selectie

Sommige acties van TACM KMO omvatten opdrachten die willekeurig werden gekozen. Op die 
manier kan de performantie van de centrale selectie gevalideerd worden, door zich ervan te ver-
gewissen dat ze performanter is dan een willekeurige selectie van belastingplichtigen uit de des-
betreffende populatie.

Aangezien de willekeurig gekozen opdrachten niet op eenvormige wijze konden worden geïden-
tificeerd in de gegevens die aan het Rekenhof werden bezorgd, werden de analyses beperkt tot de 
actie met betrekking tot de kosten die de ondernemingen aftrekken (die actie omvat het grootste 
aantal opdrachten), want daarvoor was die informatie beschikbaar.

40 Zoals vermeld in punt 3.2, werden bij de berekening van dat percentage de opdrachten uitgesloten die waren geannuleerd 
om andere redenen dan capaciteitstekort.
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Tabel 8 –  Productiviteit en rendement van de door TACM KMO uitgevoerde centrale selectie, in vergelijking 
met de willekeurige selectie (actie Bedrijfskosten)

2018 2019 2020

Opdr. 
TACM

Wille-
keurige 

opdr.

Opdr.  
TACM

Wille-
keurige 

opdr.

Opdr.  
TACM

Wille- 
keurige  

opdr.

Aantal opdrachten en 
productiviteitsgraad 

5.485 
(77 %)

259
(82 %)

6.278
(72 %)

286
(76 %)

5.421
(65 %)

231
(71 %)

Mediaan v/d belasting-
supplementen 
(productieve opdrachten 
in euro)

2.114 1.310 2.557 1.983 3.323 2.200

Mediaan v/h rendement 
(euro belasting per uur, 
productieve opdrachten)

60 44 75 72 87 75

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

De productiviteitsgraad bij de willekeurige en de niet-willekeurige opdrachten is globaal verge-
lijkbaar, maar de rendabiliteit ligt hoger bij de TACM KMO-opdrachten (zie bovenstaande tabel). 
TACM KMO slaagt er dus beter in de fiscale risico’s te viseren, in vergelijking met de opdrachten 
die willekeurig werden gekozen.

De willekeurig gekozen opdrachten zijn weliswaar een belangrijke bron van informatie over de 
performantie van de modellen voor het selecteren van de controleopdrachten en over de fiscale 
discipline, maar meer dan 30 % van de willekeurige opdrachten van de actie Bedrijfskosten werd 
niet uitgevoerd in de centra KMO van Gent, Antwerpen en Leuven, en bij Brussel I was dat meer 
dan 70 %. Om ervoor te zorgen dat de willekeurig gekozen opdrachten niet als dusdanig geïden-
tificeerd kunnen worden, staan ze her en der op de selectielijsten van TACM KMO. Bij de centra 
KMO die er niet in slagen al hun imperatieve controles uit te voeren, blijven de willekeurige op-
drachten in de lagere regionen van de lijst dus onuitgevoerd.

De performantie van de centrale selectie kan dus niet altijd worden gevalideerd op grond van de 
willekeurig gekozen opdrachten en de fiscale discipline kan evenmin altijd op die basis worden 
onderzocht in elk centrum KMO.

3.3.2	 Meerwaarde	van	de	inschattingen	van	het	fiscaal	risico	door	TACM	KMO

Het fiscale risico van elke opdracht nauwkeuring inschatten is een complexe aangelegenheid: het 
kan zijn dat opdrachten die rendabel zouden moeten zijn, slechts tot een klein belastingsupple-
ment leiden en omgekeerd kunnen opdrachten die in theorie minder rendabel zijn soms tot aan-
zienlijke supplementen leiden.

Het werk van TACM KMO is dus voornamelijk bedoeld om de opdrachten te rangschikken, veel-
eer dan om exact de te innen belastingsupplementen te identificeren: de opdrachten die grotere 
fiscale risico’s viseren, moeten vaker tot rectificaties leiden en rendabeler zijn dan opdrachten die 
kleinere fiscale risico’s viseren.
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Uit de volgende tabel komt naar voren dat die doelstelling grotendeels wordt gehaald: wanneer er 
een anomalie wordt vastgesteld in een aangifte, zijn de belastingsupplementen hoger bij grotere 
fiscale risico’s. De tabel vermeldt alle imperatieve opdrachten, met uitzondering van de ambts-
halve taxaties41.

Tabel 9 –  Productiviteitsgraad en belastingsupplementen per prioriteit (imperatieve opdrachten)

Oorspronkelijk jaar 
van controle 

Productiviteitsgraad Belastingsupplementen in euro 
(productieve opdrachten)

Normale 
prioriteit 

Hoge 
prioriteit

Zeer hoge 
prioriteit

Normale 
prioriteit

Hoge 
prioriteit 

Zeer hoge 
prioriteit 

in  % in euro

2018 70 66 58 2.390 2.937 3.501

2019 69 66 49 2.597 3.191 4.574

2020 59 57 44 3.051 3.866 5.612

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

In tegenstelling tot bij de belastingsupplementen ligt de productiviteitsgraad bij opdrachten met 
zeer hoge prioriteit lager dan bij de andere prioriteitsgraden. Ook al zijn veel opdrachten met zeer 
hoge prioriteit niet productief, de opdrachten die wel productief zijn, blijken heel rendabel te zijn. 
Als het theoretische rendement hoog is, aanvaardt de FOD Financiën een lagere productiviteits-
graad om potentieel heel rendabele opdrachten niet uit te sluiten.

De rangschikking van de opdrachten is dus niet perfect maar biedt een meerwaarde in vergelij-
king met de loutere identificatie van een fiscaal risico.

Die rangschikking en de risico-inschattingen door TACM KMO zouden nog kunnen worden ver-
beterd als er bijkomende gegevens voorhanden waren. Zo ondervond de FOD Financiën moeilijk-
heden om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens van de Nationale Bank van België (NBB) (die 
niet meer zijn bijgewerkt sinds 2020) of tot de gegevens over de verkeersbelasting aangezien die 
materie geregionaliseerd werd42. De Administratie KMO maakt ook nog altijd weinig gebruik van 
het UBO-register43, behalve om de hoedanigheid van kmo van belastingplichtigen te bepalen.

TACM KMO acht het ook nuttig toegang te hebben tot een gedetailleerde rangschikking van de 
bedrijfskosten (rekeningen 610 in het boekhoudplan), wat meer mogelijkheden zou bieden om ab-
normale gedragingen te detecteren en het fiscale risico beter in te schatten.

41 Met die opdrachten werd geen rekening gehouden omdat ze het resultaat vertekenden van de imperatieve opdrachten 
met zeer hoge prioriteit: om te garanderen dat die opdrachten zouden worden uitgevoerd, krijgen ze over het algemeen de 
prioriteit ‘zeer hoog’. Bovendien geven die opdrachten vaak aanleiding tot een forfaitaire aanslag van 19.000 euro, die ook 
de resultaten kan vertekenen.

42 Er wordt echter gewerkt aan een samenwerkingsakkoord met de gewesten om toegang te hebben tot de gegevens over de 
verkeersbelasting. 

43 Dat register werd gecreëerd door de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de finan-
ciering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. Alle Ultimate Beneficial Owners of ‘uiteindelijke 
begunstigden’ van een vennootschap of van een andere juridische entiteit worden in dat register ingeschreven.
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Daarom zou het nuttig zijn een inventaris op te stellen van de gegevens waartoe de administratie 
geen toegang heeft maar waardoor de selectie zou kunnen worden verbeterd, en na te gaan of het 
mogelijk is de gegevens beter toegankelijk te maken. In haar antwoord wijst de administratie erop 
dat ze stappen in die richting heeft ondernomen.

3.4 Spreiding van de controlecapaciteit

3.4.1	 Ongelijke	spreiding	op	basis	van	de	fiscale	risico’s

Niet alle imperatieve opdrachten worden uitgevoerd, terwijl er in theorie voldoende controlecapa-
citeit is op nationale schaal om alle imperatieve opdrachten uit te voeren.

Zo stemde de theoretische werklast44 van de imperatieve controleopdrachten overeen met 95 %, 
75 % en 77 % van de beschikbare controlecapaciteit in 2018, 2019 en 2020. In theorie was het dus 
mogelijk geweest alle imperatieve opdrachten uit te voeren en nog ongeveer een kwart van de ar-
beidstijd over te houden in 2019 en 2020 voor indicatieve opdrachten.

Het feit dat de opdrachten in verband met ondernemingen die geen aangifte indienen (TO) sinds 
2019 deels zijn overgeheveld naar de beheerteams, heeft een positief effect gehad op de werk-
last van de controleteams en verklaart de daling van de theoretische werklast bij de imperatieve 
opdrachten.

Het Rekenhof heeft echter grote verschillen vastgesteld tussen gewesten en tussen centra KMO 
(zie de volgende tabel).

Tabel 10 –  Arbeidstijd van de uit te voeren opdrachten, in vergelijking met de beschikbare arbeidstijd (in  %)

Imperatieve opdrachten Indicatieve opdrachten 

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Vlaams Gewest 96 79 77 67 69 110

Brussels Gewest 156 119 145 76 85 157

Waals Gewest 74 53 53 40 51 76

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

De centra KMO van Vlaanderen en Wallonië ontvangen imperatieve opdrachten waarvan de 
theoretische werklast verenigbaar is met hun globale controlecapaciteit en in het Waals Gewest 
zelfs merkelijk lager ligt. De Waalse centra zouden in 2019 en 2020 in theorie slechts 53 % van hun 

44 Het gaat om de tijd die nodig is om de opdrachten uit te voeren volgens de ramingen van TACM KMO. Die theoretische 
werklast is de werklast na eventuele aanpassing door de controleteams, volgens de richtlijnen van de actie en de procedu-
res. De aanpassing maakt het ook mogelijk rekening te houden met het feit dat sommige VenB-opdrachten een btw-luik 
hadden. Indien een groot deel van de controle wordt uitgevoerd bij de btw, bijvoorbeeld in centra KMO die over meer 
btw-medewerkers beschikken, zou de oorspronkelijke verdeling tussen de twee luiken (50 %-50 %) immers de werkelijke 
VenB-werklast kunnen overschatten. De controleurs moeten de verdeling tussen de twee luiken echter aanpassen zodat 
ze overeenstemt met de werkelijkheid. Gebruik maken van de werklasten na die aanpassing komt dus tegemoet aan dat 
potentiële probleem.
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arbeidstijd moeten benutten om alle imperatieve opdrachten uit te voeren, en de resterende 47 % 
dus kunnen besteden aan indicatieve opdrachten.

Omgekeerd hebben de Brusselse centra onvoldoende controlecapaciteit om alle imperatieve op-
drachten uit te voeren: de werklast van die opdrachten overschrijdt de beschikbare arbeidstijd 
(119 % in 2019, 145 % in 2020).

De omvang van de “reservevoorraad indicatieve opdrachten” (die tussen 2018 en 2020 is toegeno-
men) in verhouding tot de controlecapaciteit varieert ook sterk van gewest tot gewest45: de centra 
KMO van het Waals Gewest ontvangen minder indicatieve opdrachten in verhouding tot hun con-
trolecapaciteit, terwijl de Brusselse centra KMO er veel ontvangen.

De fiscale risico’s worden dus niet op identieke wijze afgedekt: in theorie kan een groter deel van 
de geïdentificeerde fiscale risico’s worden afgedekt in het Waals Gewest dan in het Vlaams en het 
Brussels Gewest.

De volgende grafiek plaatst voor elk centrum KMO het fiscale risico (vertegenwoordigd door de 
beschikbare imperatieve en indicatieve opdrachten) tegenover de controlecapaciteit in 201946.

45 Er werd enkel rekening gehouden met de indicatieve opdrachten waarvoor een theoretische werklast beschikbaar was. Er 
bestaan ook informatieve lijsten waarvoor de werklast niet is geraamd. Dat betekent dat de totale werkelijke werklast per 
centrum hoger ligt en dat alle centra voldoende opdrachten hebben om hun werkplan te vullen.

46 De jaren 2018 en 2020 leveren vergelijkbare resultaten op en zijn online te raadplegen.
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Grafiek 3 –  Theoretische werklast van de imperatieve en indicatieve opdrachten in 2019, in verhouding tot 
de controlecapaciteit van elk centrum KMO

Lees: In 2019 ontving het centrum Brussel I imperatieve opdrachten die 183 % van zijn VenB-controlecapaciteit vertegenwoor-

digden, terwijl die opdrachten bij het centrum in Namen slechts 44 % van de VenB-controlecapaciteit vertegenwoordigden. De 

imperatieve en de indicatieve opdrachten vertegenwoordigden 318  % van de VenB-controlecapaciteit bij Brussel I, tegenover 

97 % in Namen. 

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën
 
Sommige centra KMO hebben voldoende capaciteit om in theorie alle imperatieve opdrachten en 
tal van indicatieve opdrachten uit te voeren (opdrachten uit de lijsten van TACM KMO, opdrach-
ten gecreëerd door de centra KMO zelf of opdrachten waarmee controles worden uitgebreid tot 
andere punten).

Het centrum KMO van Kortrijk had bijvoorbeeld slechts 49 % van zijn arbeidstijd nodig om zijn 
imperatieve opdrachten uit te voeren en kon dus een groot deel van de totale fiscale risico’s afdek-
ken, die slechts overeenstemden met 112 % van zijn controlecapaciteit.
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Omgekeerd ontvangen de centra KMO van Brussel I of Antwerpen beduidend meer imperatieve 
opdrachten dan hun controlecapaciteit aankan (183 % bij Brussel I en 137 % in Antwerpen). Ze ont-
vangen ook veel indicatieve opdrachten en kunnen bijgevolg slechts een klein deel van de totale 
fiscale risico’s afdekken.

De centra KMO zijn dus niet bij machte de geïdentificeerde risico’s in dezelfde mate af te dekken. 
De optelsom van de theoretische werklast van alle opdrachten geeft weer in welke mate de fis-
cale risico’s kunnen worden afgedekt in elk centrum. Dat cijfer schommelde in 2019 tussen 97 % 
(Namen) en 318 % (Brussel I).

Het Rekenhof stelt dus vast dat de controlecapaciteit niet is gespreid volgens de fiscale risico’s en 
het niet mogelijk maakt de risico’s op eenzelfde wijze af te dekken in het hele land.

3.4.2  Ongelijke spreiding op basis van het aantal kmo’s

De controlecapaciteit is niet gespreid op basis van het aantal kmo’s waarvoor elk centrum verant-
woordelijk is.

Tabel 11 –  Aantal kmo’s dat aan de VenB is onderworpen, per centrum KMO en per beschikbare arbeidsdag

2018 2019 2020

Brussel I 8,1 7,7 8,6

Antwerpen 6,1 6,7 7,0

Leuven 4,5 4,7 5,4

Mechelen 4,4 5,1 5,1

Hasselt 3,8 4,5 4,7

Brussel II 3,7 4,0 5,0

Aalst 3,6 4,0 4,1

Brugge 3,5 3,7 4,0

Gent 3,5 3,8 3,9

Bergen 3,3 3,7 3,8

Charleroi 3,2 3,5 3,7

Luik 3,1 3,3 3,6

Kortrijk 2,9 3,2 3,3

Namen 2,5 2,7 3,2

Brussels Gewest 5,3 5,5 6,5

Vlaams Gewest 4 4,4 4,6

Waals Gewest 3 3,3 3,6

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de verhouding tussen het aantal aan de VenB onderwor-
pen kmo’s47 en het aantal arbeidsdagen dat elk centrum elk jaar aan de VenB-controles besteedt, 
sterk schommelt. In 2020 was het centrum KMO van Namen bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 
3,2 kmo’s per arbeidsdag. Bij het centrum KMO van Leuven waren het er 5,4 en bij het centrum 
KMO van Brussel I waren het er 8,6.

Bovendien is het zo dat de controleteams van de centra KMO met het grootste aantal kmo’s, min-
der ervaren medewerkers hebben (gemiddeld): de medewerkers van Brussel I en van Antwerpen 
hadden gemiddeld 18 en 19 jaar anciënniteit, tegenover 24 en 26 jaar in Namen en Kortrijk. De 
FOD Financiën heeft aan het Rekenhof meegedeeld dat ervaren personeelsleden vaak liever dicht 
bij huis werken en overplaatsing vragen naar een werkplek buiten de grootsteden.

3.5 Gelijke behandeling

Volgens de doelstellingen van de FOD Financiën moet eenzelfde fiscaal risico leiden tot een even 
grote kans op controle. Het Rekenhof stelt echter vast dat:

1.  een imperatieve opdracht niet in alle centra KMO evenveel kans maakt om uitgevoerd 
te worden, ondanks eenzelfde prioriteitsgraad (en dus eenzelfde risiconiveau);

2.  globaal gezien de controlegraad van de aan de VenB onderworpen kmo’s niet in alle cen-
tra KMO dezelfde is, ondanks een vergelijkbare omzet.

Daardoor ontstaat er een ongelijke behandeling van de belastingplichtigen.

3.5.1	 Waarschijnlijkheid	van	controle	op	basis	van	het	fiscale	risico

Globaal gezien wordt het gros van de imperatieve opdrachten waaraan de prioriteit ‘hoog’ of ‘zeer 
hoog’ werd toegekend, uitgevoerd. Dat geldt echter niet voor opdrachten waaraan de prioriteit 
‘normaal’ werd toegekend: daarvan wordt meer dan een kwart niet uitgevoerd (29 % in 2018, 24 % 
in 2019 en 34 % in 2020).

In 2018-2019 (de laatste jaren vóór de COVID-19-crisis) voerden vijf van de veertien centra KMO 
minder dan 75 % uit van hun imperatieve opdrachten met prioriteitsgraad ‘normaal’ (zie de vol-
gende grafiek). Twee centra, Antwerpen en Brussel I, voerden zelfs minder dan 50 % van die 
opdrachten uit en waren niet bij machte een soms aanzienlijk deel van hun opdrachten met prio-
riteitsgraad ‘hoog’ en ‘zeer hoog’ uit te voeren.

47 Enkel kmo’s in een normale juridische situatie.
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Grafiek 4 –  Uitvoering van de imperatieve opdrachten per centrum KMO en per prioriteitsgraad  
(2018-2019)

Lees: In Aalst werd 100 % van de imperatieve opdrachten met prioriteitsgraad ‘normaal’ uitgevoerd, tegenover 16 % in Brussel I.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

Een interactieve kaart die per centrum KMO de uitvoeringspercentages van de imperatieve op-
drachten weergeeft, is beschikbaar op de website van het Rekenhof. Ze toont de grote verschil-
len tussen naburige centra, in het bijzonder voor opdrachten met de prioriteitsgraad ‘normaal’. 
Daaruit blijkt dat het fiscale risico niet in alle centra KMO op dezelfde manier is afgedekt.

Die vaststellingen konden verfijnd worden door gebruik te maken van de lijsten van TACM KMO, 
die het fiscale risico nauwkeuriger meten. De lijsten voor de actie ‘Bedrijfskosten’ (actie met het 
grootste aantal opdrachten) vermelden voor elke opdracht, voordat ze wordt uitgevoerd, een 
theoretisch rendement (verwacht belastingsupplement per arbeidsdag).

De verplichte opdrachten worden niet meer uitgevoerd vanaf een hoger risiconiveau in sommige 
centra KMO (zie volgende grafiek).
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Op verzoek van de FOD Financiën worden de theoretische rendementen (in euro per arbeidsdag) 
niet weergegeven in deze grafiek. Het Rekenhof stelt ze dus voor in de vorm van een index door 
de rendabiliteitsdrempel van de verplichte opdrachten te gebruiken als referentie (100 %). De 
volgende grafiek geeft het uitvoeringspercentage van de opdrachten weer volgens het respectieve 
risico ervan.

In Luik werden bijvoorbeeld alle controles uitgevoerd die tussen 2,6 en 2,9 keer risicovoller waren 
dan de rendabiliteitsdrempel voor de verplichte opdrachten (schijf ‘260 %-290 %’). In Brussel I 
daarentegen hadden die controles slechts 44 % kans om te worden uitgevoerd.

Grafiek 5 –  Uitvoering van de imperatieve opdrachten van de actie ‘Bedrijfskosten’ (jaren 2018-2019)  
per schijf gestandaardiseerd theoretisch rendement

Lees: In het centrum Brussel I werd 6 % van de opdrachten met een risiconiveau tussen 100 % en 145 % van de rendabiliteits-
drempel uitgevoerd, tegenover 100 % in Luik en Kortrijk.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën
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In meer dan de helft van de centra KMO werden nagenoeg alle imperatieve opdrachten uitgevoerd 
tot de rendabiliteitsdrempel van die opdrachten. In de andere centra dalen de uitvoeringspercen-
tages snel zodra men een risico van minder dan 230 % van de rendabiliteitsdrempel haalt, of zelfs 
357 % in Brussel I.

Die analyses berusten op de imperatieve opdrachten, maar hetzelfde fenomeen doet zich voor 
bij de indicatieve opdrachten: de centra KMO waar de controlecapaciteit groter is dan de fiscale 
risico’s, kunnen meer indicatieve opdrachten uitvoeren en dus kmo’s met kleinere fiscale risico’s 
controleren. Kmo’s lopen in sommige centra KMO dus veel meer kans om gecontroleerd te worden 
dan in andere.

Om te kunnen garanderen dat eenzelfde fiscaal risico leidt tot een even grote kans om gecontro-
leerd te worden, zouden de controleurs over de centra KMO gespreid moeten worden op basis van 
het werk dat moet worden verricht.

Het Rekenhof is van oordeel dat het ook nuttig zou zijn in de jaarlijkse statistieken gegevens te 
publiceren over de controlecapaciteit van de centra KMO, over het aantal ondernemingen waar-
voor elk centrum KMO bevoegd is en over de uitvoeringsgraad van de controleopdrachten uit de 
centrale selectie.

3.5.2 Kans op controle

Kmo’s lopen niet evenveel kans om gecontroleerd te worden, zelfs als rekening wordt gehouden 
met hun grootte.

Het percentage kmo’s48 dat minstens één keer gecontroleerd werd in de periode 2018-2020 (zie 
volgende tabel) schommelt tussen 6,9 % (Brussel I) en 16,2 % (Kortrijk).

48 Er werd enkel rekening gehouden met kmo’s die actief en gevestigd waren in eenzelfde gemeente over de volledige periode.
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Tabel 12 –  Aandeel kmo’s dat gecontroleerd werd in de periode 2018-2020, per centrum KMO en  
per omzetcategorie voor het aanslagjaar 2018 (in  %)

Alle kmo’s Omzet bij de 25 % laagste Omzet bij de 25 % hoogste

Brussel I 6,9 4,1 14,3

Antwerpen 7,5 4,9 14,6

Leuven 9,6 6,2 18,7

Mechelen 10,6 7,0 19,4

Hasselt 10,7 6,7 19,6

Brussel II 10,9 6,5 22,4

Gent 11,7 7,6 18,3

Charleroi 12,4 8,1 22,9

Bergen 12,9 8,5 22,1

Aalst 13,2 9,0 21,8

Brugge 13,5 8,5 21,2

Namen 13,7 7,5 23,0

Luik 13,9 7,4 23,7

Kortrijk 16,2 9,6 25,2

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

De verschillen blijven bestaan wanneer rekening wordt gehouden met de grootte van de kmo’s. 
Van de 25 % kmo’s die voor het aanslagjaar 2018 een omzet hadden van minder dan ongeveer 
20.000 euro49, werd in Antwerpen 4,9 % minstens één keer gecontroleerd. In Gent was dat 7,6 % 
en in Kortrijk 9,6 %.

Van de 25 % kmo’s met een omzet van meer dan 430.000 euro50, werd in Brussel I 14,3 % gecontro-
leerd. In Hasselt was dat 19,6 %, in Namen 23 % en in Kortrijk 25,2 %.

Online is een interactieve kaart beschikbaar die de controlepercentages per centrum KMO 
weergeeft.

Er bestaat een specifieke controleactie (Unaudited taxpayers) die belastingplichtigen viseert die 
al jaren niet meer gecontroleerd werden, maar in de periode 2018-2020 werden daarmee slechts 
1.215 kmo’s gecontroleerd en de actie wordt weinig benut in Brussel (5 kmo’s bij Brussel I en 
28 kmo’s bij Brussel II) en in Antwerpen (28 kmo’s). De verschillen kunnen dus niet worden afge-
vlakt met die actie.

49 Dat stemt overeen met het eerste kwartiel (25 % van de kmo’s hebben een omzet van minder dan 20.000 euro). 
50 Dat stemt overeen met het derde kwartiel (25 % van de kmo’s hebben een omzet van meer dan 430.000 euro).

CONTROLE VAN KMO’S ONDERWORPEN AAN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING / 44

https://isoc-venb.ccrek.be/map_KMO_NL.html


3.6 Lokale selectie van opdrachten

3.6.1	 Evenwicht	tussen	de	centrale	en	de	lokale	selectie

Het Rekenhof stelt vast dat de inadequate spreiding van de controlemiddelen ook nadelig is voor 
het evenwicht tussen de centrale selectie (imperatieve opdrachten afkomstig van TACM KMO) en 
de lokale selectie (indicatieve opdrachten afkomstig van TACM KMO en opdrachten die lokaal 
worden aangemaakt door de centra KMO).

De FOD Financiën stelt zich tot doel dat de centra KMO 20 % van de arbeidstijd besteden aan 
opdrachten uit een lokale selectie, maar in de praktijk staat hij de centra KMO toe dat ze hun 
werkplan volledig invullen met imperatieve opdrachten uit de centrale selectie. Het quotum op-
drachten uit lokale selectie is dus weinig bindend: “Er mag steeds 20 % van de controlecapaciteit 
besteed worden aan indicatieve opdrachten maar dat is niet verplicht: je mag het volledige werkplan 
ook opvullen met imperatieve opdrachten”51.

Er wordt ruimschoots gebruik gemaakt van die mogelijkheid om imperatieve opdrachten uit te 
voeren in de plaats van het quotum uit de lokale selectie. Wat de VenB betreft52, hebben bijvoor-
beeld slechts vijf centra KMO minstens 20 % opdrachten van de lokale selectie uitgevoerd in de 
periode 2018-2020 (zie de tabel hieronder). Er zijn grote verschillen tussen de centra en sommige, 
zoals Antwerpen en Brussel II, voeren nagenoeg geen opdrachten van de lokale selectie uit.

51 Instructie 2019/I/50 betreffende het werkplan KMO2020. Dat voorschrift is ook opgenomen in de instructies van de daar-
opvolgende jaren.

52 De 80 %-20 %-ratio geldt per centrum KMO en niet per actie of per soort belasting. Het is echter voor alle fiscale materies 
van belang het evenwicht te bewaren tussen de centrale selectie en de lokale selectie, om nieuwe risico’s te identificeren en 
om te garanderen dat de belastingplichtigen op dezelfde manier worden geselecteerd in alle centra KMO.
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Tabel 13 –  Hoeveelheid uitgevoerde opdrachten uit de lokale selectie (indicatieve opdrachten), in %

2018 2019 2020

Kortrijk (29,4) (43,2) (27,4)

Bergen (23,0) (30,7) (20,9)

Namen (21,3) (38,1) (38,8)

Luik (20,4) (30,6) (21,8)

Aalst (20,1) (28,8) (20,6)

Gent (18,1) (17,8) (15,4)

Brussel I (12,7) (11,8) (9,0)

Charleroi (12,2) (25,0) (20,3)

Mechelen (10,4) (19,1) (16,7)

Brugge (10,3) (22,9) (15,1)

Hasselt (9,4) (12,1) (12,9)

Leuven (7,3) (8,1) (6,7)

Brussel II (5,1) (7,9) (5,1)

Antwerpen (4,8) (6,6) (5,3)

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

Het Rekenhof is van oordeel dat het quotum van 20 % opdrachten uit de lokale selectie dat de 
administratie vooropstelt, effectief zou moeten worden voorbehouden aan opdrachten uit de lo-
kale selectie. De centra KMO zouden voldoende middelen moeten krijgen om hun imperatieve 
opdrachten te kunnen uitvoeren binnen het daarvoor toegekende tijdsbestek van 80 % van de 
arbeidstijd.

3.6.2 Soorten opdrachten in de lokale selectie

De statistieken van de tabel hierboven overschatten kennelijk het aandeel van de louter lokale 
selectie. Die omvat immers opdrachten die werden aangemaakt op initiatief van de centra KMO 
(AP/PC-opdrachten), opdrachten die werden aangemaakt om centraal geselecteerde opdrachten 
op bepaalde punten te verruimen (Extend-opdrachten) en indicatieve opdrachten die worden ge-
kozen uit de lijsten van TACM KMO.

Er wordt niet systematisch en op gestructureerde wijze geregistreerd waarom centra KMO op-
drachten kiezen uit de lokale selectie. Er valt dus niet te bepalen welke lokale knowhow werd inge-
zet wanneer de centra KMO gebruik maken van de indicatieve lijsten van TACM KMO. De lokale 
selectie kan dus gemaakt zijn zonder gebruik te maken van specifieke lokale knowhow. Extend-
opdrachten berusten bijvoorbeeld amper op lokale knowhow, omdat ze inhaken op opdrachten 
uit de centrale selectie.
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Het aanvullende programma (AP/PC), daarentegen, dat de opdrachten omvat die werden aange-
maakt op initiatief van de centra KMO, berust volledig op de lokale knowhow van de centra. In de 
meeste centra gaat het echter slechts om een fractie (minder dan 10 %, soms zelfs 2 à 5 %) van de 
arbeidstijd die besteed wordt aan de VenB (zie volgende tabel).

Tabel 14 –  Arbeidstijd in de periode 2018-2020, per soort opdracht en per centrum KMO (in %)

Imperatieve 
opdrachten TACM

Indicatieve 
opdrachten TACM

Extend (bijkomende 
verificaties)

AP/PC (lokaal 
gecreëerde 

opdrachten)

Kortrijk 66 18 2 14

Aalst 77 9 1 12

Bergen 75 12 2 11

Gent 83 7 1 9

Namen 68 20 3 9

Brugge 84 7 2 7

Luik 76 15 4 5

Mechelen 85 8 2 5

Hasselt 89 5 2 5

Charleroi 81 12 2 4

Brussel I 89 6 3 3

Leuven 93 4 1 3

Brussel II 94 2 2 2

Antwerpen 94 2 2 2

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

In de meeste centra KMO bestaat de lokale selectie dus voornamelijk uit opdrachten die recht-
streeks (indicatieve lijsten) of onrechtstreeks (Extend-opdrachten) berusten op het werk van 
TACM KMO.

Dat is deels te verklaren door een gebrek aan lokale knowhow waarmee veelbelovende AP/PC-
opdrachten geselecteerd zouden kunnen worden. Sommige centra KMO hebben sowieso een 
voorkeur voor de opdrachten die TACM KMO aanlevert omdat die een minder zware goedkeu-
ringsprocedure moeten doorlopen.

Volgens het Rekenhof is het van belang eventuele remmingen ten aanzien van de AP/PC-opdrachten 
weg te nemen vermits de lokale selectie bedoeld is om nieuwe fiscale risico’s te identificeren en de 
centrale selectie te verbeteren. Tijdens het tegensprekelijke debat wees de administratie erop dat 
de goedkeuringsprocedure zou worden vereenvoudigd naar aanleiding van de onderlinge verde-
ling van de dossiers tussen de centra.

De administratie voegt er in haar antwoord aan toe dat de verdeling 80 %-20 % tussen de centrale 
en lokale selectie een niet-bindend doel vormt. De centra KMO kunnen de 20 % voor lokale selec-
tie wijden aan centrale imperatieve opdrachten.Aldus zou het evenwicht tussen centrale en lokale 
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selectie steeds gewaarborgd zijn, omdat alle centra KMO tot 20 % indicatieve opdrachten kunnen 
realiseren (lokaal gecreëerd of centraal gesuggereerd). De keuze om minder indicatieve (en meer 
imperatieve) opdrachten uit te voeren, weerspiegelt volgens de administratie een uitputting van 
de lokale kennis.

Het Rekenhof is echter van oordeel dat de door de administratie zelf gedefinieerde controlestra-
tegie (zie hoger, punt 2.2.2 en punt 2.2.3) een effectief evenwicht tussen centrale en lokale selectie 
impliceert, waarvan de doelstellingen complementair zijn. Bovendien wordt men grotendeels ge-
dwongen tot de keuze om meer imperatieve opdrachten uit te voeren ten koste van verschillende 
vormen van lokale selectie. De afname van de human resources brengt de centra KMO ertoe om 
imperatieve controles te verkiezen die niet konden worden gerealiseerd binnen hun quota voor 
centrale selectie. Bijgevolg blijft het Rekenhof bij zijn aanbeveling om 20 % van de arbeidstijd ef-
fectief te besteden aan de verschillende vormen van lokale selectie.

3.7 Vergelijking van de performantie van de centrale en de lokale selectie

Volgens de statistische bijlagen bij het jaarverslag van de FOD Financiën zou de lokale selectie 
soms veel rendabeler zijn dan de centrale selectie (zie volgende tabel).

Tabel 15 –  Productiviteit en rendement van de centrale en de lokale selectie

Statistieken 2017 2018 2019 2020

Gewijzigde aangiften (in %) 

Centrale selectie 53,07 % 53,26 % 56,22 % 52,17 %

Lokale selectie 71,47 % 73,14 % 68,21 % 67,32 %

Gemiddelde inkomstenverhogingen (in euro)

Centrale selectie 22.828,4 23.643,9 35.096,0 40.620,9

Lokale selectie 68.073,7 67.815,5 30.813,4 38.343,2

Bron: statistische bijlage “Vennootschapsbelasting - Controle van de aangiften” (MPM_FISC_2_1_9)

De lokale selectie liet de beste performantie optekenen in de jaren 2017 en 2018. De inkomsten-
verhogingen schommelen sterk: de resultaten van de lokale selectie zijn tussen 2018 en 2019 bij-
voorbeeld met de helft verminderd, onder meer omdat de lokale selectie slechts een klein aantal 
opdrachten betreft. Het gemiddelde van de inkomstenverhogingen kan dus sterk beïnvloed wor-
den door een aantal uitzonderlijke resultaten.

Een globale vergelijking is weinig relevant aangezien de methodes van de lokale selectie en de 
niveaus van de fiscale risico’s van de opdrachten uit de centrale selectie verschillen. De volgende 
tabel geeft meer gedetailleerde resultaten53 voor de periode 2018-2019 door gebruik te maken van 
de mediaan. Die geeft een typische opdracht beter weer omdat ze minder beïnvloed wordt door 
uitzonderlijke resultaten.

53 Die tabel vermeldt de resultaten per controleopdracht en niet per aangifte zoals in de statistische bijlage van de FOD 
Financiën. Eén opdracht kan verschillende aangiften onderzoeken.
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Tabel 16 –  Productiviteit en rendement van de centrale selectie door TACM KMO en van de lokale selectie 
(2018-2019)

Soort opdracht Aantal 
opdrachten 

Productiviteits-
graad

Mediaan van de 
inkomstenverhogingen (per 

productieve opdracht, in euro)

Imperatieve opdrachten met 
prioriteitsgraad ‘zeer hoog’ 7.779 54 % 13.449 

Uitbreiding van een controle 
met andere punten (Extend) 1.743 94 % 11.229 

Imperatieve opdrachten met 
prioriteitsgraad ‘hoog’ 7.795 66 % 10.964 

Door de centra 
geïdentificeerde opdrachten 
(AP/PC)

3.206 80 % 9.831 

Imperatieve opdrachten met 
prioriteitsgraad ‘normaal’ 18.546 69 % 8.201 

Indicatieve lijsten 4.768 63 % 7.021 

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

Wanneer er verhogingen worden afgehouden54, zijn de opdrachten van de centrale selectie met 
prioriteitsgraad ‘hoog’ en ‘zeer hoog’ rendabeler dan de meeste vormen van lokale selectie. Het 
zijn vooral de opdrachten met prioriteitsgraad ‘normaal’ die de resultaten van de centrale selectie 
matigen. Aangezien de controles worden uitgevoerd volgens afnemend fiscaal risico, leidt een toe-
name van het aantal controles automatisch tot een daling van de gemiddelde inkomsten en van 
de mediaan van de inkomsten, maar dat wijst niet op een probleem met de performantie van de 
centrale selectie. Die omvat immers vrijwillig opdrachten met prioriteitsgraad ‘normaal’, om de 
fiscale risico’s zo breed mogelijk af te dekken en tot een adequate ontrading te komen.

In een context waarbij de human resources afnemen, betreft de lokale selectie (en in het bijzonder 
de door de centra KMO gecreëerde AP/PC-opdrachten) slechts een minderheid van de opdrachten. 
In de gegeven context worden enkel de meest veelbelovende opdrachten overgehouden. Dankzij 
hun lokale knowhow kunnen de centra KMO weliswaar 3.000 rendabele opdrachten identificeren, 
maar om er nóg meer te identificeren zouden ze minstens gedeeltelijk moeten steunen op een cen-
trale selectie die berust op gegevensexploitatie.

Die verschraling van de lokale knowhow tekent zich al af bij centra KMO die veel AP/PC-opdrachten 
uitvoeren. In Aalst, Kortrijk en Gent bijvoorbeeld zijn de resultaten vergelijkbaar met of lager dan 
die van de indicatieve lijsten van TACM KMO. Het soms intensieve gebruik van de indicatieve lijs-
ten wijst er ook op dat sommige centra KMO niet meer over de lokale knowhow beschikken om 
autonoom veelbelovende controles te identificeren.

54 Net als de statistieken van het jaarverslag houden die resultaten geen rekening met de verschillen qua productiviteits-
graad. Die verschillen zijn echter grotendeels artificieel: er worden immers pas Extend-opdrachten aangemaakt als er al 
een anomalie is gedetecteerd. Bij AP/PC-opdrachten wordt ook vaak een voorafgaand onderzoek gedaan waardoor ze en-
kel effectief vastgestelde fiscale risico’s beogen, wat de productiviteitsgraad opdrijft.
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In die context is het Rekenhof van oordeel dat het bepalen van een quotum opdrachten uit de 
lokale selectie een goed evenwicht vormt tussen enerzijds de noodzaak om de lokale knowhow 
aan te wenden om uitzonderlijke of ingevolge de centrale analyses moeilijk te identificeren fiscale 
risico’s te viseren, en anderzijds het risico dat die lokale knowhow verschraalt.

Zoals al werd benadrukt in punt 3.6.2 is het in dat kader belangrijk om te vermijden dat de centra 
KMO gemakshalve de indicatieve lijsten van TACM zouden verkiezen boven de AP/PC-opdrachten.

De centra KMO zouden ook optimaler een keuze kunnen maken uit de opdrachten in de indica-
tieve lijsten van TACM als ze beschikten over instrumenten voor hulp bij de selectie waarmee ze 
hun lokale criteria doeltreffender kunnen toepassen.

Zoals de OESO benadrukt55, introduceren de belastingadministraties vaak dergelijke gedecen-
traliseerde benaderingen voor gegevensexploitatie als hun capaciteit voor gegevensanalyse zich 
ontwikkelt. Het Rekenhof is van oordeel dat multi-actielijsten, toegang tot de ruwe risico-inschat-
tingen van TACM KMO en bijkomende mogelijkheden om gegevens te filteren en samen te voegen 
het mogelijk zouden maken om de centrale (pre)selectie optimaal te combineren met de lokale 
criteria.

Daartoe zouden de methodes en motieven van de plaatselijke selectie systematisch geanalyseerd 
moeten worden om eventuele remmingen ten aanzien van de lokale selectie te identificeren en per-
formante instrumenten aan te bieden voor hulp bij het selecteren van de indicatieve opdrachten.

In haar antwoord legt de administratie uit dat ze niet toestaat lokale selecties te realiseren door 
centraal beschikbare gegevens te benutten. De centra KMO moeten immers eerder aan de cen-
trale diensten alle gegevens bezorgen aan de hand waarvan de centrale selectie zou kunnen wor-
den verbeterd en ongelijke behandelingen of het risico op dubbele selectie zouden kunnen worden 
vermeden. Het Rekenhof is echter van oordeel dat de identificatie van lokale opdrachten dynami-
scher zou kunnen worden gemaakt door die bijkomende mogelijkheden te bieden, in het bijzonder 
wanneer de puur lokale kennis uitgeput begint te raken.

3.8 Plan om de imperatieve opdrachten onderling te verdelen

De Administratie KMO is gestart met de invoering van een systeem waarbij centra KMO opdrach-
ten aan elkaar kunnen doorgeven, naar analogie met het systeem dat bestaat voor de personenbe-
lasting. Centra KMO die niet al hun imperatieve opdrachten kunnen uitvoeren, krijgen dan hulp 
van andere centra. Sommige controleacties zullen ook worden gecentraliseerd in een klein aantal 
gespecialiseerde centra.

De Vlaamse en Waalse centra KMO waren al bevoegd voor hun integrale respectieve taalgebie-
den. Sinds 1 september 202156 zijn ze ook bevoegd voor de Brusselse dossiers van hun taalrol, waar-
door het systeem van onderlinge hulp ruimer kan worden toegepast.

55 OESO, Advanced Analytics for Better Tax Administration, 2016, p. 31-35 en p. 56, www.oecd.org.
56 Besluit van 20 juli 2021 van de Voorzitter van het Directiecomité tot wijziging van het besluit van de Voorzitter van het 

Directiecomité van 9 december 2015 tot oprichting van de KMO Centra binnen de Administratie Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit en tot vaststelling van hun zetel en hun materiële en 
territoriale bevoegdheid.
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Vermits er op nationaal niveau voldoende controlecapaciteit is om alle imperatieve opdrachten en 
een groot deel van de indicatieve opdrachten uit te voeren, zou dat systeem bevorderlijk kunnen 
zijn voor de gelijke behandeling van de belastingplichtigen.

Het Rekenhof benadrukt echter dat het systeem ook verenigbaar moet blijven met het beginsel 
van evenwicht tussen de centrale en de lokale selectie, en met het beginsel van een adequate sprei-
ding van de controlemiddelen. Het moet ernaar streven punctuele lokale problemen op te lossen 
en het mag niet leiden tot een grootschalige delokalisatie van de controles, wat nadelig zou kun-
nen zijn voor de kwaliteit van de controles en voor de uitbouw van de lokale knowhow. De con-
troles vergen immers kennis over de werkomgeving van de belastingplichtige en impliceren vaak 
controles ter plaatse. Kennis over het lokale economische weefsel is ook noodzakelijk om nieuwe 
fiscale risico’s te identificeren en de lokale knowhow uit te bouwen.

Het blijft dus noodzakelijk dat alle centra KMO lokaal geselecteerde opdrachten blijven uitvoeren, 
onder meer om de performantie van de centrale selectie te verbeteren op middellange termijn. 
Het zijn dus vooral de centra KMO die het quotum van 20 % opdrachten uit de lokale selectie 
fors overschrijden, die hulp zouden moeten bieden aan de andere centra. Er zou per centrum een 
maximumpercentage kunnen worden ingevoerd voor het aantal opdrachten uit de lokale selectie. 
Eens dat percentage is bereikt, zouden de controleurs dan bij voorrang werken aan onderling ver-
deelde imperatieve opdrachten.

De aandacht moet ook in het bijzonder uitgaan naar de naleving van het taalgebruik in 
bestuurszaken.

In haar antwoord onderstreept de administratie dat de controleacties niet meer exclusief zullen 
worden toegekend aan een controlecentrum, maar aan alle personeelsleden die beschikken over 
de nodige competenties.

Om die onderlinge verdeling van de controleopdrachten door te voeren, wenst de administratie 
een beroep te doen op een toepassing die wordt gebruikt voor de dossiers die in beheercontrole 
worden verwerkt. Die toepassing maakt het mogelijk flexibeler te zijn bij de toekenning van de 
controledossiers door:
•  automatisch de controleopdrachten voor te stellen aan de personeelsleden die beschikken over 

de nodige competenties;
•  per actie feedback te geven over de kwaliteit van de door de controleur uitgevoerde taak, 

waardoor de acties kunnen worden geïdentificeerd waarbij de controleur moeilijkheden heeft 
ondervonden;

•  feedback te geven aan de dienst TACM zodat hij zijn selectie kan verfijnen.

Aan de hand van de toepassing zullen personeelsleden zelf een controletaak kunnen creëren om 
de lokale selectie te vergemakkelijken.
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3.9 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat:
•  de centrale selectie van belastingcontroles het mogelijk maakt goed te focussen op de fiscale 

risico’s, ook al kan de performantie nog worden verbeterd als TACM KMO toegang zou hebben 
tot bijkomende gegevens;

•  de controleurs niet over de centra KMO zijn gespreid op basis van de fiscale risico’s die moeten 
worden afgedekt of op basis van het aantal kmo’s waarvoor elk centrum verantwoordelijk is. 
Sommige centra krijgen dus meer imperatieve opdrachten dan ze kunnen verwerken, terwijl 
andere er weinig krijgen in verhouding tot hun controlecapaciteit. Op nationaal niveau is er 
echter voldoende controlecapaciteit om alle imperatieve opdrachten uit te voeren;

•  eenzelfde fiscaal risico leidt niet overal tot een even grote kans op controle. Bovendien is het zo 
dat kmo’s van gelijke omvang meer kans hebben op controle als ze afhangen van een centrum 
KMO met een groter aantal medewerkers. De afdekking van de totale fiscale risico’s verschilt 
sterk van centrum tot centrum;

•  het evenwicht tussen de centrale selectie en de lokale selectie is niet gegarandeerd, want som-
mige centra KMO voeren slechts heel weinig opdrachten van de lokale selectie uit en moeten 
hun quotum van de lokale selectie benutten om overtallige imperatieve opdrachten uit te voe-
ren. De lokale selectie berust bovendien grotendeels op het gebruik van lijsten die door TACM 
KMO worden aangeleverd, veeleer dan op controleopdrachten die door de centra KMO zelf 
worden aangemaakt;

•  de centrale en de lokale selectie zijn complementair en beogen andere doelstellingen. Dat er  
occasioneel sprake is van overperformantie bij de lokale selectie, is grotendeels te verklaren 
door het geringe aantal lokale opdrachten en door het feit dat uitzonderlijke resultaten zo’n 
grote impact hebben. Als beter rekening wordt gehouden met de diversiteit van de vormen van 
centrale en lokale selectie, komt naar voren dat de twee soorten selecties nuttig zijn;

•  de lokale selectie berust vaak op het gebruik van centrale indicatieve lijsten. Die zouden  
optimaler kunnen worden aangewend als de centra KMO over meer mogelijkheden zouden  
beschikken om de gegevens te filteren en te verrijken met het oog op de toepassing van hun 
lokale selectiecriteria;

•  de FOD Financiën werkt aan de invoering van een systeem waarmee overtallige imperatieve 
opdrachten kunnen worden verdeeld, waardoor aan een aantal van die vaststellingen tegemoet 
kan worden gekomen. Dat systeem moet echter verenigbaar blijven met het beginsel van even-
wicht tussen de lokale en de centrale selectie.

Het Rekenhof concludeert dat de FOD Financiën erin slaagt doeltreffend te focussen op de belas-
tingcontroles, maar niet kan garanderen dat de beginselen van zijn controlebeleid in alle centra 
KMO worden nageleefd.
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De aanbevelingen van het Rekenhof zijn opgenomen in de volgende tabel.

Thema Aanbevelingen

Human resources 

8 
De controleurs over de centra KMO verdelen om 1) te waarborgen dat eenzelfde 
fiscaal risico overal leidt tot dezelfde kans op controle en 2) opdat 20 % van de 
arbeidstijd zou kunnen worden besteed aan de lokale selectie

9 
In de jaarlijkse statistieken gegevens publiceren over het controlepersoneel van de 
centra KMO, over het aantal ondernemingen waarmee elk centrum KMO belast is 
en over het percentage uitgevoerde controleopdrachten van de centrale selectie

Selectie van de 
controles

10 
Een inventaris opstellen van de nuttige gegevens waartoe de administratie geen 
toegang heeft en onderzoeken of het opportuun is deze beter toegankelijk te 
maken

11 
Ervoor zorgen dat het dekkingspercentage van de fiscale risico’s wordt 
geharmoniseerd tussen de verschillende centra en een jaarlijks minimumpercentage 
vastleggen per centrum voor de controle van de kmo’s

12 
Het door de administratie bepaalde quotum van 20  % van de arbeidstijd voor het 
uitvoeren van lokale opdrachten effectief naleven door te onderzoeken welke 
elementen de uitvoering belemmeren van opdrachten die volledig op initiatief van 
de controleurs gebeuren; een maximumquotum voor de lokale selectie overwegen 
na het gemeenschappelijk uitvoeren van de verplichte opdrachten om de nodige 
controlecapaciteit vrij te maken

13 
De centra KMO helpen om hun lokale criteria doeltreffend toe te passen (capaciteit 
om de informatie te filteren en te verrijken, toegang tot de risico-inschattingen van 
TACM KMO, lijsten met onderlinge rangschikking van acties enz.) 

Jaarverslag

14 
In het jaarverslag de verschillende soorten centrale en lokale selectie beter 
onderscheiden door ook alternatieve metingen van de rendabiliteit voor te stellen 
die minder gevoelig zijn voor uitzonderlijke variaties
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Hoofdstuk 4

Uitvoering van de processen voor 
controle en kwaliteitscontrole
4.1 Controlemiddelen

Alle uit te voeren opdrachten worden geregistreerd in de applicatie Stirco, waarmee de controles 
worden georganiseerd, beheerd en opgevolgd. De opdrachten uit de lijsten van de centrale selectie 
worden door TACM geüploaded voor elk centrum en vervolgens door een planningbeheerder toe-
gewezen aan de controleteams. Het diensthoofd beslist tot slot welke medewerker het dossier zal 
behandelen. Bij de lokale selectie worden de opdrachten geregistreerd door de planningbeheer-
der, in samenspraak met het diensthoofd.

Een opdracht heeft betrekking op een belastingplichtige en hoort bij een specifieke actie. Ze be-
staat uit diverse luiken die overeenstemmen met de verschillende aanslagjaren en de verschil-
lende belastingen waar het eventueel over gaat.

De medewerkers documenteren hun controles in de applicatie Stirco door de verschillende do-
cumenten te uploaden (brieven, controleverslag, nota’s, activiteiten) en door op het einde van de 
controle een resultatenfiche in te vullen.

Als de controle leidt tot een aanpassing van de aangifte en eventueel tot een inkohiering gebrui-
ken de medewerkers Biztax, de applicatie waarmee de VenB-aangiftes worden beheerd, om alle 
daarmee gepaard gaande verrichtingen uit te voeren.

4.2 Verloop van een VenB-controle

4.2.1 Analyse van de opdrachten

De controleurs analyseren de opdrachten die hen zijn toegewezen en voeren een voorafgaand 
onderzoek uit, onder meer door de fiscale databases te raadplegen. Ze kunnen bij die gelegen-
heid ook vragen om de opdracht uit de selectie te halen of aan te passen, of zelfs om een nieuwe 
opdracht te creëren als er bijvoorbeeld bijbehorende dossiers gecontroleerd moeten worden. De 
controleurs vermelden hun voorafgaande bevindingen in het controleverslag, dat ter beschikking 
wordt gesteld van de belastingplichtige.

4.2.2 Verzameling van de benodigde informatie

Na eventueel bijkomende inlichtingen te hebben opgevraagd bij de belastingplichtige en die 
informatie te hebben ontvangen, bepaalt de controleur of het dossier al voldoende elementen 
omvat om de opdracht af te sluiten. Is dat niet het geval, dan verzoekt hij de belastingplich-
tige naar het centrum KMO te komen of beslist hij over te gaan tot een controle ter plaatse.  
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Een controle ter plaatse wordt soms systematisch geëist in de richtlijnen van bepaalde acties. 
Het controleverslag wordt bijgewerkt en er wordt een aankondigingsbrief verstuurd naar de 
belastingplichtige.

4.2.3 Uitvoering van de controles

De controleur verifieert de dossiers van de belastingplichtigen en past daarbij de controlerichtlij-
nen toe. In voorkomend geval bezorgt hij eventuele nuttige informatie aan andere instanties en 
diensten (Bijzondere Belastinginspectie, Openbaar Ministerie enz.).

Elke controleactie wordt omkaderd door controlerichtlijnen die nauwgezet uitleggen welke pun-
ten moeten worden gecontroleerd en wat de algemene selectiecriteria zijn. De precieze criteria 
zijn soms ook vermeld in Stirco op het niveau van de individuele opdracht.

De ambtenaar bereidt de controle voor en neemt vervolgens contact op met de belastingplichtige 
om inlichtingen te vragen en een eventueel bezoek aan te kondigen.

Na afloop van het controlebezoek zijn er verschillende situaties mogelijk:
•  als er niets is vastgesteld, laat de controleur aan de belastingplichtige weten dat de controle 

achter de rug is en welke elementen er gecontroleerd werden (kennisgeving van het einde van 
de controle);

•  als er een akkoord is met de belastingplichtige, kan de controleur die de tekortkomingen heeft 
vastgesteld aan de belastingplichtige voorstellen een akkoord te sluiten waarin de te corrigeren 
bedragen worden vermeld evenals de eventuele toepasselijke boetes of belastingverhogingen;

•  als er geen akkoord is met de belastingplichtige, zal de controleur een bericht van wijziging 
opstellen met daarin de motiveringen van de administratie om de aangifte te wijzigen. De be-
lastingplichtige heeft dan een maand tijd om commentaar te formuleren. Na afloop van die ter-
mijn wordt een beslissing tot taxatie verstuurd. Indien de belastingplichtige tijdig commentaar 
heeft bezorgd, zal de dienst Expertise van het centrum vooraf worden geraadpleegd wanneer 
men het oneens blijft.

Op het einde van de controle vult de controleur in de applicatie Stirco een resultatenfiche in 
waarop hij onder meer het aantal gepresteerde uren, de verhogingen van de belastbare grondslag 
en de belastingverhogingen van het dossier vermeldt en een vakje om aan te geven of de controle 
al dan niet productief was.

Hij stelt ook een controleverslag op met daarin de gecontroleerde elementen, het verloop van de 
controle, de eventuele vaststellingen, de berekeningen in verband met de correctie van de belast-
bare grondslag en de verantwoording van de eventuele verhogingen.

Wanneer de aangifte moet worden gerectificeerd, gaat hij vervolgens over tot de inkohiering in de 
applicatie Biztax (applicatie waarmee de aangiften worden beheerd).
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4.3 Onderzoek van een steekproef van dossiers

4.3.1 Algemene resultaten van het onderzoek

Het Rekenhof heeft 135 dossiers onderzocht die willekeurig werden gekozen uit de afgesloten 
VenB-controles in het kader van de actie “Bedrijfskosten 2019” en die werden behandeld door de 
centra KMO van Gent, Namen en Brussel I (45 dossiers per centrum). De dossiers werden onder-
zocht op basis van de beschikbare informatie in Stirco en Biztax.

Bij het onderzoek werden de procesopvolging, de naleving van de actierichtlijnen en van de IT-
tools alsook de naleving van de beginselen van zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid 
onderzocht. De dossiers werden echter niet ten gronde onderzocht.

Uit het resultaat van de controle komen tekortkomingen van variabel belang naar voren in 28 dos-
siers (20,7 %).

De tekortkomingen in kwestie kunnen worden gegroepeerd in zes categorieën. Soms heeft het 
Rekenhof verschillende anomalieën vastgesteld in eenzelfde dossier.

Tabel 17 –  In de dossiers vastgestelde anomalieën (135)

Anomalie Beschrijving

Geen kennisgeving van het 
einde van de controle  
(13 dossiers)

Op het einde van de controle moet de belastingplichtige geïnformeerd 
worden over de punten die werden gecontroleerd en wat het resultaat 
van die controle was. Die kennisgeving benadrukt ook dat de 
administratie niet gebonden is door de niet-onderzochte elementen 
van de aangifte. Is er een akkoord, dan worden die bepalingen over 
het algemeen opgenomen in het akkoord en worden ze niet apart 
verstuurd. In dertien dossiers zijn de desbetreffende elementen echter 
niet vermeld, noch in een kennisgeving van het einde van de controle, 
noch in een akkoord.

Tegenstrijdigheden tussen 
het akkoord of het bericht van 
wijziging, de resultatenfiche en 
de inkohiering (8 dossiers)

Er zijn tegenstrijdigheden tussen het akkoord, het bericht van wijziging 
of de resultatenfiche en het ingekohierde bedrag. In één dossier 
vermeldt het ondertekende akkoord een belastingverhoging met 
50 % die niet werd toegepast (het dossier geeft geen verklaring). Wat 
het vaakst voorkomt, is dat de resultatenfiche niet strookt met het 
ingekohierde bedrag. Er moet gepreciseerd worden dat eenzelfde 
bedrag meermaals manueel wordt ingevoerd door de medewerkers, 
wat een bron is van fouten.

Onvolledig of niet-conform 
controleverslag, onvolledig 
of niet-conform akkoord 
of andere tekortkomingen 
(7 dossiers)

Het controleverslag preciseert niet altijd in detail welke controles 
werden uitgevoerd, of is niet volledig (vragen over sommige 
boekhoudposten blijven onbeantwoord). In sommige gevallen is het 
akkoord van de belastingplichtige handgeschreven en summier en zijn 
essentiële elementen er niet in vermeld.

Te veel gepresteerde 
uren geregistreerd in de 
resultatenfiche (5 dossiers)

De betrokken dossiers vermelden duidelijk een excessief aantal uren 
in de resultatenfiche, als men die vergelijkt met de arbeidstijd die voor 
de opdracht werd uitgetrokken (op basis van een gemiddelde voor 
vergelijkbare opdrachten), de door de medewerkers vermelde tijd en de 
inhoud van het dossier in verhouding tot het geleverde werk.

Onvolledig dossier (5 dossiers) De betrokken dossiers zijn onvolledig omdat het controleverslag (vier 
dossiers) of het akkoord van de belastingplichtige (één dossier) niet 
werden geüpload in Stirco.
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Anomalie Beschrijving

Er wordt niet verklaard 
waarom wordt afgezien van 
verhogingen (4 dossiers) 

Bij een eerste inbreuk zonder intentie om belasting te ontduiken, 
beloopt de belastingverhoging 10 %. Als de fout echter niet moedwillig 
werd begaan, kan de administratie ervoor opteren om de sanctie niet 
toe te passen.
In de onderzochte dossiers voorzien tal van akkoorden niet in 
een sanctie, zonder dat echter te motiveren. Bij wijze van goede 
praktijk omvat het model van controleverslag dat door sommige 
controlediensten wordt gebruikt, een vakje voor het rechtvaardigen van 
het afzien van sancties. Dat vakje maakt het mogelijk de beslissing van 
de controleur te documenteren.
Als er geen verantwoording is gegeven, kan de hiërarchie nadien, 
wanneer ze dossiers onderzoekt waarin geen sanctie werd toegepast, 
niet garanderen dat de belastingplichtigen gelijk werden behandeld. In 
andere dossiers die in deze 4 dossiers niet aan bod komen, vermeldt het 
verslag dat de verhoging niet wordt toegepast om tot een akkoord te 
komen (zie punt 4.2.3).

Bron: Rekenhof

4.3.2 Beleid inzake verhogingen en akkoorden

De volgende tabel geeft de belastingverhogingen weer die werden toegepast in de 135 onderzochte 
dossiers:

Tabel 18 –  Toegepaste belastingverhogingen

Productiviteit van de 
controles Sluiting van een akkoord en toegepast verhogingspercentage Aantal

Niet-productieve dossiers 44

Productieve dossiers Met akkoord – 0 % verhoging 25

Met akkoord – 10 % verhoging 59

Met akkoord – 20 % verhoging 1

Met akkoord – Onbekende verhoging* 1

Zonder akkoord 5

Totaal productieve dossiers 91

Totaal 135

(*) Onvolledig dossier.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

In 59 dossiers, d.i. 65 % van de productieve dossiers (die leiden tot een verhoging van de belastbare 
grondslag), werd een verhoging van 10 % toegepast. In tal van dossiers (25) werd de verhoging niet 
toegepast omdat de belastingplichtige te goeder trouw handelde.

Geen wettelijke grondslag voor niet-toepassing van belastingverhogingen

Eén dienst vermeldt in de schriftelijke voorstellen van akkoord al meteen een belastingverho-
ging van 10 %, gevolgd door de vermelding dat een passende reactie uiteraard kan leiden tot een 
vermindering van dat percentage. Soms wordt de verhoging niet toegepast om tot een akkoord te 
kúnnen komen.
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Het Rekenhof stelt vast dat die werkwijze slechts door bepaalde controleurs wordt toegepast en 
dat de belastingverhoging wordt aangepast naargelang het al dan niet tot een akkoord komt. Die 
werkwijze valt buiten het wettelijke kader omdat het niet-toepassen van de verhoging van 10 % 
(waarin is voorzien als er geen intentie tot belastingontduiking is) enkel afhangt van de vraag of 
de belastingplichtige te goeder trouw handelde57.

In 2018 had het Rekenhof al vastgesteld58 dat het sanctiebeleid sterk varieert naargelang er al dan 
niet een akkoord wordt gesloten met de belastingplichtige. Het benadrukte onder andere dat 
een eventueel wetgevend initiatief om de fiscale administratie meer ruimte te geven in het toe te 
passen sanctietarief naargelang van de medewerking van de belastingplichtige, zou moeten be-
antwoorden aan het legaliteits- en gelijkheidsbeginsel inzake fiscale aangelegenheden dat in de 
Grondwet is ingeschreven.

Scheiding der functies

De OESO benadrukt in haar goede praktijken dat tal van landen de controlefuncties scheiden van 
de functies die het sluiten van akkoorden regelen: (vertaling) “Controleurs mogen de verschuldigde 
belasting over het algemeen niet aanpassen zonder de goedkeuring van andere beambten (bv. hun 
diensthoofd). De voornaamste reden daarvoor is het vrijwaren van de integriteit (‘vier ogen zien meer 
dan twee’). In sommige belastingadministraties mogen de controleurs echter autonoom akkoorden 
sluiten, in welbepaalde omstandigheden”59. Het Rekenhof stelt vast dat die functiescheiding niet 
wordt toegepast door de Administratie KMO.

Belastingverhoging voor verlieslatende vennootschappen

Tot slot moet daaraan worden toegevoegd dat het al dan niet toepassen van belastingverho-
gingen sinds kort van toegenomen belang is voor verlieslatende vennootschappen. Artikel 207,  
7e lid, van het WIB 1992 stelt voortaan60 een aftrekverbod in voor de gedeelten van het resultaat 
die bezwaard zijn met een verhoging. Vroeger was het zo dat belastingplichtigen na de rectificatie 
de belastingen pas hoefden te betalen zodra ze winst maakten in het desbetreffende boekjaar. De 
rectificatie beoogde uitsluitend het bedrag van de overgedragen verliezen. Sinds de wetswijziging 
wordt in het geval van een verhoging de gerectificeerde belastbare grondslag belast in het gerec-
tificeerde boekjaar.

Bijvoorbeeld: aan een vennootschap die 100.000 euro verlies maakt, wordt ingevolge een controle 
een verhoging van de belastbare grondslag (VBG) opgelegd van 100.000 euro. De volgende figuur 
toont de impact op de verschuldigde belastingen, naargelang de controleur al dan niet belasting-
verhogingen (BV) van 10 % toepast.

57 Artikel 444 van het WIB 1992: “Bij ontstentenis van kwade trouw kan worden afgezien van het minimum van 10 % 
belastingverhoging”.

58 Rekenhof, Sanctiebeleid inzake directe belastingen, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, mei 2018, 
p. 35, www.rekenhof.be.

59 Vrije vertaling uit Strengthening Tax Audit Capabilities: General Principles and Approaches, 2006, p. 16, alinea 57, 
www.oecd.org.

60 Die bepaling werd ingevoegd door artikel 53 van de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelas-
ting en is van toepassing sinds het aanslagjaar 2019.
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Figuur 4 –  Belastingverhogingen bij een verlieslatende vennootschap

VBG +100
Verlies

Te betalen

BV

Totaal

-100

25% VenB*0
= 0

+10% of 0%

0

Belastingverhoging (BV)
speelt geen rol

VBG +100
Verlies

Te betalen

BV

Totaal

-100

25%*100
= 25,0

+10% = 2,5

27,5

Verhoging met 10%

VBG +100
Verlies

Te betalen

BV

Totaal

-100

25% VenB*0
= 0
0%

0

Geen verhoging

Vroegere wetgeving Nieuwe wetgeving (sinds aanslagjaar 2019)

Bron: Rekenhof

Op grond van de nieuwe wetgeving impliceert de beslissing om een verhoging van 10 % op te 
leggen dat een belasting van 27.500 euro moet worden betaald, terwijl er niets betaald hoeft te 
worden als er geen verhoging wordt toegepast. In dat geval, dat tal van vennootschappen betreft, 
worden zowel de verhoging als de belasting waarop die van toepassing is opeisbaar door de beslis-
sing van de controleur om de verhoging toe te passen. Het feit dat controleurs de macht hebben 
om af te zien van een verhoging, beïnvloedt dus de taxatie.

Het Rekenhof stelt dus vast dat de niet-omkaderde en m.b.t. de toepassing van het begrip ‘te 
goeder trouw’ niet-geharmoniseerde werkwijzen van de controleurs tot gevolg hebben dat ver-
lieslatende belastingplichtigen in eenzelfde situatie niet op dezelfde manier getaxeerd worden, 
waardoor ongelijke behandelingen ontstaan.

In haar antwoord geeft de administratie aan dat de toe te passen regels voor de verhogingen wel 
degelijk waren vastgelegd in het desbetreffende proces en, wanneer dat nodig was, in de richtlij-
nen voor de acties. Het Rekenhof stelt vast dat het proces in kwestie enkel aangeeft dat de contro-
le-agent de aard van de inbreuk moet bepalen, de mogelijkheid moet evalueren om af te zien van 
een belastingverhoging en het verhogingspercentage moet vastleggen naargelang van de aard en 
de rang van de bij de controle vastgestelde inbreuk. Uit het onderzoek van de dossiers blijkt ech-
ter dat die richtlijnen niet overal op dezelfde manier werden toegepast, onder meer wat betreft de 
clausule om af te zien van de verhoging zoals opgenomen in bepaalde overeenkomsten.

4.3.3 Kennisgevingen van het einde van de controle en van akkoorden

De kennisgevingsbrief waarmee het einde van de controle wordt meegedeeld, vermeldt de onder-
zochte elementen en een aantal juridische preciseringen over de reikwijdte van de controle. Als 
het tot een akkoord komt met de belastingplichtige, staan die bepalingen soms in het akkoord 
en is een kennisgeving overbodig. Het Rekenhof stelt vast dat de kennisgevingen sterk verschil-
len tussen medewerkers en tussen diensten zonder dat dat wordt verantwoord door de aard van 
de dossiers in kwestie, vooral wat de waarschuwingen aan het adres van de belastingplichtige 
betreft61.

61 Tijdens de audit werden zes verschillende modellen geïdentificeerd.
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Sommige medewerkers versturen systematisch een kennisgeving, ook als diezelfde elementen al 
zijn vervat in het akkoord met de belastingplichtige. Andere diensten doen dat niet.

Die vaststellingen gelden ook ruimschoots voor de akkoorden (geen model en uiteenlopende 
werkwijzen).

Het Rekenhof stelt een gebrek aan harmonisering vast in de werkwijzen en in de wettelijke bepa-
lingen die worden opgenomen in de kennisgevingen van het einde van de controle en in de ak-
koorden. Als de administratie van oordeel is dat in geval van een akkoord een kennisgeving niet 
meer nodig is, zou die stap uit het proces kunnen worden geschrapt en zouden de dossiers sneller 
kunnen worden behandeld.

4.3.4 Variabiliteit van de controleverslagen

De inhoud van de controleverslagen varieert sterk van dossier tot dossier. De modellen verschillen 
sterk van dienst tot dienst. Er wordt niet altijd een onderscheid gemaakt tussen wat gecontroleerd 
werd en wat vastgesteld werd. Het is dan moeilijk om te evalueren of alle controlepunten waarin 
de richtlijnen van een actie voorzien, wel degelijk werden gecontroleerd, waardoor de latere kwa-
liteitscontrole verzwakt. De elementen die aantonen dat de belastingplichtige te goeder trouw 
handelde, ontbreken eveneens. Sinds 8 januari 2021 kunnen de belastingplichtigen dit verslag 
online raadplegen.

4.3.5 Veelvuldige manuele registraties

Het Rekenhof stelt vast dat de medewerkers de belastingbedragen systematisch manueel moeten 
invoeren in tal van documenten: het controleverslag, het akkoord, de inkohiering, het bericht van 
wijziging en de resultatenfiche. Dat betekent heel wat tijdverlies en bovendien leidt die gegevens-
registratie tot tal van fouten die gevolgen kunnen hebben voor het ingekohierde bedrag (bv. als 
de ondertekende akkoorden voorzien in een verhoging, maar de medewerker ze niet registreert in 
de inkohiering). Foutieve of ontbrekende registraties in de resultatenfiche zijn bovendien nadelig 
voor de risicoanalyse, want de prioriteit van de dossiers berust onder meer op het aan de hand van 
de voorgaande controles geraamde rendement.

Het Rekenhof beveelt aan de gegevens informaticagewijs te structureren en gradueel koppelingen 
tot stand te brengen tussen de documenten en de applicaties (bv. een koppeling met Biztax), niet 
enkel om fouten in de inkohieringen te vermijden maar ook om de gegevens van de resultatenfi-
ches te verbeteren die gebruikt worden bij de selectie van de controles. Op die manier zouden ook 
vooraf ingevulde documenten of vooraf opgestelde brieven aangemaakt kunnen worden met de 
algemene gegevens van de belastingplichtigen (naam, adres enz.).

4.4	 Kwaliteitscontrole	in	dalende	lijn	en	niet-transversaal

De teamverantwoordelijken verifiëren naderhand de kwaliteit van een aantal afgesloten opdrach-
ten in de applicatie waarmee de controles worden beheerd (Stirco).

Elke verantwoordelijke moet per kwartaal twintig dossiers verifiëren en het resultaat van die ve-
rificatie registreren in een applicatie met de naam Quality Control Stirco. Daartoe beschikken ze 
over checklists met betrekking tot de naleving van het controleproces en van de actierichtlijnen, 
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de correcte registratie, het correcte gebruik van Stirco, de correcte opmaak van controleverslagen 
en de verificatie van de Nace(BEL)-codes62.

Tussen 2018 en 2020 werden meer dan 12.000 VenB-dossiers geverifieerd. De resultaten van de 
kwaliteitscontroles zijn weergegeven in de volgende tabel.

Tabel 19 –  Resultaten van de kwaliteitscontrole

Centrum 
KMO

2018 2019 2020 2018-2020

Fout Totaal % Fout Totaal % Fout Totaal % Totaal %

Aalst 57 336 15 % 49 259 16 % 27 284 9 % 879 13 %

Antwerpen 4 255 2 % 12 220 5 % 9 205 4 % 680 4 %

Brugge 7 287 2 % 7 263 3 % 19 283 6 % 833 4 %

Brussel I 42 256 14 % 51 227 18 % 40 198 17 % 681 16 %

Brussel II 33 119 22 % 55 192 22 % 54 213 20 % 524 21 %

Charleroi 64 380 14 % 63 369 15 % 45 314 13 % 1.063 14 %

Kortrijk 32 290 10 % 38 373 9 % 19 290 6 % 953 9 %

Gent 43 327 12 % 56 318 15 % 12 86 12 % 731 13 %

Hasselt 147 389 27 % 79 344 19 % 55 328 14 % 1.061 21 %

Leuven 131 468 22 % 110 464 19 % 48 273 15 % 1.205 19 %

Luik 35 333 10 % 29 313 8 % 17 247 6 % 893 8 %

Mechelen 50 438 10 % 26 405 6 % 20 330 6 % 1.173 8 %

Bergen 38 209 15 % 44 294 13 % 34 193 15 % 696 14 %

Namen 18 296 6 % 20 273 7 % 7 200 3 % 769 6 %

Totaal 701 4.383 14 % 639 4.314 13 % 406 3.444 11 % 12.141 13 %

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

Die indicatieve cijfers zijn niet representatief voor de globale kwaliteit van de dossiers. De ver-
antwoordelijken mogen immers vrij kiezen welke dossiers ze gaan verifiëren. Ze viseren dus de 
dossiers die volgens hen het relevantst zijn (nieuwe medewerkers, complexe controles) en die met 
hogere waarschijnlijkheid fouten zullen bevatten. Over de drie jaar blijkt 13 % van de geverifieerde 
dossiers een fout te bevatten. Bovendien daalt het totale aantal kwaliteitscontroles in diezelfde 
periode met 21 %.

Het Rekenhof stelt vast dat bepaalde door de hiërarchie vastgelegde evaluatiecriteria niet duide-
lijk zijn. Meer specifiek in verband met het controleverslag toont het dossieronderzoek aan dat er 
heel wat verschillende modellen bestaan. Vermits niet is gepreciseerd in hoeverre de medewer-
kers in detail moeten treden bij de beschrijving van de uitgevoerde controles, vermelden sommige 
controleurs enkel hun bevindingen zonder te specifiëren welke controles ze hebben uitgevoerd, 

62 De nomenclatuurcodes van de economische activiteiten worden op het moment van de oprichting geregistreerd bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen.
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terwijl anderen bijvoorbeeld een checklist met alle controlepunten van de desbetreffende actie 
bijvoegen, met commentaar. De evaluatie hangt sterk af van de lokale werkwijze. Zonder beschrij-
ving kan de verantwoordelijke moeilijk evalueren of elk punt van de opdracht wel degelijk werd 
gecontroleerd.

De volgende tabel geeft een overzicht van de vaakst vastgestelde tekortkomingen.

Tabel 20 –  Niet-conforme dossiers per criterium van de kwaliteitscontrole (in %)

Vastgesteld probleem  % niet-conforme 
dossiers 

Communicatie m.b.t. het feit dat de administratie enkel gebonden is door de 
elementen die werden onderzocht op basis van de beschikbare informatie 33

Naleving van de Stirco-instructies en van het activiteitenbeheer 19

Duidelijk en volledig controleverslag 18

Correct ingevulde en doorgegeven borderellen (koppeling met Biztax voor de 
inkohiering) 12

Anomalie of fout in het bedrag 12

Naleving van de vooropgestelde controlemethode en van de controlemodellen 12

Duidelijke, volledige en precieze documenten 11

Duidelijke vermelding van de controleresultaten 11

Wijziging van de activiteitencode indien nodig 9

Naleving van de regels voor het toepassen van sancties 7

Verantwoording van de gekozen sanctie 6

De gepresteerde uren zijn correct ingevuld 6

Naleving van de wettelijke en bestuurlijke regels bij de rectificatie 6

Verantwoording van het ingenomen standpunt 4

Specifieke feedback aan de andere diensten indien nodig 2

Indien geen akkoord: er werd tijdig een adviesaanvraag gericht aan de 
bevoegde dienst 2

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD Financiën

De uitvoering van een gestructureerde kwaliteitscontrole voor specifieke, vooraf bepaalde punten 
is een goede praktijk. Die lokale kwaliteitscontrole is echter niet van dien aard dat ze algemene 
kwaliteitsproblemen in samenhang met de eenvormige toepassing van de actierichtlijnen kan de-
tecteren en bijsturen.

Het Rekenhof is van oordeel dat het ook wenselijk is bij de diverse teams een transversale interne 
steekproefcontrole in te stellen voor een aantal belangrijke acties. Dat zou het mogelijk maken 
ervoor te zorgen dat de controlerichtlijnen eenvormig worden toegepast, ze indien nodig aan te 
passen en de procedures naderhand te optimaliseren.
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Op basis van de resultaten van de kwaliteitscontroles zou de administratie een denkoefening 
moeten starten om de kwaliteit van de dossiers te optimaliseren.

Tijdens het tegensprekelijke debat wees de administratie KMO erop dat een nieuwe toepassing 
voor kwaliteitscontrole zou worden ingevoerd. Die zou verbeteringen moeten bieden zoals dif-
ferentiatie per actie voor de te verifiëren punten, de mogelijkheid om zich te concentreren op 
problematische acties, en bijzondere aandacht voor de inhoudelijke verificatie van de dossiers. 
Die nieuwe versie zou moeten worden geïntegreerd in de toepassing voor de onderlinge verdeling 
van de dossiers.

4.5 Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt vast dat:
•  het sanctiebeleid onvoldoende omkaderd is als het gaat over het niet-toepassen van belasting-

verhogingen. Dat vormt een bron van ongelijkheid tussen de belastingplichtigen, in het bij-
zonder sinds de nieuwe wetgeving in werking trad. Die voorziet immers in het belasten van de 
grondslag waarop de verhoging wordt berekend, zonder mogelijkheid tot aftrek;

•  het feit dat er geen scheiding is tussen de controlerende en de sanctionerende functies, de con-
troleurs een grote discretionaire macht verschaft;

•  de procedure inzake kennisgeving van het einde van de controle en sommige documenten (con-
troleverslagen, voorstellen van akkoord en kennisgeving van het einde van de controle) ver-
schillen van centrum tot centrum, wat afbreuk doet aan de rechtszekerheid en wat kan leiden 
tot een gebrek aan efficiëntie (nodeloze stappen);

•  de inhoud van de controledossiers verbeterd zou kunnen worden, onder meer door voldoende 
kwaliteitscontroles uit te voeren en de evaluatiecriteria vast te leggen, en door te voorzien in 
transversale controles (tussen centra, bijvoorbeeld in de vorm van een peer review). De kwaliteit 
zou ook verbeterd kunnen worden door de beschikbare gegevens te structureren en zodoende 
nodeloze registraties te vermijden.

Het Rekenhof concludeert dat er weliswaar procedures voorhanden zijn die de uitvoering van 
de controles omkaderen, maar dat die niet altijd eenvormig worden toegepast. Het sanctiebeleid 
vergt ook een betere omkadering en harmonisering om het risico op ongelijke behandeling te 
beperken.
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De aanbevelingen van het Rekenhof zijn opgenomen in de volgende tabel.

Thema Aanbevelingen

Uitvoering van 
de controles 

15  
Het beleid voor het afzien van belastingverhogingen beter omkaderen door ze 
systematisch te motiveren aan de hand van standaardcriteria, door toe te zien op de 
opvolging van de richtlijnen, door de naleving van de wetgeving te waarborgen en door 
een scheiding van de functies (controle/akkoord) te overwegen

16 
De documenten en procedures vereenvoudigen en eenvormig maken: nutteloze 
stappen schrappen, modellen opstellen, in het verificatieverslag alle gecontroleerde 
punten en de bevestiging van de kennisgeving van het einde van de controle opnemen

17 
De kwaliteit van de dossiers verbeteren door het aantal kwaliteitscontroles op te 
drijven, door de criteria ervan te preciseren, door in een transversale controle te 
voorzien (bijvoorbeeld in de vorm van een peer review), en door de in te voeren 
gegevens te structureren om te vermijden dat ze opnieuw moeten worden ingevoerd 
(ook tussen de toepassingen Stirco en Biztax)
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Hoofdstuk 5

Algemene conclusie  
en aanbevelingen
5.1 Algemene conclusie

De vennootschapsbelasting (VenB) brengt jaarlijks meer dan 13 miljard euro op en is één van de 
voornaamste bronnen van fiscale ontvangsten voor de Belgische Staat. De kmo’s dienen 98 % van 
de aangiften voor dit type belasting in. Het is dus van fundamenteel belang dat de fiscale contro-
les met betrekking tot die belasting goed worden gericht en uitgevoerd.

De FOD Financiën hanteert een moderne controlestrategie die is gebaseerd op een gecentrali-
seerde analyse van de fiscale risico’s. Via die goed gedocumenteerde en in coherente processen 
uitgesplitste aanpak kunnen de controles beter worden gefocust en kunnen de beperkte controle-
capaciteiten beter worden benut.

De strategie werd immers ontwikkeld in een context waarbij de controlecapaciteit er sneller op 
achteruitging dan de algemene inkrimping van het personeelsbestand van de FOD of van de ad-
ministratie, wat leidt tot een terugval van het aantal fiscale controles (zelfs vóór de COVID-19-
crisis). De strategie berust op een minimale rendabiliteitsdrempel per dag. Onder dat bedrag is er 
slechts weinig kans dat de fiscale controles worden uitgevoerd. Op die manier kunnen weliswaar 
de meest rendabele controles in aanmerking worden genomen, maar het drempelbedrag is amper 
geobjectiveerd en leidt tot een risico op verlies van fiscale ontvangsten dat men onvoldoende on-
der controle heeft.

De FOD Financiën heeft nog geen indicatoren ontwikkeld die alle aspecten van zijn controlestra-
tegie afdekken.

Het gebrek aan controlecapaciteit impliceert ook dat het moeilijk is de effectieve naleving van 
twee van de beginselen van de controlestrategie van de FOD Financiën te waarborgen, zijnde 
een gelijke behandeling van alle kmo’s en het evenwicht tussen de centrale selectie en de lokale 
selectie.

De controleurs worden niet toegewezen op basis van de fiscale risico’s of het aantal kmo’s dat 
afhangt van het controlecentrum. Bij een gelijk fiscaal risico hangt de kans van een kmo om ge-
controleerd te worden dus sterk af van de locatie. Een correcte verdeling van het personeel zou 
nochtans volstaan om de verplichte controles in heel het land uit te voeren. Ook het evenwicht 
tussen centrale selectie en lokale selectie is niet gewaarborgd omdat de centra KMO hun quotum 
van de lokale selectie kunnen gebruiken om opdrachten van de centrale selectie uit te voeren.

De FOD Financiën is werk aan het maken van een systeem om de overtallige fiscale controles te 
verdelen, maar dat is slechts een partiële oplossing voor de problemen inzake ongelijke behande-
ling in een context waarbij het controlepersoneel veralgemeend afneemt. Dat systeem zou ook 
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kunnen leiden tot een achteruitgang van de lokale selectie, die in heel wat centra KMO al niet erg 
goed ontwikkeld is.

De opdrachten die op initiatief van de centra KMO worden gecreëerd, zijn immers vaak niet erg 
talrijk en de lokale selectie gebeurt grotendeels op basis van de door TACM KMO verstrekte in-
dicatieve lijsten. Het blijft dus belangrijk een evenwicht tussen centrale selectie en lokale selectie 
te waarborgen.

Er is weinig omkadering bij de lokale selectie en deze is soms gebaseerd op niet-adequate criteria 
die een bron van ongelijke behandeling tussen belastingplichtigen kunnen zijn. Er is ook geen ga-
rantie dat de centra KMO de beste opdrachten kiezen als ze de lijsten van TACM KMO gebruiken.

De lokale selectie zou dus kunnen worden verbeterd door een betere omkadering en door tools ter 
beschikking te stellen om te helpen bij de selectie van de lokale opdrachten, in het bijzonder als 
de indicatieve lijsten van TACM KMO worden gebruikt.

De FOD Financiën wil ook waarborgen dat de controles volgens een homogeen proces worden uit-
gevoerd. Bij het onderzoek van een steekproef van dossiers heeft het Rekenhof anomalieën vast-
gesteld bij de naleving van de procedures, de volledigheid van de dossiers, de ingevoerde bedragen 
en uren, onder meer in samenhang met een gebrek aan communicatie tussen de IT-systemen voor 
controle en inkohiering van de FOD Financiën en het feit dat de beambten dezelfde gegevens vaak 
opnieuw moeten invoeren.

Het Rekenhof stelde ook vast dat het sanctiebeleid nog steeds onvoldoende omkaderd en eenge-
maakt is, waardoor er ongelijkheid in behandeling ontstaat. Er zijn twee elementen van het con-
trolekader die het risico op een ongelijke behandeling aanzienlijk doen vergroten. Enerzijds is de 
beambte die controleert ook de beambte die het akkoord sluit en die beslist om de verhogingen 
al dan niet toe te passen (geen scheiding tussen de functie controle/akkoord) en anderzijds leidt 
de beslissing om een verhoging toe te passen ertoe dat de belasting waarop die verhoging wordt 
toegepast, voortaan onvoorwaardelijk opeisbaar is wegens een wetswijziging die van toepassing 
is sinds aanslagjaar 2019.
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5.2 Aanbevelingen

Thema Aanbevelingen Gericht aan Zie punt

Beleid van fiscale 
controle van 
kmo’s die zijn 
onderworpen aan 
de VenB

1 
De beslissing van de ministerraad van 
2 oktober 2017 (die voorzag in de vervanging van de 
controleurs) toepassen in de personeelsplannen en 
een statistiek publiceren over de toepassing ervan 
en over de evolutie van het aantal controleurs om de 
controlecapaciteit te vrijwaren

FOD 
Financiën 2.1.3

2 
De selectiedrempel (rendabiliteitsdrempel) beter 
objectiveren

FOD 
Financiën 

(TACM KMO)
2.2.5

3 
De manier om het fiscaal risico uit te drukken, 
harmoniseren om de verschillende controleacties 
van de opdrachten onderling beter te kunnen 
rangschikken, in het bijzonder voor de indicatieve 
opdrachten

FOD 
Financiën 

(TACM KMO)
2.2.5

4 
De lokale selectie beter documenteren door een 
bruikbaar spoor te behouden van de selectiecriteria 
om de onderzoeksaanpak van de lokale selectie te 
bestendigen en de veralgemening van de goede 
selectiepraktijken in de hand te werken

FOD 
Financiën 

(TACM KMO 
en centra 

KMO)

2.3.3

5 
De fiscale discipline meten door bijvoorbeeld de 
resultaten van de willekeurige controles te benutten, 
door ervoor te zorgen dat die controles in alle centra 
KMO worden uitgevoerd en door de statistische en 
(nagenoeg) experimentele evaluatiemethodes zoals 
beschreven in internationale rapporten toe te passen

FOD 
Financiën 
(MPM et 

TACM KMO)

2.4.1

6 
KPI’s uitwerken en opvolgen die de hoofdaspecten 
van de controlestrategie (gelijke behandeling, 
adequate verdeling van de controleurs, evenwicht 
tussen centrale en lokale selectie, kwaliteit van de 
controles) evenals de percentages inzake controle 
van de kmo’s (volgens omvang of risicoklasse) 
afdekken

FOD 
Financiën 

(MPM)
2.4.2

7 
De evaluatie van de performantie van de centrale 
selectie beter formaliseren, door bijvoorbeeld een 
model van plan en evaluatieverslag te ontwikkelen, 
en de werkelijke resultaten van de controles 
gebruiken in plaats van de manueel en theoretisch 
ingevoerde gegevens van de controleurs

FOD 
Financiën 

(TACM KMO)
2.4.3
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Thema Aanbevelingen Gericht aan Zie punt

Realisatie van de 
doelstellingen en 
naleving van de 
beginselen van de 
controlestrategie 
van de FOD 
Financiën

8 
De controleurs over de centra KMO verdelen om 1) 
te waarborgen dat eenzelfde fiscaal risico overal leidt 
tot dezelfde kans op controle en 2) opdat 20 % van 
de arbeidstijd zou kunnen worden besteed aan de 
lokale selectie

FOD 
Financiën

3.5, 3.6 
en 3.7 

9 
In de jaarlijkse statistieken gegevens publiceren 
over het controlepersoneel van de centra KMO, over 
het aantal ondernemingen waarmee elk centrum 
KMO belast is en over het percentage uitgevoerde 
controleopdrachten van de centrale selectie

FOD 
Financiën 

(MPM)
3.5 en 3.6

10 
Een inventaris opstellen van de nuttige gegevens 
waartoe de administratie geen toegang heeft 
en onderzoeken of het opportuun is deze beter 
toegankelijk te maken 

FOD 
Financiën 

(TACM KMO)
3.4.2

11 
Ervoor zorgen dat het dekkingspercentage 
van de fiscale risico’s wordt geharmoniseerd 
tussen de verschillende centra en een jaarlijks 
minimumpercentage vastleggen per centrum voor de 
controle van de kmo’s 

FOD 
Financiën 3.6.2

12 
Het door de administratie bepaalde quotum van 
20 % van de arbeidstijd voor het uitvoeren van lokale 
opdrachten effectief naleven door te onderzoeken 
welke elementen de uitvoering belemmeren 
van opdrachten die volledig op initiatief van de 
controleurs gebeuren; een maximumquotum voor de 
lokale selectie overwegen na het gemeenschappelijk 
uitvoeren van de verplichte opdrachten om de nodige 
controlecapaciteit vrij te maken

FOD 
Financiën 3.7 en 3.9

13 
De centra KMO helpen om hun lokale criteria 
doeltreffend toe te passen (capaciteit om de 
informatie te filteren en te verrijken, toegang tot 
de risico-inschattingen van TACM KMO, lijsten met 
onderlinge rangschikking van acties enz.)

FOD 
Financiën 3.8

14 
In het jaarverslag de verschillende soorten centrale 
en lokale selectie beter onderscheiden door ook 
alternatieve metingen van de rendabiliteit voor te 
stellen die minder gevoelig zijn voor uitzonderlijke 
variaties

FOD 
Financiën 

(MPM)
3.8
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Thema Aanbevelingen Gericht aan Zie punt

Uitvoering van de 
controleprocessen 
en 
kwaliteitscontrole

15 
Het beleid om af te zien van belastingverhogingen 
beter omkaderen door ze systematisch te motiveren 
aan de hand van standaardcriteria, door toe te 
zien op de opvolging van de richtlijnen, door de 
naleving van de wetgeving te waarborgen en door 
een scheiding van de functies (controle/akkoord) te 
overwegen

FOD 
Financiën 4.3.2

16 
De documenten en procedures vereenvoudigen en 
eenvormig maken: nutteloze stappen schrappen, 
modellen opstellen, alle gecontroleerde punten en de 
bevestiging van de kennisgeving van het einde van 
de controle opnemen in het verificatieverslag

FOD 
Financiën

4.3.3, 4.3.4 
en 4.3.5

17 
De kwaliteit van de dossiers verbeteren door het 
aantal kwaliteitscontroles op te drijven, door de 
criteria ervan te specifiëren, door in een transversale 
controle te voorzien (bijvoorbeeld in de vorm van 
een peer review), en door de in te voeren gegevens te 
structureren om te vermijden dat ze opnieuw moeten 
worden ingevoerd (ook tussen de toepassingen Stirco 
en Biztax)

FOD 
Financiën

4.3.5 
en 4.4

5.3	 Antwoord	van	de	minister	en	van	de	administratie

De antwoorden van de Algemene Administratie Fiscaliteit en van de Administratie KMO werden 
opgenomen in dit verslag.

De minister van Financiën stelt dat, wat datamining betreft, een voorstel wordt voorgelegd aan 
het Ministerieel Comité voor de bestrijding van de fiscale en sociale fraude in het kader van het 
verbeteren van het wettelijk kader ervan. De minister schaart zich ook achter de aanbeveling om 
de controleurs te vervangen van zodra ze in aantal afnemen, onder meer door extra middelen in 
te zetten vanaf 2023.

Het Rekenhof preciseert dat erover zal moeten worden gewaakt dat, als nieuwe controleurs wor-
den aangeworven, zij de diensten die er het meeste nood aan hebben op een duurzame manier 
versterken, rekening houdende met de bevoegdheden van de beambten.

Tot slot geeft de minister aan dat hij de overige aanbevelingen van het Rekenhof zeker ter harte 
zal nemen.
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