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Samenvatting

De opsporingsdiensten bij de Administratie van de Ondernemings- en Inkomens-
fi scaliteit tellen ongeveer 500 ambtenaren en zijn belast met het systematisch 
opsporen van feiten nuttig voor de taxatiediensten. 

In de jaren 2002 en 2004 heeft het Rekenhof gedurende bepaalde tijdsvakken 
een onderzoek gevoerd naar de organisatie en werking van deze diensten. Dit 
onderzoek kadert in de algemene controleopdracht van het Rekenhof op de fi s-
cale ontvangsten zoals omschreven in artikel 180 van de gecoördineerde Grond-
wet.

Het onderzoek werd in hoofdzaak gevoerd aan de hand van interviews met amb-
tenaren en analyse van statistieken en documenten. De bedoeling was na te gaan 
of de opsporingsdiensten zo georganiseerd, gereguleerd en uitgerust zijn dat ze 
hun rol van toeleverancier van feitelijke vaststellingen optimaal en effi ciënt kun-
nen vervullen.

Het onderzoeksverslag werd opgemaakt na een tegensprekelijk debat met de 
fi scale administratie en de minister van Financiën (zie bijlagen 1 en 2). Waar nuttig 
werd hun reactie ook in de tekst geïntegreerd (met aanduiding in de kantlijn).

In het verslag komen onder meer de volgende vaststellingen aan bod:

� Personeelsbeleid

De samenstelling van de personeelsformatie berust niet op een behoeftestudie. 
Daarenboven blijft een natuurlijke instroom van jongeren achterwege en houdt 
het aantal hoger opgeleiden geen gelijke evolutie met de toegenomen complexi-
teit van de taken.

� Opleiding en vorming

De aangekondigde doorgedreven basisopleiding vond slechts gedeeltelijk plaats 
en heeft niet alle ambtenaren bereikt. Nochtans is er, zeker omwille van de ver-
smelting van de dienst Directe Belastingen en de BTW-dienst, nood aan praktijk-
gerichte opleidingen specifi ek voor de opsporingsambtenaren.

� Logistieke omkadering

Ondanks recente inspanningen blijven de informaticamiddelen ontoereikend en 
vaak verouderd. Eenzelfde conclusie geldt voor de communicatieapparatuur en 
andere specifi eke uitrusting.

� Bevoegdheden en bewijsmiddelen

Er heerst onduidelijkheid over de precieze afbakening van sommige bevoegd-
heden. De legitimatiebewijzen van de opsporingsambtenaren dateren vaak nog 
van voor de herstructurering, zijn bijgevolg niet actueel en zouden bij gebruik 
aanleiding kunnen geven tot betwistingen.

� Takenpakket

De taken en opdrachten zoals uiteengezet in de basisinstructie van 29 juli 1998 
zijn dringend aan actualisering toe.

Op het vlak van internationale samenwerking verliep de gegevensuitwisseling 
vaak te traag omwille van het formalistische en centralistische karakter van de 
procedures. Recent werden inspanningen gedaan om dit te verhelpen.
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De wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend op casinoverrichtingen vertoont heel 
wat pijnpunten. Zo is de kostprijs van de controle hoog in verhouding tot de 
belastingopbrengst. Het toezicht op en de bescherming van de integriteit van de 
toezichtambtenaren is noch procedureel noch organisatorisch afdoende uitge-
werkt.

� Interne controle en centrale sturing

De interne controle is weinig uitgewerkt en beperkt zich grotendeels tot een 
direct hiërarchisch toezicht.

De werkmethodes en –documenten worden niet uniform aangeleverd of opge-
legd, met uiteenlopende lokale initiatieven als gevolg.

� Feedback

Hoewel de basisinstructie uitdrukkelijk het geven van feedback oplegt, blijven de 
opsporingsdiensten meestal in het ongewisse over de gebruikswaarde van de 
door hen verstrekte informatie en de gevolgen die eraan werden gegeven. 

In antwoord op de vastgestelde tekortkomingen beveelt het Rekenhof aan:

• De personeelsformatie te laten afhangen van een behoeftestudie en te 
streven naar een meer evenwichtige samenstelling ervan.

• Een vormingspakket op maat uit te werken dat beter rekening houdt met 
de specifi citeit van het opsporingswerk.

• Op een realistische en hedendaagse wijze te voldoen aan de noden betref-
fende informatica- en telecommunicatiemateriaal.

• Te zorgen voor een éénvormige interpretatie van de procedureregels.

• Werk te maken van een harmonisatie van de onderzoeksbevoegdheden 
betreffende BTW en DB waar deze niet-objectiveerbare verschillen verto-
nen.

• De informatie-uitwisseling met het buitenland te intensifi ëren en optimaal 
gebruik te maken van de geboden kanalen.

• Een kosten-batenanalyse te maken van de wijze waarop het casinotoezicht 
wordt uitgevoerd en uit te kijken naar alternatieve controletechnieken. 
Bovendien moet er meer aandacht zijn voor de integriteitbewaking van de 
daarmee belaste ambtenaren.

• De centrale sturing en administratieve omkadering beter uit te bouwen.

• Het geven van feedback te stimuleren door te voorzien in eenvoudige en 
niet-tijdrovende procedures en door de positieve effecten op het vlak van 
motivatie en bijsturing te benadrukken.

In zijn reactie op het ontwerpverslag (zie bijlage 2) wijst de minister van Financiën 
op de volgende initiatieven:

• Een behoeftestudie is aangevat om de noden aan personeelseffectieven te 
bepalen.

• De dienst beroepsopleiding zal een passend opleidingsprogramma uit-
werken en vanaf volgend jaar worden gecertifi ceerde opleidingen georgani-
seerd specifi ek voor de opsporingsdiensten.

• Met het oog op een unifi catie van de wetgeving zal aan de Administratie 
van Fiscale Zaken worden gevraagd om de noodzakelijke aanpassingen uit 
te werken.
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• De dienst Beroepsopleiding zal worden gevraagd om opleidingen betref-
fende de redactie van een proces-verbaal te organiseren voor de poly-
valente ambtenaren afkomstig van de directe belastingen.

• Er zal worden gezocht naar alternatieven om het toezicht op casino’s te 
rationaliseren door de invoering van geïnformatiseerde controles, aange-
vuld met doelgerichte verifi caties op het terrein en met aanwending van 
een proces van risicobeheer. De andere betrokken instanties (de FOD 
Justitie, de FOD Economische zaken en de gewesten) zullen voor overleg 
worden uitgenodigd.
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Lijst van afkortingen

AOIF Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfi scaliteit

BBI Bijzondere Belastinginspectie

BIC Dienst voor Bijstand en Interne Controle

BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde

CLO Central Liaison Offi ce

DB Directe Belastingen

FIOD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FOD Federale Overheidsdienst

FTE Full Time Equivalent

KB Koninklijk besluit

KB/WIB 92  Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

LOD Lokale Opsporingsdienst

NCO Nationaal Centrum Opsporingen

NIOD Nationale en Internationale Opsporingsdienst

NOD Nationale Opsporingsdirectie

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke-
ling

OFO Opleidingsinstituut van de Federale Overheid

SLA Service Level Agreements

WBTW Wetboek BTW

WIB 92 Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
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1 Overzicht van de opsporingsdiensten bij de AOIF

1.1 Wettelijk en reglementair kader

1.1.1 Algemeen

Bij KB van 6 juli 1997 houdende oprichting van de Administratie van de Onderne-
mings- en Inkomensfi scaliteit1 (AOIF), werd op het niveau van de buiten diensten 
van deze nieuwe administratie, naast de 48 polyvalente controlecentra, ook een 
Nationale Opsporingsdirectie (NOD) opgericht. Deze is samengesteld uit twee 
afdelingen: namelijk de Nationale en Internationale Opsporingsafdeling (NIOD) 
en de Lokale Opsporingsafdeling (LOD) (art. 4,2°).

De dagelijkse leiding van de NOD wordt waargenomen door een college samen-
gesteld uit twee gewestelijke directeurs en twee directeurs, die aan het hoofd 
van beide afdelingen van de NOD staan (art. 9).

Bij beslissing van de toenmalige secretaris-generaal op 31 oktober 19972, werden 
met ingang vanaf 1 oktober 1997 de (vroegere) opsporingsdiensten van de 
Directe Belastingen (DB) en van de BTW opgeheven en hun activiteiten over-
gedragen naar de NOD.

Wegens een aantal moeilijkheden bij het opstarten van de nieuwe opsporings-
diensten, werd door het directiecomité van de AOIF, in zitting van 7 januari 1998, 
echter beslist om de opdrachten van de (klassieke) opsporingsdiensten DB en 
BTW, op basis van de bestaande instructies te verlengen tot 30 juni 1998.

Het is bijgevolg pas vanaf 1 juli 1998 dat de nieuwe structuur van de opsporings-
diensten (NIOD & LOD) effectief operationeel is geworden.

Een administratieve instructie van 29 juli 19983 (hierna genoemd “basisinstructie”) 
regelt de organisatie van de opsporingsdiensten en de samenwerking tussen deze 
diensten en de andere administraties vanaf 1 juli 1998.

1.1.2  Krachtlijnen voor de reorganisatie van de opsporingsdiensten van 
de AOIF

De krachtlijnen van de reorganisatie van de nieuwe opsporingsdiensten werden 
als volgt samengevat in de basisinstructie:

• De opsporingen moeten in hoofdzaak afgestemd worden op – en onderge-
schikt zijn aan – de controlepolitiek en de controlestrategie. Dit betekent 
dat de doelstellingen van de controle vooraf moeten worden vastgelegd en 
dat het meedelen van de opsporingsresultaten moet gezien worden als een 
soort “levering” aan de gebruikers, met name de controle- en invorderings-
diensten. 

 Deze documentatie-opdracht wordt van primordiaal belang beschouwd: de 
gegevens die door de opsporingsdiensten werden verzameld, kunnen 
immers bijzonder nuttig zijn bij de selectie van de (grondig) te controleren 

1 KB 6 juli 1997 houdende oprichting van de Administratie van de Ondernemings- en Inkomens-
fi scaliteit.

2 Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van 
de Ondernemings- en Inkomensfi scaliteit.

3 Ref. Fo.6/000.130.
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dossiers en bij het bepalen van de controlefrequentie. De opname van alle 
inlichtingen in één gegevensbank moet een optimaal gebruik ervan bij de 
grondige controles door de controlecentra, de BBI of de invorderings-
diensten mogelijk maken4.

• Voor de opsporingen worden twee niveaus onderscheiden: het nationaal/
internationaal niveau en het plaatselijk niveau. De werkverdeling tussen 
deze twee niveaus moet op het subsidiariteitsbeginsel zijn gebaseerd, in 
die zin dat de opsporingen die niet op een zinvolle wijze op het plaatselijk 
niveau kunnen worden uitgevoerd, op nationaal/internationaal niveau worden 
verricht.

• Bij de lokalisatie van de opsporingsdiensten moet rekening worden gehou-
den met volgende dwingende beginselen:

– De coördinatieactiviteiten moeten tot een minimum beperkt blijven;

– Het snel en effi ciënt doorsturen van de informatie moet verzekerd 
zijn;

– De informatie moet zoveel mogelijk geconcentreerd blijven;

– De zekerheid moet bestaan dat de inlichtingen en vaststellingen maxi-
maal zullen worden gebruikt.

• Het nationaal/internationaal niveau moet multidisciplinair worden georga-
niseerd: dit kan worden verwezenlijkt door binnen eenzelfde dienst ambte-
naren uit verschillende fi scale disciplines samen te brengen (polyvalentie 
van de diensten – monovalentie van de ambtenaren). 

 Dit multidisciplinair karakter veronderstelt eveneens dat nauw wordt 
samengewerkt met de nationale opsporingsdirectie die behouden blijft bij 
de Administratie der Douane en Accijnzen.

• Er is nood aan een dienst die als algemeen “tussenstation” instaat voor de 
internationale samenwerking en de uitwisseling van gegevens met buiten-
landse fi scale administraties. Daartoe zal in een later stadium een afdeling 
“Internationale Samenwerking-Tussenstation” worden opgericht.

• Wegens het toenemend aantal bedrijven dat gebruik maakt van geauto-
matiseerde boekhoudsystemen is in een later stadium van de herstructu-
rering ook de oprichting voorzien van een afdeling “Informatica-audit”, die 
de taxatiediensten moet bijstaan bij het onderzoek van de betrouwbaarheid 
van dergelijke boekhoudsystemen.

• De opsporingsdiensten moeten, zowel op plaatselijk als op nationaal/inter-
nationaal niveau, over een zekere beheersautonomie kunnen beschikken 
tegenover de taxatie- en invorderingsdiensten. Deze autonomie mag echter 
de noodzakelijke intense samenwerking tussen alle diensten niet schaden. 
De leiding van de opsporingsdiensten en de controlecentra moet er dan 
ook over waken dat alle diensten effi ciënt samenwerken.

4 Cfr. art. 8,1°, KB 6 juli 1997 houdende oprichting van de AOIF.
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1.2 Administratieve inrichting van de diensten

1.2.1 Algemeen 

Bij beslissing van de secretaris-generaal van 31 oktober 1997, werden binnen de 
directie van de opsporingen (NOD), de opsporingsafdelingen (NIOD & LOD) en 
hun inspecties opgericht.

Dezelfde beslissing verduidelijkt dat de territoriale bevoegdheid van deze diensten 
zich uitstrekt over het hele land. Niettemin wordt hun bevoegdheid om praktische 
redenen verdeeld tussen de verschillende opsporingsinspecties en hun onder-
afdelingen, de opsporingssecties. De uitvoering van de opsporingstaken wordt 
geografi sch verdeeld, op basis van de territoriale bevoegdheden toegekend aan de 
controlecentra.

Aan het hoofd van elke opsporingsinspectie staat een diensthoofd dat duidelijke 
en gerichte richtlijnen moet geven aan zijn medewerkers en de uitvoering van de 
opsporingstaken moet opvolgen.

De agenten van de opsporingssecties zijn verbonden aan de opsporingsinspectie 
waaronder hun dienst ressorteert, en werken onder de leiding en het onmiddellijk 
toezicht van het hoofd van de opsporingsinspectie.

Organigram
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1.2.2 Afdeling “Nationale en Internationale Opsporingen” (NIOD)

Gelet op de omvang van sommige georganiseerde fi scale fraudemechanismen en 
op de groeiende internationalisering van de goederen- en dienstentransacties, 
werd de oprichting van een dienst die instaat voor de organisatie en de uitvoering 
van opsporingen op nationaal en internationaal niveau, noodzakelijk geacht. Daar-
bij werd geoordeeld dat deze dienst én multidisciplinair moest zijn samengesteld 
én territoriaal bevoegd moest zijn voor het hele land.

Onder de leiding van een gewestelijk directeur (herkomst BTW), bijgestaan door 
een directeur (herkomst DB), is de afdeling “Nationale en Internationale Opspo-
ring” samengesteld uit 6 inspecties die gevestigd zijn in de grote agglomeraties 
van het land (Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Hasselt en Luik)5.

Het multidisciplinair karakter wordt verwezenlijkt door binnen eenzelfde dienst 
ambtenaren uit verschillende fi scale disciplines samen te brengen. 

1.2.3 Afdeling “Lokale Opsporingen” (LOD)

De afdeling “Lokale Opsporingen” staat onder de leiding van een gewestelijk 
directeur (herkomst DB), bijgestaan door een directeur (herkomst BTW).

De afdeling is voorts samengesteld uit 16 inspecties (1 inspectie per 3 controle-
centra) die verder nog zijn opgesplitst in secties.

1.2.4 Praktische regeling van de werking van de opsporingsdiensten

Werkplan – werkregister

Zoals blijkt uit de basisinstructie zijn en blijven de activiteiten op het terrein de 
hoofdtaak van de ambtenaren van de opsporingssecties en moet de tijd besteed 
aan kantoorwerkzaamheden in principe worden beperkt tot maximum één dag 
per week. Tijdens deze dag op kantoor moeten de agenten van de opsporings-
secties onder meer een ontwerp van werkplan opmaken met de planning voor 
de volgende week. Dit werkplan dat o.a. de duur van de uit te voeren taken en 
de respectieve opdrachtgevers vermeldt, wordt na ondertekening in duplo aan 
de opsporingsinspectie ter goedkeuring toegezonden. Bij de opmaak van hun 
werkplan moeten de opsporingsagenten immers rekening houden met de ont-
vangen richtlijnen en moet voorrang worden verleend aan dringende werkzaam-
heden.

Op de opsporingsinspectie wordt het ontwerpwerkplan wekelijks nagezien door 
het diensthoofd en eventueel aangepast na overleg met de betrokken opsporings-
agenten. Van het goedgekeurde werkplan wordt één exemplaar aan de betrokken 
opsporingsambtenaar teruggezonden en blijft één exemplaar op de opsporingsin-
spectie zodat men daar steeds op de hoogte is van de dagelijkse agenda van elk 
personeelslid.

Door elke opsporingsagent wordt eveneens een werkregister bijgehouden waarin 
chronologisch alle effectief verrichte opsporingswerkzaamheden alsook bepaalde 
bevindingen en/of vastgestelde overtredingen summier worden genoteerd. Dit 
maakt het mogelijk de effectieve uitvoering van de diverse opdrachten na te 

5 Cf. art. 2,1° van de beslissing van de secretaris-generaal van 31 oktober 1997 betreffende de 
territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de Ondernemings- en 
Inkomensfi scaliteit.
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gaan en de resultaten ervan te beoordelen. Op basis van deze individuele werk-
registers worden dan voor de hele opsporingsinspectie de samenvattende staten 
(activiteitenverslagen) opgemaakt die maandelijks aan de Directie worden over-
gemaakt.

Voor het noteren van bepaalde gegevens of vastgestelde feiten voorziet de basis-
instructie ook in het gebruik van fi ches die via de opsporingsinspectie aan de 
betrokken taxatiediensten worden toegezonden. Eventueel wordt een dubbel van 
deze fi ches op de opsporingsinspectie bewaard.

Naast het vernoemde werkplan, werkregister en de fi ches, bestaat er ook een 
zogenaamde “dienstreiswijzer”, waarin per opsporingsinspectie alle dienst-
verplaatsingen worden opgenomen, met vermelding van onder meer bestemming – 
reisweg, kilometerindex bij vertrek, afgelegde kilometers, uur van vertrek en aan-
komst… Op die manier kunnen het lokaal diensthoofd en de hogere hiërarchie 
een zekere controle uitoefenen op de betrouwbaarheid van de werkplannen en 
activiteitenverslagen.

Mededeling van de resultaten: feedback

De basisinstructie legt aan de taxatieambtenaren van de verschillende fi scale 
administraties expliciet de verplichting op om bij het afsluiten van hun dossiers, 
de resultaten of het gebrek aan resultaat met betrekking tot de werkzaamheden 
van de opsporingsagenten mee te delen aan de opsporingsinspecteur.

Deze mededelingsplicht van de resultaten geldt zowel voor gerichte opsporingen 
als voor opsporingen van alle aard en heeft enerzijds tot doel de door de opspo-
ringsdiensten uit te voeren vaststellingen beter te oriënteren, en anderzijds de 
opsporingsagenten maximaal te motiveren bij de uitvoering van hun taken.

In de basisinstructie worden de taxatieambtenaren overigens uitgenodigd sug-
gesties te doen om de opsporing beter af te stemmen op hun behoeften.

Aan de opsporingsinspecteur wordt bovendien opgedragen om na elke belastbare 
periode deze mededelingsplicht in herinnering te brengen bij de taxatiediensten 
die in gebreke zijn gebleven, en om per semester bij de Directie van naargelang 
de NIOD of de LOD, verslag uit te brengen over de ontvangen voorstellen voor 
verbetering.

1.2.5 Coperfi n 

Het vorige herstructureringsplan van de fi scale administraties, en van de opspo-
ringsdiensten van de AOIF in het bijzonder, had nog niet volledig zijn beslag 
gekregen of het departement van Financiën werd in de loop van de jaren 2000-
2001 opnieuw het voorwerp van een grondige hervormings- en moderniserings-
operatie in het kader van de Copernicushervorming. 

Coperfi n (de Copernicushervorming bij de FOD Financiën) voorziet onder meer in 
de (geleidelijke) overgang van de AOIF naar drie nieuwe operationele entiteiten 
(“pijlers”) naargelang van het type belastingplichtige: Particulieren, Kleine en 
middelgrote ondernemingen en Grote ondernemingen, telkens onder leiding van 
een eigen administrateur (N-2).

In deze nieuwe structuur van de FOD Financiën werd door het Directiecomité 
(DIRCOM) van 13 maart 2004 beslist de bestaande opsporingsdiensten van de 
AOIF onder te brengen in één Nationaal Centrum Opsporingen (NCO) dat 
wordt geïntegreerd binnen de pijler Particulieren. Dit centrum dat dus onder de 
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hiërarchische bevoegdheid valt van de administrateur Particulieren zal echter de 
nationale en lokale opsporingsactiviteiten aansturen voor zowel de entiteiten 
Particulieren, KMO en Grote ondernemingen als voor de entiteiten Fraude-
bestrijding en Doelgroepenstrategie (Risicobeheer).

Het NCO is operationeel vanaf 1 april 2004 en zal onder de leiding staan van een 
Centrumdirecteur (niveau N-3). Het is de bedoeling dat deze laatste op contract-
basis (men spreekt van “service level agreements” of SLA’s) zal samenwerken 
met de Centrumdirecteurs Particulieren, KMO en Grote Ondernemingen, maar 
ook met Risicobeheer en Fraudebestrijding. In deze “service level agreements” 
zal concreet worden vastgelegd op welke manier en met welke timing bepaalde 
concrete vaststellingen op het terrein moeten worden uitgevoerd.

Voor de uitwerking en toepassing van de nieuwe werkmethodes in het raam van 
Coperfi n werden een aantal bijzondere werkgroepen samengesteld die meer 
specifi ek tot doel hebben:

• de uitwerking van een nationale databank6 NCO waarin de vaststellingen 
van de opsporingsdiensten kunnen worden opgeslagen en op een uniforme 
wijze verwerkt, en die eveneens de nodige gegevens bevat voor de orga-
nisatie van een feedbacksysteem en voor het gebruik ervan als manage-
mentstool (opvolging opsporingsactiviteiten);

• de integratie van de bestaande Regionale Informaticacellen van de AOIF in 
het NCO;

• de uitwerking van “modellen” met als doel de opstelling van uniforme 
documenten (proces-verbaal, controledocumenten,…) die moeten worden 
gebruikt door alle opsporingsagenten van het NCO, en dit in beide lands-
talen; deze documenten zouden downloadbaar moeten zijn via een module 
in de nationale databank NCO;

• het bepalen van de “methodologie” met als doel de opstelling van een 
handleiding voor het optimaal gebruik van de databank NCO, zodat een 
uniforme werkwijze betreffende opsporingen kan worden gegarandeerd.

1.3 Bevoegdheden

Aan de opsporingsdiensten werden geen bijzondere bevoegdheden toegekend. 
Dit betekent dat zij op het gebied van inkomstenbelastingen of BTW over net 
dezelfde onderzoeksmogelijkheden en bewijsmiddelen beschikken als de andere 
diensten van de AOIF, zij het dat door de specifi eke aard van de werkzaamheden 
van sommige wel frequenter gebruik wordt gemaakt.

Vermits de opsporingsdiensten deel uitmaken van de AOIF, gebeuren voor BTW-
plichtigen de controles in principe op gecoördineerde en geïntegreerde wijze, dus 
tegelijkertijd voor de inkomstenbelastingen en voor de BTW.

De rechten van onderzoek betreffende inkomstenbelastingen worden opgesomd 
in de artikelen 315 t.e.m. 336 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992. De artikelen 339 t.e.m. 344 handelen over de bewijsmiddelen.

6 Het is de bedoeling dat de nationale databank NCO één van de belangrijkste inputs zal zijn voor 
het risicobeheersysteem dat uiteindelijk aan de basis zal liggen van de selectie van de te controle-
ren dossiers bij de pijlers Particulieren, KMO en Grote ondernemingen.
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Inzake BTW liggen de voorschriften betreffende de bewijsmiddelen en controle-
maatregelen vervat in de artikelen 59 t.e.m. 69 van het Wetboek van de Belasting 
over de Toegevoegde waarde.

Vanzelfsprekend bevatten beide wetboeken regels in verband met de plicht die 
op de belastingplichtige (en op derden) rust om de boekhouding en overige ver-
antwoordingsstukken te bewaren en voor te leggen. 

In het raam van deze audit worden enkel die artikelen aangehaald die verderop 
aanleiding zullen geven tot commentaar. 

Met betrekking tot de inkomstenbelasting voorziet art. 319 WIB 92 in een recht 
van toegang tot de beroepslokalen tijdens de uren dat er een werkzaamheid 
wordt uitgeoefend, teneinde de aard en belangrijkheid ervan vast te stellen en de 
aard en hoeveelheid van voorraden en voorwerpen na te zien.

In het WBTW bestaat een nagenoeg identiek artikel. De BTW-regeling is echter 
op twee punten ruimer van opzet. Zo is uitdrukkelijk bepaald dat het bezoek op 
elk tijdstip en zonder voorafgaande verwittiging kan gebeuren, en dat de ambte-
naren de bevoegdheid hebben de boeken en stukken die zij aantreffen te onder-
zoeken.

Voor de bewijsregeling gelden de algemene fi scale regels: de bewijslast berust in 
principe bij de administratie die hiertoe beschikt over alle middelen van het 
gemeen recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, maar uitgezonderd de 
eed (art. 340 WIB 92 en art. 59 WBTW). Onder bepaalde voorwaarden kan wor-
den gebruik gemaakt van wettelijke vermoedens en ambtshalve taxatie waardoor 
de bewijslast wordt omgekeerd.

Op het beginsel dat niemand zichzelf een bewijs kan verschaffen bestaat echter 
één grote uitzondering: op het vlak van de BTW hebben vaststellingen opge-
tekend in een proces-verbaal bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de opsporingsdiensten van de Administratie der 
Douane en Accijnzen (en sommige vergelijkbare buitenlandse diensten) treden de 
opsporingsagenten van de AOIF nooit gewapend op en beschikken ze niet over 
prioritaire voertuigen. 

De NOD beschikt evenmin over politionele bevoegdheden7. Dit houdt onder meer 
in dat de voorlegging van identiteitsbewijzen niet kan worden afgedwongen en 
dat personen en voertuigen niet mogen worden geïmmobiliseerd.

1.4 Takenpakket

Doordat zij, meer dan eender welke andere dienst, op het terrein opereren en niet 
gebonden zijn aan kantooruren, zijn de opsporingsdiensten in opzet de ogen en 
oren van de fi scale administratie. 

De basisinstructie omschrijft de voornaamste taak dan ook als “het systematisch 
opsporen van feiten nuttig voor de taxatiediensten”. Hierbij kan het zowel gaan 
om pure documentatieopdrachten als om het vaststellen en beteugelen van 
fraude.

7 Dit eveneens in tegenstelling met de opsporingsdiensten van de Administratie der Douane en 
Accijnzen, waarvan bepaalde ambtenaren bij wet van 22 april 2003 de hoedanigheid van offi cier 
van gerechtelijke politie kregen toegekend.
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In de basiscirculaire is een lange en niet-exhaustieve lijst opdrachten voor de 
opsporingsinspecties opgenomen. Hieronder volgt een beknopte en samenvat-
tende opsomming:

Voor de NIOD:

• controles betreffende intracommunautaire handelingen (BTW);

• samenwerking met buitenlandse diensten (beantwoorden van vragen, 
gezamenlijke controle, uitwisseling van gegevens…);

• opsporingen die het niveau van de plaatselijke opsporingen overstijgen en 
a fortiori opsporingen met een internationaal karakter;

• inzamelen en verwerken van informatie met betrekking tot nieuwe vervoer-
middelen in het kader van de automatische gegevensuitwisseling tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie.

Voor de LOD:

• gerichte opsporingen op vraag van de controlecentra;

• inzamelen van gegevens nuttig voor het opstellen van forfaitaire grond-
slagen van aanslag (de zgn. nationale en regionale barema’s);

• toezicht in casino’s en renbanen (belasting op spelen en weddenschap-
pen);

• acties in het kader van een samenwerkingsprotocol met andere inspectie-
diensten (o.a. op zwartwerk);

• toezicht bij grote evenementen (bezoekersaantallen, drankverbruik, inhou-
ding van bedrijfsvoorheffi ng bij optredens van buitenlandse artiesten,…);

• allerhande controles die plaatsvinden buiten de normale werkuren;

• controle op de verkeersbelasting en de belasting op automatische ontspan-
ningstoestellen;

• onderzoek van al dan niet anonieme klachten;

• controle op het conform de regels bijhouden van allerhande registers en 
boekhoudkundige bescheiden;

• verzoeken tot ambtshalve notifi catie (d.w.z. de kennisgeving aan Belgische 
ingezetenen van akten en beslissingen die uitgaan van een buitenlandse 
belastingadministratie) in het kader van de wederzijdse bijstand tussen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie.
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2 Onderzoeksvragen en methodologie

De centrale probleemstelling bij het onderzoek werd als volgt geformuleerd: “Zijn 
de opsporingsdiensten zo georganiseerd, gereguleerd en uitgerust dat ze opti-
maal en effi ciënt kunnen functioneren als leverancier van feitelijke vaststellingen 
in het globaal fi scaal proces?”

Deze centrale vraag werd geconcretiseerd in een aantal onderzoeksvragen en 
bijhorende normen.

Onderzoeksvragen Normen

Beschikken de opsporingsdiensten over 
voldoende en gekwalifi ceerd personeel?

De administratie moet de 
personeelsformatie nauwkeurig inschatten 
in overeenstemming met de behoeften.

Een basisopleiding en regelmatige 
specifi eke vormingen moeten de 
competenties op het gewenste peil 
brengen of houden.

Beschikken de opsporingsdiensten over 
voldoende middelen en bevoegdheden om 
hun taken uit te oefenen?

De minimale logistieke behoeften moeten 
worden vastgesteld.

De materiële middelen moeten een 
coherent en compatibel geheel vormen.

De wettelijke bevoegdheden moeten 
aansluiten bij de opdrachten.

Worden de opsporingswerkzaamheden 
afdoende begeleid en gestuurd?

Noodzaak van beleidsvoorbereiding en 
voorafgaandelijk vastleggen van de 
doelstellingen.

De taakomschrijving moet actueel en 
welomlijnd zijn. Gestandaardiseerde 
werkmethodes en documenten moeten een 
uniform handelen garanderen.

De uitvoering van de werkzaamheden 
moet worden opgevolgd.

Systematische feedback moet het mogelijk 
maken de resultaten in te schatten en 
eventuele tekortkomingen te detecteren.

De oorspronkelijke bedoeling om de werkzaamheden van de opsporingsdiensten 
ook te toetsen op het nut voor en het effectieve gebruik door de taxatiediensten, 
bleek niet haalbaar omwille van de onmogelijkheid het respectieve aandeel van 
beide diensten in het uiteindelijke controleresultaat te bepalen. 

In een voorbereidende fase werden de wet- en regelgeving, de parlementaire 
documenten en de administratieve richtlijnen bestudeerd.

Het eigenlijke onderzoek gebeurde voornamelijk aan de hand van interviews met 
leidinggevende ambtenaren en plaatsbezoeken bij talrijke buitendiensten.

Tenslotte werden periodieke verslagen, statistieken, registers en werkplannen 
geanalyseerd.
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Bij brief van 16 maart 2005 is het voorontwerp van verslag van het Rekenhof 
voorgelegd aan de Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfi scaliteit. 
Bij brieven van 15 april 2005 en 3 mei 2005 heeft de AOIF zijn opmerkingen 
geformuleerd. Uittreksels uit de antwoorden van die administratie zijn in dit 
verslag geïntegreerd (met verwijzing in de kantlijn). Het volledige antwoord werd 
opgenomen als bijlage.

Het ontwerpverslag werd op 25 juli 2005 aan de minister van Financiën toege-
stuurd.

Bij brief van 22 september 2005, opgenomen als bijlage, gaf de minister een 
uitgebreide reactie op het ontwerpverslag. Uittreksels uit deze brief zijn in dit 
defi nitief verslag geïntegreerd (met verwijzing in de kantlijn).
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3 Bevindingen

3.1 Personeelsbeleid

3.1.1 Opstelling kwantitatief kader

Bij de oprichting van de AOIF (KB van 6 juli 1997) werd de geleidelijke integratie 
van de administraties van de directe belastingen (DB) en van de BTW vooropge-
steld. Voor de verdeling van het aantal betrekkingen over de ambtenaren van de 
twee oorspronkelijke administraties werd uitgegaan van een globale verdeelsleu-
tel van 2/3 DB en 1/3 BTW8. 

Voor de afdeling Lokale Opsporingen (LOD) werd echter voorzien dat het aantal 
personeelsleden overeenkomt met de bestaande personeelsbezetting van de 
opsporingsdiensten van de BTW en de DB. Dit kader zou dan later op het gebied 
van aantal en kwalifi catie worden aangepast op basis van de functionele noden 
van de diensten. De ambtenaren die op 1 januari 1997 verbonden waren aan de 
opsporingsdiensten van de BTW en de DB kregen overigens absolute voorrang 
om in de nieuwe NOD van de AOIF te worden tewerkgesteld.

Bij de oprichting van de Nationale Opsporingsdirectie (NOD) blijkt – wat de afde-
ling LOD betreft in elk geval – nooit een echte behoeftestudie te zijn gemaakt 
voor de vaststelling van het aantal personeelsleden: de bestaande effectieven 
van de vroegere opsporingsdiensten BTW en DB werden gewoon samengevoegd. 
Momenteel betekent dit voor de LOD ongeveer 450 personeelsleden verspreid 
over tientallen locaties in het land (de 16 LOD-inspecties van 10 à 40 personeels-
leden zijn namelijk nog onderverdeeld in plaatselijke secties die doorgaans 4 à 
5 personeelsleden omvatten).

Voor de afdeling Nationale en Internationale Opsporingen (NIOD) werd qua per-
soneelsbezetting voorzien dat de zes inspecties, gevestigd in de grote agglome-
raties van het land, elk onder leiding staan van een eerstaanwezend inspecteur, 
en verder uit twee andere ambtenaren van niveau 1 (rang 10) en 5 ambtenaren 
van niveau 2+ bestaan. Dit betekent een theoretisch personeelsbestand van in 
totaal 48 NIOD-ambtenaren (6 inspecties met elk 8 opsporingsagenten).

3.1.2 Invulling van het personeelskader

In de praktijk blijken de personeelskaders zowel voor de LOD als voor de NIOD 
niet volledig te zijn ingevuld. In bepaalde opsporingsinspecties kan de toestand 
op personeelsvlak zelfs schrijnend of alleszins moeilijk werkbaar worden genoemd. 
De voornaamste problemen situeren zich in de grootstedelijke agglomeraties 
Antwerpen, Brussel en Luik, waar de opsporingsdiensten naast een tekort aan 
personeel ook een groot personeelsverloop (veel interim-personeel…) kennen. 
Bovendien stelt zich in Brussel nog het probleem van de tweetaligheidsvereiste.

Wat de NIOD betreft, blijken eind 2003 ongeveer 15 van de voorziene 48 plaatsen 
open te staan. Daarbij zijn het vooral ambtenaren van BTW-origine die ontbreken: 
eind 2003 bleek slechts 56 % van het kader van BTW-ambtenaren ingevuld. Noch-
tans is de NIOD vooral belast met BTW-taken.

8 Cfr. Vademecum Controlecentra – Herstructurering van de Belastingadministraties: voorstellen 
voor de verwezenlijking van fase 2 op 2 juli 1997, p. 14.
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Bij de LOD is het tekort aan BTW-ambtenaren minder nijpend (81 % van het 
kader van BTW-ambtenaren ingevuld) en is de verhouding DB/BTW-ambtenaren 
respectievelijk 332 tegenover 113.

Ook de minister van Financiën erkent dat de personeelskaders van de opspo-
ringsdiensten nooit helemaal werden ingevuld. De problematiek van de onderbe-
zetting van de diensten in de grote agglomeraties is bekend en is typisch voor alle 
diensten die deel uitmaken van de nieuwe AOIF-structuren.

Qua administratief niveau van de opsporingsagenten ziet de verhouding binnen 
beide opsporingsafdelingen er als volgt uit:

NIOD LOD

Niveau 1 29 % 9,6 %
Niveau 2+ 65 % 19,7 %
Niveau 2 3 % 44,5 %
Niveau 3 3 % 24,6 %
Niveau 4 - 1,6 %

Het groot aandeel van de lagere administratieve niveaus 2 en 3 bij de LOD vindt 
zijn verklaring in het feit dat de LOD-taken meer gericht zijn op het verrichten van 
bepaalde feitelijke vaststellingen op het terrein, rechtstreeks bij de belasting-
plichtige.

De NIOD-taken daarentegen zijn vaak meer technisch en boekhoudkundig van 
aard en vereisen meestal een hoger opleidingsniveau.

Een andere vaststelling, zowel bij de NIOD als bij de LOD, is de opvallend hoge 
gemiddelde leeftijd van de opsporingsambtenaren: 51 jaar bij de NIOD en 48,5 
jaar bij de LOD. Er is hier duidelijk sprake van een omgekeerde leeftijdspiramide, 
met een zeer smalle basis van jonge(re) opsporingsagenten (de -40 jarigen verte-
genwoordigen slechts ongeveer 4,5 % van het totaal aantal opsporingsagenten), 
en een (lood)zware top van vijftigplussers (ongeveer 50 %).

Blijkbaar hebben de opsporingsdiensten nogal wat aan aantrekkingskracht inge-
boet bij het personeel en is het niet zo vanzelfsprekend om jonge(re) ambtenaren 
te rekruteren voor het opsporingswerk. De laatste jaren stelt men overigens vast 
dat in vele opsporingsdiensten de vertrekkende ambtenaren meestal niet meer 
worden vervangen.

De veroudering van de personeelseffectieven wordt door de minister erkend. Dit 
is volgens hem te wijten aan de beperkte wervingsmogelijkheden en dus het 
gebrek aan instroom van jonge elementen.

3.1.3 Coperfi n

In het kader van de Coperfi n-hervorming werd nu wel een aanvang gemaakt met 
een behoeftestudie betreffende het personeel voor de (nieuwe) opsporingsdien-
sten. Daarover werd echter nog geen offi ciële communicatie gedaan door het 
nieuwe management (toestand juni 2004). Qua personeelsaantallen van de nieuwe 
opsporingsdiensten zijn er, naar verluidt, geen fundamentele aanpassingen gepland, 
maar zou het wel de bedoeling zijn om de lagere niveaus geleidelijk te laten afvloeien 
en te vervangen door hoger gekwalifi ceerd personeel.

Reactie van 
de minister

Reactie van 
de minister
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De minister wijst erop dat in het kader van de huidige Coperfi n-hervorming 
alle bestaande opsporingsdiensten van de AOIF in een Nationaal Centrum 
Opsporingen (NCO) worden ondergebracht. Een behoeftestudie die momenteel 
lopend is, zal de nood aan personeelseffectieven bepalen om deze diensten in 
staat te stellen hun opdrachten naar behoren uit te voeren.

3.1.4 Deelconclusie

Bij de oprichting van de NOD werd er qua personeelsbezetting nooit een echte 
behoeftestudie gemaakt. Nieuwe personeelskaders voor de nieuwe opsporings-
diensten werden als dusdanig nooit uitgewerkt, zeker niet wat de LOD betreft, 
waar de bestaande personeelseffectieven van de vroegere opsporingsdiensten 
BTW en DB gewoon werden samengevoegd.

Voornamelijk in de grootstedelijke agglomeraties kampen de opsporingsdiensten 
soms met acute personeelstekorten. Dit probleem stelt zich bij de NIOD vooral 
voor de BTW-ambtenaren.

Vrij opvallend ook is de hoge gemiddelde leeftijd van de opsporingsambtenaren.

3.2 Opleiding en vorming

3.2.1 Algemeen

Op het gebied van beroepsopleiding specifi ek voor de opsporingssector voorziet 
de basisinstructie in een basisvorming van ongeveer drie weken die vanaf het 
tweede semester 1998 progressief aan de opsporingsagenten van de niveaus 1, 
2+, 2 en 3 zou worden verstrekt. Deze verplichte vorming zou diverse modules 
omvatten, zoals voorrechten van de opsporingsagenten en het opstellen van vast-
stellingen met inbegrip van een initiatie in de informatica.

Deze aangekondigde basisopleiding werd verder uitgewerkt in een instructie van 
27 januari 19999 waarin o.m. het programma en de organisatie van de cursussen 
werden toegelicht. In de loop van het jaar 1999 werden dan in het kader van het 
deel “technische en fi scale opleiding” onder meer de volgende modules georgani-
seerd: 

• bewijsmiddelen (1 dag);

• bewijskracht van aangegeven cijfers en/of de boekhouding (2 dagen);

• studie van beroepen betreffende de volgende activiteitensectoren:

– sector HORECA (1 dag);

– automobielsector (1 dag);

– bouwsector (1 dag).

De Centra voor Beroepsopleiding (CBO) van de directe belastingen en van de 
BTW verleenden hun medewerking aan deze basisopleiding die gedecentraliseerd 
werd georganiseerd in de loop van het jaar 1999 en voortgezet werd in 2000 en 
2001.

Navraag bij de verantwoordelijke dienst van de centrale administratie heeft ech-
ter aangetoond dat zeker niet alle aanvankelijk voorziene modules van de ver-
plichte basisopleiding ook effectief werden gegeven. Dit werd ook bevestigd in 

9 Ref. Fp. 15/000.264.

Reactie van 
de minister
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verscheidene opsporingsinspecties waar is gebleken dat vaak slechts een beperkt 
aantal opsporingsambtenaren bepaalde modules van de basisopleiding ook effec-
tief hebben gevolgd. In sommige opsporingsdiensten had men overigens nog nooit 
gehoord van enige basisopleiding, specifi ek voor de opsporingssector, en kon 
men zich enkel de cursus “omgaan met agressie” herinneren als specifi ek bestemd 
voor de opsporingsambtenaren.

Naast de voorziene verplichte basisopleiding, hebben de ambtenaren van de 
opsporingsdiensten ook de mogelijkheid om, zoals al hun collega’s van de AOIF, 
deel te nemen aan andere cursussen (ter voorbereiding van loopbaanexamens, 
studie dagen fi scale actualiteit, informaticacursussen, cursussen van het OFO 
enz…).

In verscheidene opsporingsinspecties werd echter geklaagd over het tekort aan 
door het departement georganiseerde opleidingsmogelijkheden, voornamelijk op 
het vlak van boekhouding, informatica en de controle van geïnformatiseerde boek-
houdingen, maar ook betreffende bijvoorbeeld BTW en verkeersbelasting.

Bepaalde opsporingsagenten zien zich dan ook soms genoodzaakt om, op eigen 
initiatief en buiten de werkuren, bepaalde cursussen te volgen buiten het depar-
tement om, eventueel onder het stelsel van het vormingsverlof of kredieturen.

De door het departement (CBO, Nationale School voor Fiscaliteit…) georgani-
seerde cursussen worden overigens vaak als te “academisch” en te weinig prak-
tijkgericht bestempeld. 

In een lokale opsporingsinspectie werd door het diensthoofd een vrij pragma-
tische oplossing voor dit probleem uitgewerkt, door op regelmatige tijdstippen 
zelf informatiesessies voor zijn medewerkers te houden waarbij, voor bepaalde 
materies, op een bevattelijke en overzichtelijke wijze de voornaamste aandachts-
punten bij het opsporingswerk concreet worden toegelicht en geduid, gelet op de 
meest recente evoluties terzake.

Tevens blijkt er een duidelijke behoefte te bestaan aan praktische opleidings-
sessies betreffende de raadpleging en optimale aanwending van bepaalde speci-
fi eke netwerken van het departement, zoals BELCONET (directe belastingen) en 
het VIDEO-systeem (BTW), aangezien de gebruiksvriendelijkheid en toeganke-
lijkheid van deze netwerken, naar verluidt, nogal wat problemen stelt voor vele 
opsporingsambtenaren.

3.2.2 Deelconclusie 

De (verplichte) basisopleiding voor de opsporingsagenten blijkt slechts vrij frag-
mentarisch te zijn gegeven en de georganiseerde modules ervan blijken zeker niet 
door alle opsporingsambtenaren effectief te zijn gevolgd.

Wat de (facultatieve) cursussen betreft, toegankelijk voor het opsporingsperso-
neel, blijken er qua aanbod nogal wat lacunes te bestaan op het vlak van voorna-
melijk informatica en boekhouding, maar ook met betrekking tot bijvoorbeeld ken-
nis van de BTW-reglementering.

Over het algemeen wordt erover geklaagd dat de door het departement georgani-
seerde cursussen te weinig praktijkgericht zijn en te weinig zijn afgestemd op de 
dagelijkse noden en het opleidingsniveau van de gemiddelde opsporingsagent.
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In haar antwoord wijst de administratie erop dat de dienst Beroepsopleiding zich 
voorneemt mee te werken aan nieuwe opleidingsmodules specifi ek afgestemd op 
de opsporingen.

De minister wijst erop dat de dienst Beroepsopleiding (DB en BTW) vanaf volgend 
jaar gecertifi ceerde opleidingen zal organiseren, specifi ek voor de opsporings-
diensten. Daartoe zal een werkgroep worden opgericht die een aangepast opleidings-
programma zal uitwerken.

3.3 Logistiek en materiële middelen

3.3.1 Informatica

Wat betreft informaticamaterieel stelt de basisinstructie enkel dat zowel aan de 
opsporingsinspecties als aan de directies ten minste één nieuwe desktop-pc per 
dienst zal worden toegekend. Verder zou iedere inspectie minstens één draag-
bare pc en een printer toebedeeld krijgen. Dit materiaal zou dan onder de verant-
woordelijkheid van de diensthoofden, volgens de behoeften van de dienst, onder 
de opsporingsagenten worden verdeeld.

Uit de plaatsbezoeken aan diverse opsporingsdiensten in het land is gebleken dat 
de informaticamiddelen zowel kwantitatief als kwalitatief te wensen overlaten: in 
de meeste inspecties zijn slechts een beperkt aantal volwaardige desktop-pc’s 
voorhanden en dient men zich te behelpen met vaak verouderde pc’s die enkel 
nog nuttig te gebruiken zijn voor tekstverwerking. 

Van draagbare pc’s is nauwelijks sprake bij de meeste opsporingsdiensten, in die 
mate dat bepaalde opsporingsambtenaren soms hun eigen privé-laptop mee-
nemen naar het werk en ook zelf opdraaien voor alle bijhorende kosten (inkt-
patronen, herstellingen enz.).

Dit gebrek aan computerondersteuning wordt door het personeel vaak als zeer 
frustrerend ervaren, temeer omdat de lijnen voor datacommunicatie soms aan-
wezig zijn. Ook opzoekingen in specifi eke netwerken van het departement zoals 
BELCONET (directe belastingen) en VIDEO (BTW) zijn voor het personeel quasi 
onmogelijk, net zoals het raadplegen van bepaalde fi scale codifi caties of bestanden 
die enkel via cd-rom beschikbaar zijn.

Het gemis aan degelijke pc’s bemoeilijkt uiteraard ook een vlotte correspondentie 
met de belastingplichtigen, evenals de effi ciënte redactie en verwerking van de 
verslagen en rapporten van de betrokken diensten10.

Vermits het opsporingswerk, zeker bij de LOD-afdeling, voor het overgrote deel 
uit terreinwerk (prestaties buiten het kantoor) bestaat, is de praktijk dan ook zo 
dat, bij gebrek aan draagbare pc’s, de opsporingsvaststellingen eerst in klad op 
papier worden genoteerd, om achteraf op het kantoor te worden verwerkt op pc, 
om dan de nodige verslagen en processen-verbaal, met alle mogelijke bijlagen te 
genereren. 

Er moet worden opgemerkt dat vanaf 2002 wel een zekere inhaalbeweging op het 
gebied van de informatisering van de opsporingsdiensten heeft plaatsgehad, met 
een duidelijke verbetering van de pc-ratio op het aantal effectieve personeels leden 
tot gevolg. Dit belet niet dat de toestand in verscheidene plaatselijke LOD-
afdelingen (secties) vrij problematisch blijft, en vooral in bepaalde secties die geo-
grafi sch ver verwijderd zijn van de inspectie waarvan ze administratief afhangen. 

10 Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 28 mei 2002, 15.350 (Vr. nr. 1005 Vanvelthoven).
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Positief is wel de vaststelling dat alle opsporingsinspecties (zowel NIOD als LOD) 
momenteel over internettoegang en een e-mailadres beschikken, en ook aange-
sloten zijn op het netwerk van het departement. 

3.3.2 Communicatie- en kantoorapparatuur 

Op het vlak van de communicatiemiddelen blijken er zich in verscheidene opspo-
ringsdiensten ernstige problemen voor te doen betreffende de beschikbaarheid 
van gsm-toestellen. Vaak moet men zich namelijk behelpen met een beperkt 
aantal gsm’s waarvan sommige toestellen dan nog nauwelijks betrouwbaar blij-
ken te zijn. Zeker wanneer meerdere opsporingsploegen tegelijkertijd de baan op 
zijn, kan dit soms zeer hinderlijk zijn. In meerdere diensten maken de opsporings-
ambtenaren dan ook gebruik van privé-gsm’s.

In dit verband moet erop worden gewezen dat er geen duidelijke regeling of uni-
forme gedragslijn blijkt te bestaan voor de vergoeding van de gesprekskosten 
(in theorie zou er een administratieve regeling bestaan voor de vergoeding van 
de professionele gesprekskosten met privé-gsm’s, maar de hiervoor voorziene 
procedure is, naar verluidt, zo omslachtig dat hiervan zelden wordt gebruik-
gemaakt …).

In de meeste diensten blijkt wel de mogelijkheid te bestaan om internationaal te 
telefoneren, wat voornamelijk voor de NIOD-afdeling van belang is.

Op het vlak van courante kantoorapparatuur (o.a. fax- en kopieertoestellen…) 
blijken er zich in de meeste diensten weinig of geen problemen te stellen.

3.3.3 Verplaatsingsmogelijkheden 

Het opsporingswerk vereist uiteraard heel wat verplaatsingen. Bij gebrek aan 
dienstwagens voor de opsporingsdiensten, moeten deze verplaatsingen gebeuren 
met de eigen wagens van het personeel dat daarvoor een kilometervergoeding 
ontvangt die o.m. de benzinekosten, de afschrijving van het voertuig en de verze-
kering voor de gedane verplaatsing dekt. Het is pas sinds kort dat hiervoor ook 
een omniumverzekering werd afgesloten ten behoeve van het personeel.

De centrale administratie kent aan de diverse opsporingsdiensten jaarlijks maxi-
male kilometercontingenten toe voor de verplaatsingen. Bij overschrijding van deze 
quota moeten aan het hoofdbestuur eventueel supplementen worden gevraagd die, 
naar verluidt, meestal vrij soepel worden toegestaan.

Bij bepaalde risicovolle opdrachten of acties wordt overigens soms beroep gedaan 
op de medewerking van de collega’s van de douanediensten die wel over dienst-
wagens beschikken.

3.3.4 Andere specifi eke uitrusting 

De opsporingsdiensten moeten soms over vrij specifi eke uitrusting en/of speciaal 
materieel beschikken om bepaalde van de hun opgedragen taken uit te voeren. 
Het spreekt vanzelf dat ook de opsporingsambtenaren de (soms vrij strikte) regle-
menteringen betreffende o.m. veiligheid en openbare hygiëne in bepaalde secto-
ren moeten naleven (bijvoorbeeld aangepaste kledij en schoeisel voor de contro-
les in slachthuizen en op bouwwerven…). Anderzijds moet voor de effi ciënte 
aanpak van bepaalde specifi eke opdrachten soms speciaal materieel worden aan-
gewend (bijvoorbeeld specifi eke meet-, tel- of weegapparatuur voor bepaalde 
opnemingen in landbouwbedrijven enz.). 
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In een aantal opsporingsdiensten bleek deze specifi eke uitrusting en/of materieel 
niet voorhanden, zodat bepaalde van de voorziene opsporingstaken in de praktijk 
dode letter blijven.

3.3.5 Deelconclusie 

Ondanks de inhaalbeweging die vanaf de jaren 2002-2003 werd ingezet, is er nog 
een lange weg af te leggen naar een adequaat, effi ciënt beheerd computerpark 
voor de opsporingsdiensten.

In veel lokale opsporingsdiensten zijn de beschikbare informaticamiddelen zowel 
kwantitatief als kwalitatief ondermaats te noemen. Dit bemoeilijkt een vlotte 
correspondentie met de belastingplichtigen en andere fi scale diensten, evenals de 
effi ciënte redactie en verwerking van de opsporingsverslagen. Ook opzoekingen 
in specifi eke netwerken van het departement en raadpleging van bepaalde fi scale 
codifi caties worden hierdoor soms onmogelijk.

In haar antwoord verwijst de administratie naar twee concrete acties die onder-
nomen werden om een oplossing te bieden voor de gestelde problemen:

• In de loop van het voorjaar 2005 worden er ongeveer 5.000 extra pc’s 
geleverd voor de FOD Financiën. Een aantal van deze pc’s zijn voorzien voor 
welbepaalde projecten, maar 1.500 pc’s zijn bestemd voor een algemene 
versterking van de diensten, en bij de micro-implantatie van deze pc’s in de 
loop van de komende weken zal zeker een hoge prioriteit worden gegeven 
aan de opsporingsdiensten. De eerste leveringen waren hierbij voorzien voor 
de maand juni 2005.

• Daarnaast is een levering voorzien van 300 laptops. Hierin werd ook een 
project opgenomen voor 26 laptops voor de opsporingsdiensten dat intus-
sen door het directiecomité van 20 april 2005 werd goedgekeurd. Ook de 
levering van deze toestellen was in de loop van de maand juni gepland.

 De combinatie van deze twee acties moet het volgens de administratie 
mogelijk maken de uitrustingsgraad op het gebied van informaticamateriaal 
van de opsporingdiensten gevoelig te verbeteren.

Bij gebrek aan voldoende gsm-toestellen ziet men zich in vele opsporingsdiensten 
genoodzaakt privé-gsm’s aan te wenden. De administratieve vergoedingsregeling 
voor de gesprekskosten met deze privé-toestellen is bijzonder omslachtig en in 
de praktijk moeilijk werkbaar.

In een aantal opsporingsdiensten blijkt voor de opsporingstaken specifi eke uitrus-
ting of materieel niet beschikbaar, zodat bepaalde opsporingstaken dan ook niet 
kunnen worden uitgevoerd.

In haar antwoord wijst de administratie erop dat, wat de gsm’s betreft, de gevraagde 
toestellen inmiddels zijn geleverd. Wat de andere specifi eke behoeften (materiaal en 
uitrusting) betreft die nodig zijn voor het opsporingswerk, zal de Nationale Opspo-
ringsdirectie worden gevraagd tijdig haar bestelling te plaatsen opdat de Dienst 
Logistiek de gevraagde goederen binnen de gestelde termijn zou kunnen leveren.

In algemene zin is de administratie van oordeel dat de gestelde problematiek voor 
een groot gedeelte zal kunnen worden verholpen door het maken van duidelijke 
afspraken tussen de NOD (tijdig bestellen, duidelijk defi niëren wat men wil) en de 
Dienst Logistiek (verlenen van de nodige tijd voor het plaatsen van de bestelling 
en de levering van de goederen, geven van feedback naar de NOD toe indien de 
deadline niet kan worden gehaald of indien de gevraagde goederen moeilijk of 
helemaal niet te vinden zouden zijn).
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In deze zin zullen de nodige consignes worden verstrekt aan de beide betrokken 
diensten.

3.4 Bevoegdheden en bewijsmiddelen

3.4.1 Recht van toegang tot beroepslokalen

Zoals eerder vermeld, bestaat zowel inzake directe belastingen (art. 319 WIB 92) 
als inzake BTW (art 63 WBTW) een recht van toegang tot beroepslokalen.

Sommige geïnterviewde diensthoofden zijn van mening dat de BTW-bevoegdhe-
den terzake aanzienlijk meer mogelijkheden geven dan de bevoegdheden op het 
gebied van directe belastingen. Zij geven hun opsporingsagenten dan ook als 
richtlijn mee bij acties steeds ook het BTW-aspect te controleren. 

Anderen betwijfelen of het recht van toegang inzake BTW echt verregaander is 
en menen dat de ruime visie stoelt op enkele betwistbare gerechtelijke uitspra-
ken.

Nog een ander diensthoofd bepleitte grote voorzichtigheid en gaf aan zijn agen-
ten de raad mee enkel gebruik te maken van de bevoegdheden van hun respec-
tieve administraties van oorsprong. Een opsporingsagent die vóór de oprichting 
van AOIF behoorde tot de Administratie der Directe Belastingen zou zich dus niet 
mogen beroepen op het recht van toegang voorzien in artikel 63 WBTW.

In een recent cassatiearrest11 werd uitspraak gedaan over de draagwijdte van arti-
kel 63 WBTW. Het Hof van Cassatie stelt dat de bevoegde ambtenaren niet enkel 
het “recht hebben om na te gaan welke boeken en stukken zich bevinden in de 
ruimten waar de activiteit wordt uitgeoefend maar ook de boeken en stukken die 
zij daar aantreffen, te onderzoeken, zonder voorafgaand om de voorlegging van 
die boeken en stukken te moeten verzoeken. Dit in tegenstelling tot artikel 319, 
eerste lid, WIB 92 dat aan de ambtenaren van de administratie der directe belas-
tingen geen vrije toegang verleent tot beroepslokalen teneinde hen in staat te 
stellen de boeken en stukken te onderzoeken die zich aldaar bevinden”.

Zoals eerder gesteld, is de BTW-regeling ook ruimer op het vlak van het tijdstip 
waarop recht van toegang bestaat. Binnen de AOIF-diensten, waartoe ook de 
NOD behoort, zijn zowel ambtenaren werkzaam afkomstig uit de directe belastin-
gen als uit de sector BTW. Hun taak is trouwens de uitvoering van polyvalente 
controles. Die tweeledige opdracht maakt dat vergissingen tegen de procedure-
regels en interpretatieproblemen niet uit te sluiten zijn. In het verleden gaf dit 
reeds aanleiding tot de vernietiging van aanslagen. 

11 Cass., 16 december 2003, F.J.F. 2004, p. 117.
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De administratie wijst erop dat de origine van de ambtenaar op zich geen rol speelt. 
Wel van belang is dat de controle van een bepaalde materie en de omstandigheden 
waarin die controle wordt verricht, zijn toegestaan door de corresponderende 
wetgeving. In voorkomend geval dient het proces-verbaal dus uitdrukkelijk te ver-
melden dat de vaststellingen werden verricht in het kader van een onderzoek naar 
de toepassing van de BTW.

De administratie neemt akte van het feit dat een unifi catie van de beide wet-
gevingen dringend nodig is.

De minister laat weten dat de terzake bevoegde Administratie van Fiscale Zaken 
zal worden gevraagd om de noodzakelijke aanpassingen uit te werken.

Overigens stelde het Rekenhof vast dat de geïnterviewde opsporingsagenten nog 
steeds niet beschikken over actuele aanstellingsbewijzen van de AOIF. Deze 
ambtenaren maken nog steeds gebruik van de oude aanstellingsbewijzen (van 
vóór 1998) die ze bezaten in hun administratie van herkomst12.

Niet alleen zijn de gegevens bijgevolg veelal gedateerd (slechte gelijkenis van 
de foto, geen rekening gehouden met veranderingen van graad e.d….), ook 
juridisch zijn er mogelijke gevolgen. De wetsartikels i.v.m. onderzoeksbevoegd-
heden preciseren immers dat de ambtenaren bij hun contacten met belasting-
plichtigen moeten voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs. Strikt genomen kan 
bij een polyvalente controle een opsporingsagent met een oud aanstellings-
bewijs van de Administratie der Directe Belastingen geen aanspraak maken op 
BTW-bevoegdheden. Zo kan bijvoorbeeld een plaatsbezoek door de rechtbank 
onregelmatig worden verklaard en leiden tot vernietiging van de erop geba-
seerde aanslagen.

De minister van Financiën gaat niet akkoord met deze gevolgtrekking.

Het is correct dat de aanstellingsbewijzen niet actueel zijn en verouderde bena-
mingen voor de graden gebruiken en vaak een andere graad vermelden dan de 
huidige graad van de ambtenaar. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechts-
geldigheid van het aanstellingsbewijs dat uitdrukt dat de betrokken ambtenaar 
de administratieve eed heeft afgelegd en het door de wet aan de administratie 
toegekende recht van toegang mag uitoefenen. De eventuele foutieve graad 
van de ambtenaar doet aan dit recht geen afbreuk.

3.4.2 Politionele bevoegdheid

Op de vraag naar de wenselijkheid om over bepaalde politionele bevoegdheden te 
kunnen beschikken werd door de respondenten uiteenlopend geantwoord. 

Uitgebreide politionele bevoegdheden werden unaniem afgewezen. De opspo-
ringsdiensten zijn hiervoor niet opgeleid noch uitgerust. De heersende cultuur is 
ook gericht op diplomatie, veeleer dan op confrontatie.

Gezien het belang bij de opsporingswerkzaamheden van een correcte identifi catie 
van personen, is het ontbreken van het recht om de voorlegging van een identi-
teitskaart te vorderen, het meest genoemde pijnpunt13.

12 Op een parlementaire vraag van de heer Daems uit 1998 antwoordde de Minister van Financiën 
nochtans: “De aanmaak van nieuwe aanstellingsbewijzen (…) is thans in uitvoering.” (Vr. en 
Antw. Kamer 1997-98, 10 augustus 1998, 19.295 (Vr. nr. 1350 Daems)).

13 Artikel 1 van het KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten behoudt dit recht voor 
aan de politie.
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Bij de NIOD bepleiten sommigen de toekenning van politionele bevoegdheid aan 
een beperkt aantal hogere ambtenaren14. Gelet op de taken van deze dienst, 
onder meer gericht op georganiseerde fraude die vaak een internationale compo-
nent vertoont, kan dit het contact vergemakkelijken met bijvoorbeeld onder-
zoeksmagistraten of buitenlandse opsporingsdiensten die wel over politionele 
bevoegdheden beschikken15.

De administratie is van mening dat voor het huidige takenpakket van de Opspo-
ringsdirectie politionele bevoegdheid onnodig is. Wel noodzakelijk is volgens haar 
een harmonisatie BTW-DB inzake de onderzoeksbevoegdheden.

3.4.3 Proces-verbaal

Het proces-verbaal treft men als bewijsmiddel aan in diverse belastingen waar-
onder de BTW, maar niet in de directe belastingen. Preciezer gesteld: in de 
directe belastingen heeft het geen bijzondere bewijswaarde16, maar kan het wel 
worden gebruikt om inlichtingen op te tekenen. 

Wat de directe belastingen betreft, worden inlichtingen normalerwijze genoteerd 
in verslagen en inlichtingenfi ches. Diensthoofden afkomstig uit de BTW-sector 
leggen hun agenten echter vaak op in alle omstandigheden gebruik te maken van 
een proces-verbaal. 

De bijzondere bewijswaarde van een pv en de eruit voortvloeiende omkering van 
de normale bewijslast, maakt dat meer dan bij andere fi ches moet worden gewaakt 
over de opmaak. Zo moet er o.m. op worden gelet dat enkel materiële vast-
stellingen worden vermeld en deze geen aanleiding geven tot interpretaties of 
conclusies. Bij niet-naleving van dit voorschrift zal de rechtbank besluiten tot 
ontheffi ng van de op het pv gebaseerde aanslag.

Het Rekenhof stelde vast dat vele ambtenaren afkomstig uit de directe belastingen 
nooit een opleiding kregen met betrekking tot de redactie van processen-verbaal. 
Evenmin werden modellen ter beschikking gesteld van de opsporingsinspecties, 
wat tot gevolg had dat elke inspectie zelf – eventueel met behulp van BTW-
diensten – een aantal modellen uitwerkte.

De administratie noemt het zinvol ook de polyvalente ambtenaren afkomstig van 
de directe belastingen op te leiden op het gebied van de redactie van processen-
verbaal.

De minister kondigt aan dat aan de Dienst Beroepsopleiding zal worden gevraagd 
om opleidingen voor de redactie van een proces-verbaal te organiseren voor de 
polyvalente ambtenaren afkomstig van de directe belastingen.

14 Zoals eerder gebeurde inzake de opsporingsdiensten van de Administratie der Douane en Accijn-
zen, waarvan bepaalde ambtenaren bij wet van 22 april 2003 de hoedanigheid van offi cier van 
gerechtelijke politie kregen toegekend.

15 Zo bijvoorbeeld de Duitse opsporingsdiensten of de Amerikaanse Internal Revenu Service. Ook de 
Nederlandse opsporingsdienst FIOD beschikt over verregaande bevoegdheden en dwangmiddelen 
(o.a. aanhouden voor verhoor en telefoontap). Deze dienst combineert fi scale opsporingsonder-
zoeken met strafvervolging en heeft als dusdanig niet echt een Belgische evenknie.

16 Het pv levert bewijs op zolang het tegendeel niet is aangetoond.
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3.4.4 Deelconclusie

Het Rekenhof stelde bij de diensthoofden uiteenlopende visies vast over de 
precieze aard en omvang van hun bevoegdheden. Ook over de wenselijkheid van 
ruimere bevoegdheden liepen de meningen uiteen.

Het wekt verbazing dat – met name over het recht van toegang tot beroeps-
lokalen – geen eensluidende visie en uniforme richtlijnen bestaan.

De uiteenlopende visies en werkmethoden vallen opvallend vaak samen met de 
administratieve herkomst (DB-BTW) van de diensthoofden. De integratie van 
ambtenaren afkomstig van BTW en directe belastingen binnen dezelfde diensten 
verloopt nog niet optimaal.

Zes jaar na de oprichting van de AOIF blijken ook nog niet alle opsporingsambte-
naren over juridisch correcte en actuele legitimatiebewijzen te beschikken.

3.5 Takenpakket

3.5.1 Algemeen

De basisinstructie vormt het basisdocument dat aan de werking en organisatie 
van de opsporingsdiensten ten grondslag ligt. De pagina’s 20 tot en met 47 van 
deze instructie hebben als titel “Bevoegdheden van de diensten”. In feite betreft 
het een weinig gestructureerd – soms ronduit rommelig – overzicht van de taken 
en opdrachten. De ambtenaren geven trouwens toe zich nauwelijks nog op dit 
document te baseren. De tekst geeft hier blijk van weinig visie; in de massa aan 
opgenomen taken is nauwelijks aandacht voor welke opdrachten prioritair zijn, de 
aansturing is weinig uitgewerkt, sommige opdrachten worden detaillistisch uitge-
werkt, andere zijn voorbijgestreefd of blijven dode letter… Zo worden voor een 
heel aantal zelfstandige beroepen, gaande van varkensfokkers tot kunstschilders, 
gedetailleerde aandachtspunten opgesomd. Van een opdracht als het registreren 
op audiovisuele dragers van televisie-uitzendingen die belangrijke manifestaties 
uitzenden (vb. identifi catie van rijksinwoners of van een jacht onder Belgische 
vlag in de haven van Monaco tijdens de Grote Prijs van F1), is de effi ciëntie 
vermoedelijk vrij gering. Een internationale samenwerking is voor het verkrijgen 
van dergelijke inlichtingen allicht meer aangewezen.

De administratie erkent dat de opsommingen in de basisinstructie niet steeds 
meer aan de hedendaagse noden beantwoorden. Niettemin leggen de dienstchefs 
in overleg en met inachtneming van de richtlijnen wel degelijk prioriteiten en taken 
vast.

3.5.2 Toezicht op het bijhouden van administratieve bescheiden

De basisinstructie voorzag, in het licht van het toenemend aantal bedrijven dat 
gebruik maakt van geautomatiseerde boekhoudsystemen, in de oprichting binnen 
de administratie van een dienst geïnformatiseerde audit om de taxatie- en opspo-
ringsdiensten bij te staan. Op termijn werd zelfs een aparte afdeling voorzien 
binnen de NOD. 
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Dit laatste werd nooit gerealiseerd. Wel zijn sinds 2001 bij de AOIF vijf regionale 
informatica-auditcellen opgericht met eind 2003 in het totaal 19 personeels-
leden17.

Momenteel is in zowat alle bedrijven, ook bij zelfstandigen en kleinere vennoot-
schappen, het gebruik van boekhoudkundige softwarepakketten algemeen inge-
burgerd. Diverse taken van de opsporingsdiensten vereisen consultatie, ook 
onaangekondigd, van allerhande boeken en registers. Naast de noodzaak digitale 
gegevens te kunnen raadplegen en de volledigheid te kunnen beoordelen, bestaat 
ook het risico dat de software werd gemanipuleerd of geconcipieerd om fraude te 
verdoezelen. 

Weliswaar kunnen de opsporingsdiensten beroep doen op de regionale informatica-
cellen, maar gelet op de beperkte personeelsbezetting daarvan en de omslachtige 
aanvraagprocedure, is de samenwerking eerder sporadisch te noemen.

In principe zouden de opsporingsagenten ook zelf in staat moeten zijn boek-
houdingen opgemaakt met standaard boekhoudpakketten te consulteren en veri-
fi ëren. De diensthoofden erkennen echter dat dit momenteel niet realistisch is. 
Een inspectie die wel beschikte over enkele mensen met kennis terzake, moest 
die afstaan aan de regionale informaticacellen.

De administratie noemt boekhoudcontrole niet de taak van de LOD/NIOD, wel 
van de controlecentra en de regionale audit-informaticacellen.

Het Rekenhof meent niettemin dat omwille van de sterk toegenomen informatise-
ring van de bedrijfsadministratie, de opsporingsambtenaar over minimale kennis 
en vaardigheden inzake consultatie van boekhoudkundige softwarepakketten zou 
moeten beschikken. Het gebrek daaraan werd tijdens interviews door responden-
ten trouwens meermaals als een pijnpunt aangehaald.

De administratie meldt tevens dat binnen de opsporingsdiensten initiatieven 
worden ontwikkeld om te komen tot “internetbewaking”.

3.5.3 Internationale samenwerking

De taken van de NIOD en – zij het in mindere mate – de LOD, impliceren de 
deelname aan internationale administratieve samenwerking. De oorspronkelijk 
voorziene afdeling “Internationale samenwerking – Tussenstation” werd nog niet 
gerealiseerd.

Naast de verdere uitdieping van de samenwerkingsmodaliteiten op het niveau 
van de Europese Unie18 en de OESO, werden recentelijk ook bilaterale samen-
werkingsakkoorden gesloten met Frankrijk en Duitsland. 

In het algemeen wordt de traagheid betreurd van die procedures waarbij de 
inlichtingen worden gekanaliseerd langs hiërarchische weg of een centrale ver-
bindingsdienst. Vooral bij de internationale samenwerking met Nederland zijn de 
ervaringen weinig positief. Een respondent gaf aan dat de afhandeling van een 
verzoek om informatie 6 maanden of langer kan duren. De informatie-uitwisse-
ling gebeurt dan met tussenkomst van de respectieve centrale verbindings-
bureaus. Voor België is dit de CLO (Central Liaison Offi ce) en voor Nederland 
FIOD Internationaal.

17 Vr. en Antw. Kamer 2003-04, 2 januari 2004, 2.523 (Vr. nr. 186 Van Der Maelen).
18 O.a. in het raam van de SCAC, het Standing Committee on Administrative Co-operation.
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De recente samenwerkingsakkoorden met Duitsland en Frankrijk zijn in die zin 
een vooruitgang vermits in de mogelijkheid tot rechtstreekse contactname werd 
voorzien. 

De bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België kwamen overeen een grens-
overschrijdend dispositief voor rechtstreekse uitwisseling van inlichtingen in te 
voeren19. Daartoe werden adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van 
contactpersonen uitgewisseld20.

De regeling met Duitsland ligt vervat in een gemeenschappelijke verklaring tus-
sen de ministeries van fi nanciën van beide landen. Van Belgische zijde werd de 
NIOD-directie aangeduid als contactpersoon. Tijdens het eerste werkingsjaar 
2003 werden meer dan 100 vragen om inlichtingen behandeld.

De beide voornoemde regelingen bieden het grote voordeel dat door het snelle 
rechtstreekse contact de opsporingsactiviteiten slechts miniem worden vertraagd. 
Toch blijft de CLO de enige wettelijke weg om informatie te “offi cialiseren” zodat 
die kan worden gebruikt tegenover belastingplichtigen. In dat geval zal dus paral-
lel een afschrift aan de CLO moeten worden gericht.

Eenzelfde werkwijze werd ingevoerd door een Verordening van de Raad van de 
Europese Unie van 7 oktober 200321. Volgende overwegingen lagen aan de invoe-
ring van de Verordening ten grondslag:

“Voorts zijn er te weinig rechtstreekse contacten tussen plaatselijke of nationale 
bureaus voor fraudebestrijding, doordat de communicatie in de regel plaatsvindt 
tussen de centrale verbindingsbureaus. Dat leidt zowel tot beperkte daadkracht 
en onvoldoende gebruik van het instrument voor administratieve samenwerking 
als tot vertragingen bij het doorgeven van inlichtingen. Er dienen dan ook recht-
streekser contacten tussen diensten plaats te vinden om een effi ciëntere en 
snellere samenwerking mogelijk te maken.”

Artikel 3 lid 4 van de Verordening geeft elke lidstaat de mogelijkheid bevoegde 
ambtenaren aan te wijzen die rechtstreeks inlichtingen kunnen uitwisselen, bij 
voorkeur langs elektronische weg. Het centrale verbindingsbureau heeft tot taak 
de lijst bij te houden en aan de andere lidstaten beschikbaar te stellen. Krachtens 
artikel 6 moet het eigen centrale verbindingsbureau in kennis worden gesteld 
wanneer een verzoek wordt ontvangen of een antwoord wordt verzonden.

De Verordening trad in werking op 1 januari 2004, is bindend in al haar onderde-
len en rechtstreeks van toepassing in elke lidstaat.

De administratie wijst erop dat, ingevolge de toepassing van deze Verordening, 
de bovenstaande alinea, die handelt over de noodzakelijke tussenkomst van de 
CLO om informatie te “offi cialiseren”, achterhaald is.

19 Regeling van 10 juli 2002 tussen de bevoegde autoriteiten van Frankrijk en België inzake uitwisse-
ling van inlichtingen en administratieve samenwerking ter bestrijding van het ontgaan en ontduiken 
van belasting.

20 Voor de NIOD werden de directie en de verschillende diensthoofden van de inspecties aange-
duid.

21 Verordening (EG) Nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 218/92, PB. L, 15 oktober 2003, 264/1.
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3.5.4  Toezicht op de casino’s in het kader van de belasting op spelen 
en weddenschappen

Inleiding

Gemeten in functie van de bestede arbeidstijd is het toezicht op de casino’s één 
van de meest belangrijke taken van de LOD.

De Belgische casino’s zijn namelijk de enige belastingplichtigen van het land bij 
wie (tijdens de openingsuren) permanent belastingambtenaren aanwezig zijn en 
toezicht houden.

Deze regeling dateert uit de tijd dat casino’s illegaal waren maar door de parket-
ten-generaal werden gedoogd mits naleving van een aantal voorwaarden22.

Sinds 1999 is bij wet de uitbating van 9 casino’s toegestaan23. Het betreft de 
8 bestaande casino’s en een casino in Brussel waarvoor de concessie recentelijk 
werd verleend.

De wet en de uitvoeringsbesluiten hebben strenge regels opgelegd voor het alge-
meen toezicht en de controle op de casino’s. Daartoe werd onder meer de Kans-
spelcommissie opgericht. 

De taak van de ambtenaren van het Ministerie van Financiën en met name de 
verplichte permanente aanwezigheid van opsporingsagenten is minder duidelijk 
geregeld. Een uitvoerings-KB maakt bij een aantal controleprocedures louter mel-
ding van het bijzijn van de ambtenaar van het Ministerie van Financiën24.

Een expliciete verplichting is enkel terug te vinden in de bijlage bij het Modus 
Vivendi tussen de casino’s en de diverse controle-instanties, zoals het in 1995 
werd geactualiseerd25. Dit is echter geen offi cieel document.

Beknopt gesteld komen de controleverrichtingen van de opsporingsambtenaren 
hierop neer:

• controle van de beginvoorraad (“Bank”) van elke speeltafel + tijdens het 
spel toezicht op door de exploitant verrichte verhogingen of verminderin-
gen van de bankvoorraad;

• bij elke speeltafel: verzegeling van de bus bestemd voor bankbiljetten en 
de bus bestemd voor het drinkgeld26;

• wanneer een speeltafel sluit, worden de zegels in een apart lokaal door de 
afgevaardigde van de administratie verbroken en wordt de eindvoorraad 
speeljetons en de inhoud van beide bussen onder zijn toezicht geteld;

• de resultaten van de telling worden ingeschreven in een aantal fi ches en 
staten die de basis vormen voor de grondslag en de berekening van de 
belasting. 

22 Het zogenaamde “Modus Vivendi van 1935”.
23 Art. 29 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming 

van de spelers.
24 KB van 10 maart 2003 betreffende de werkingsregels en de nadere regels inzake de boekhouding 

en de controle van de kansspelen waarvan de exploitatie is toegestaan in de kansspelinrichtingen 
klasse I. 

25 Punt 19: “Aanwezigheid van de fi scus is altijd verplicht”.
26 Dit drinkgeld is, met toepassing van bepaalde verdeelsleutels, een element bij de loonsvorming van 

het casinopersoneel. Telling ervan is dus nuttig met het oog op de vennootschapsbelasting en de 
personenbelasting.
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Verhouding van de controlekost t.o.v. de belastingopbrengst

De vraag dringt zich op of de relatief beperkte opbrengst van de belasting op 
spelen en weddenschappen, in het bijzonder voor wat de casino’s betreft, in ver-
houding is met de kostprijs van de ingezette controle-effectieven. Het verzekeren 
van een netto-opbrengst voor de schatkist is, hoewel niet de enig mogelijke, toch 
de voornaamste bestaansreden van de meeste fi scale heffi ngen. Vandaar ook de 
plicht een juiste heffi ng te realiseren tegen de laagste kost.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel, kende de opbrengst van de belasting op de 
spelen en weddenschappen voor de casinospelen een substantiële daling na het 
jaar 2000. Sindsdien stabiliseerde de opbrengst rond 11 miljoen euro. De 
opbrengsten vertonen echter grote verschillen tussen de casino’s onderling. 

(Bedragen in euro)

2000 2001 2002 2003

14.513.496,29 10.634.166,10 11.472.648,90 11.762.533,20

Aan de kostenzijde stelt het Rekenhof vast dat de administratie niet beschikt 
over gedetailleerde gegevens. Bij gebrek aan een gedegen inputbegroting waarbij 
de monetaire kost van de ingezette middelen wordt geraamd, kan het Rekenhof 
enkel een benaderende berekening maken. 

De casino’s zijn in principe dagelijks geopend en sluiten pas in de vroege och-
tend. Per casino worden dagelijks 3 tot 4 opsporingsagenten ingezet27. Het 
Rekenhof kreeg geen sluitende verklaring voor de vastgestelde uiteenlopende 
inzet van personeel tussen casino’s van nagenoeg gelijk belang. 

Rekening houdend met de gepresteerde uren, de aanwezigheidstijden en de com-
pensaties voor overuren of onregelmatige prestaties, mag de betaalde arbeidstijd 
geraamd worden op ongeveer 114.000 uren, hetzij ongeveer 73 FTE.

Deze arbeidstijd uitdrukken in een pecuniaire kost kan enkel gebeuren door de 
bevoegde diensten van de FOD Financiën. Een precieze berekening zou omwille 
van de verschillen in statuut, graad, anciënniteit enz., trouwens een moeilijke 
opdracht zijn.

In het bestek van deze doorlichting is een dergelijke graad van precisie niet ver-
eist. Onlangs berekende een groot sociaal secretariaat, op basis van het hele 
bestand van werknemers waarvoor het de loonadministratie verzorgt, het gemid-
deld kostend uurloon in 2002 van een Belgisch werknemer op 31,31 euro28. Aldus 
zou de loonkost oplopen tot 3,56 miljoen euro.

Vanzelfsprekend zijn bij de dienst van de belasting op de spelen en wedden-
schappen i.v.m. de casino’s heel wat meer ambtenaren betrokken. Zo is er het 
administratief personeel dat zorgt voor verwerking van data, de hiërarchische 
oversten belast met toezicht en aansturing, de ontvangers van de directe belas-
tingen die instaan voor de behandeling van de aangiften, betalingen en borgtoch-
ten, enz. Voorzichtig geraamd zou de kostprijs hierdoor kunnen toenemen met 
20 % tot 4,27 miljoen euro.

27 Een eerste van 14u30 tot 20u; een tweede van 19u tot sluiting; een derde van 22u tot sluiting; op 
zaterdag of bij drukke manifestaties komt een vierde ambtenaar van 22u tot sluiting.

28 SD WORX, http://www.sd.be/site/www2002/nl/leftnav/4000c/4600c/4600p_031009_02.htm.
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De administratie geeft enige bemerkingen bij deze berekening, maar noemt de 
vooropgestelde kostprijsraming globaal genomen aannemelijk.

Wetende dat bij deze zuivere loonkost nog heel wat vaste en variabele kosten 
moeten worden opgeteld (kantoorruimte, informatica-uitrusting, kilometervergoe-
dingen…) en dat de arbeidstijd gevoelig is onderschat vermits deze eigenlijk loopt 
vanaf het verlaten van de woning tot bij de terugkeer, is duidelijk dat de kosten 
een groot deel van de belastingopbrengst teniet doen.

Wanneer het Brussels casino van start gaat, zal de controlekost minstens met 
een achtste toenemen terwijl niet duidelijk is in welke mate de opbrengsten zullen 
stijgen dan wel worden herverdeeld over meer casino’s.

In dit verband is het van belang erop te wijzen dat de belasting op spelen en wed-
denschappen een aan de gewesten overgedragen belasting is. Ingevolge de wet 
van 16 januari 1989 betreffende de fi nanciering van de gemeenschappen en de 
gewesten, zijn de gewesten bevoegd om de aanslagvoet, de heffi ngsgrondslag en 
de vrijstellingen te wijzigen. Artikel 5 § 3 van deze wet bepaalt dat, tenzij het gewest 
er anders over beslist, de federale staat kosteloos blijft instaan voor de dienst van 
de belasting. Hiermee wordt onder meer gedoeld op de controle en invordering.

Gezien de hoge kostprijs van het huidige controlesysteem, hebben, bij ongewijzigde 
omstandigheden, de gewesten er uiteraard geen belang bij de dienst over te nemen29.

Resultaten en nut van de controles

De permanente aanwezigheid van opsporingsagenten in de casino’s heeft nog 
niet geleid tot tastbare resultaten in de zin van vastgestelde grote anomalieën of 
fraudesystemen. 

Daarentegen kan wel worden vermoed dat in de huidige situatie, bij afwezigheid 
van permanente controle, de belastinginkomsten sterk zouden dalen. In tegen-
stelling tot andere belastbare grondslagen laten de casinoactiviteiten immers wei-
nig sporen na en zijn er dus nauwelijks mogelijkheden tot controle a posteriori.

Bijgevolg is een kostenbesparing niet mogelijk zonder de controlemethodologie of 
de belastbare grondslag radicaal te herzien.

Het Rekenhof stelde echter vast dat tot op heden nog niet actief naar mogelijke 
alternatieven werd gezocht, dit waarschijnlijk deels onder druk van de betrokken 
toezichtambtenaren zelf. Naar verluidt vormt het casinotoezicht immers een 
gegeerde opdracht omwille van de extra verloning en, in mindere mate, de recu-
peratiemogelijkheden. Zo was het toezicht destijds voorbehouden aan ambtena-
ren van niveau 3. Bij de herstructurering van 1998 werd dit noodgedwongen uit-
gebreid tot niveau 2 omdat men vaststelde dat de uitsluiting van casinotoezicht 
voor sommige ambtenaren een voldoende reden was om zich ondanks de moge-
lijkheid daartoe, toch niet te laten benoemen in niveau 230.

29 Dit besef blijkt duidelijk uit de Beleidsbrief 2003 ingediend bij het Vlaams Parlement door de 
Vlaamse minister van Financiën en Begroting: “M.b.t. deze groep van belastingen lijkt het niet 
opportuun de vestiging en de inning onmiddellijk in eigen Vlaams beheer te nemen. De grootte 
van de opbrengsten staat immers niet in verhouding tot de ingezette middelen die voornamelijk 
te maken hebben met de noodzakelijke grootte van het controleapparaat. (…) Het platform waar-
onder deze groep belastingen draaien is in feite te klein om een effi ciënt inningsapparaat te laten 
draaien. (…) Aangezien de huidige regelgeving een grote controle-inspanning vereist, zou het 
opzetten van dergelijke gedeconcentreerde diensten een grote overhead-kost veroorzaken, die 
redelijkerwijze niet kan verantwoord worden, gezien de lage inning.”

30 De bekommernis van de betrokken ambtenaren om het bijkomend inkomen te behouden blijkt ook 
uit de inzet terzake van de vakbonden en uit een aantal parlementaire vragen. (o.a. Vr. en Antw. 
Kamer 1997-98, 5 januari 1998, 15.065 (Vr. nr. 1125 Ghesquire); Vr. en Antw. Kamer 1995-96, 
11 december 1995, 1.346 (Vr. nr. 608 Fournaux); Vr. en Antw. Senaat 1996-97, 5 augustus 1997, 
2.589 (Vr. nr. 273 Hostekint)).
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De administratie erkent dat nog geen grote anomalieën of fraudesystemen werden 
ontdekt, maar wijst erop dat af en toe toch kleinere inbreuken worden gesigna-
leerd en de aanwezigheid van ambtenaren zonder twijfel een preventief karakter 
heeft.

Tevens laat de administratie weten dat de casinowerkgroep een aantal denk pistes 
onderzoekt om het toezicht te rationaliseren. Hiertoe is nog overleg nodig met 
andere betrokken instanties evenals een wettelijke of protocollaire omkadering.

De minister van Financiën acht het noodzakelijk dat wordt gezocht naar alter-
natieven om het toezicht te rationaliseren door de invoering van geïnformatiseerde 
controles, aangevuld met doelgerichte verifi caties op het terrein en met aanwen-
ding van een proces van risicobeheer. Dat vergt minder maar meer gespeciali-
seerde ambtenaren.

Alleszins dient een hervormd toezicht in de casino’s te worden afgebakend in 
samenspraak met de andere betrokken instanties, met name de FOD Justitie, de 
FOD Economische zaken en de gewesten, die voor overleg worden uitgenodigd.

Integriteit

Algemeen wordt aangenomen dat elke organisatie vatbaar is voor aantasting van 
de integriteit. 

Dit geldt echter in het bijzonder voor een aantal taken en bevoegdheden die als 
bijzonder “kwetsbaar” worden beschouwd. Hiertoe behoren onder meer de activi-
teiten i.v.m. het innen van belastingen en het uitoefenen van toezicht, controle, 
opsporing en vervolging. Langdurige intensieve contacten met belanghebbenden 
worden beschouwd als omstandigheden die deze kwetsbaarheid nog versterken. 

Op organisatorisch vlak is in dergelijke omstandigheden een doeltreffend systeem 
van interne controle noodzakelijk. In eerste instantie moeten de risico’s (hier meer 
specifi ek het risico op fraude, misbruik en aantasting van de integriteit) worden 
onderkend en geanalyseerd. Vervolgens moeten passende maatregelen worden 
ingevoerd. In dit geval kan worden gedacht aan:

• op procedureel vlak: uitwerking en communicatie van concrete gedragsre-
gels (omgang met casinopersoneel, duidelijke regels i.v.m. het aanvaarden 
van drank, maaltijden, relatiegeschenken…);

• op organisatorisch vlak: instellen van jobrotatie, zowel op het vlak van het 
te controleren casino als inzake de samenstelling van het controleteam 
en de uitoefening van de concrete taak binnen één team (tafeltoezicht 
– telling)31. Dit zou het bijkomend voordeel hebben dat de uniformiteit van 
de controle erdoor wordt versterkt. Nu bestaat immers het risico dat de 
controleaanpak tussen de verschillende casino’s onderling uiteengroeit.

31 Handreiking onderzoek integriteit, Algemene Rekenkamer, pp. 15 en 24.
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Het Rekenhof stelde vast dat de procedures i.v.m. de verrichtingen waarop toe-
zicht wordt uitgeoefend tussen de casino’s onderling nogal verschillen. Bij de 
telling van bankbiljetten worden soms telmachines ingezet, terwijl dit op andere 
plaatsen manueel gebeurt door casinopersoneel. Manuele telling houdt uiteraard 
een groter gevaar van manipulatie in.

Het Rekenhof heeft bij controle van de dienstregelingen vastgesteld dat er geen 
jobrotatie is bij het casinotoezicht. Het zijn met andere woorden steeds dezelfde 
10 tot 14 ambtenaren die hetzelfde casino controleren. 

Het Rekenhof heeft begrip voor de fi nanciële en sociale motieven hiervoor 
(vermijden van bijzonder ingewikkelde dienstregelingen, agenten niet verplichten 
tot het maken van onnodig verre verplaatsingen en besparen op kilometervergoe-
dingen), doch wijst op de gevaren van verstarring en aantasting van de integriteit. 
Het aangenaam kader, de grote fi nanciële belangen en de hoe langer hoe meer 
vertrouwde omgang met het casinobestuur en -personeel zijn zeker factoren die 
kunnen bijdragen tot normvervaging en belangenvermenging.

Weliswaar wordt het risico hierop enigszins getemperd door de wel wisselende 
samenstelling van controleteams (zij het dat deze niet is georganiseerd, maar 
louter voortvloeit uit de toevallige planning en beschikbaarheid) en door de inge-
bouwde checks & balances die voortvloeien uit het feit dat toezichtambtenaren, 
cliënteel, tafelpersoneel en casinodirectie in principe tegengestelde belangen 
hebben.

Het mag echter duidelijk zijn dat dit als interne controle niet volstaat. In maart 2004 
werd in de pers uitvoerig bericht over een gerechtelijk onderzoek naar een ver-
moedelijke grootschalige fraude in het casino van Namen. Hierbij zijn ook een 
aantal opsporingsambtenaren aangehouden op verdenking van fraude, passieve 
corruptie en bendevorming.

Naar aanleiding van dit voorval nam de administratie reeds enkele maatregelen. Bij 
wijze van voorlopige regeling werd voorzien in een nieuwe tijdelijke planning waarbij 
de ploegen beperkt werden herschikt. Een werkgroep kreeg tot taak zich te be raden 
over andere werkwijzen en een nieuwe visie op het gebied van het toezicht.

De administratie heeft meegedeeld dat de voorlopige rotatieregeling met ver-
schillende opsporingssecties niet houdbaar was. Evenwel werd de rotatie binnen 
de ploegen en het toezicht door de hiërarchie en de diensten BIC verhoogd. 
Tevens kwam er een richtlijn met regels voor de eenvormigheid van het toezicht 
en een gedragscode voor de toezichtambtenaren.

3.5.5 Deelconclusie

Gelet op het feit dat de opdrachten van de opsporingsdiensten zeer verscheiden 
zijn en inhoudelijk snel kunnen evolueren, lijkt een rigide instructie niet geschikt 
als basisdocument voor de ambtenaren.

Kennis van boekhoudsoftware en geïnformatiseerde audit is noodzakelijk maar 
onvoldoende aanwezig bij de opsporingsdiensten. 

Grensoverschrijdende uitwisseling van inlichtingen verliep in het verleden vaak te 
traag en te bureaucratisch. Nieuwe regelgeving lijkt hier stilaan verandering in te 
brengen.

Hoewel de casinospelen momenteel waarschijnlijk nog een netto-belastingop-
brengst genereren, liggen de controlekosten uitzonderlijk hoog. 

De integriteitbewaking van de opsporingsambtenaren in het algemeen, en van 
deze belast met casinotoezicht in het bijzonder, is onvoldoende uitgewerkt. 
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3.6 Interne controle en centrale sturing

3.6.1 Interne controle

Wat de opsporingsdiensten betreft, is er nauwelijks sprake van een “intern controle-
systeem” als dusdanig32.

In de praktijk komt het namelijk in eerste instantie de lokale diensthoofden toe om 
de opsporingstaken binnen hun dienst te coördineren en te sturen, en om toezicht 
uit te oefenen op de effectieve en correcte uitvoering ervan. Via het systeem van 
de wekelijks goed te keuren werkplannen moet de lokale dienstchef, als een 
volwaardig diensthoofd-manager, de opsporingsopdrachten binnen zijn dienst 
coördineren en sturen, in functie van de prioriteiten en de beschikbare middelen.

Elk diensthoofd wordt ook geacht om periodiek zijn lokale afdelingen (secties) te 
bezoeken om de opsporingsactiviteiten op het terrein van nabij op te volgen en 
zonodig bij te sturen. In de grote(re) ambtsgebieden, met geografi sch soms ver 
uit elkaar gelegen secties, blijkt dit soms problematisch.

Vanuit de inspecties wordt elk trimester, in de vorm van activiteitenverslagen, 
gerapporteerd naar de Directies NIOD en LOD.

Bij de NIOD is het activiteitenverslag van de 6 inspecties onmiddellijk op pc con-
sulteerbaar, zodat op directieniveau steeds kan worden nagegaan welke dossiers 
door de diverse inspecties worden behandeld, en welke de stand van zaken is.

De meeste dossiers met bestemming Centrale Administratie en CLO worden 
overigens normaliter via de Directies overgezonden aan deze diensten, zodat op 
directieniveau steeds nog eventuele bijsturing mogelijk is.

Bij de LOD zijn de activiteitenverslagen voornamelijk gebaseerd op de door de 
opsporingsagenten wekelijks bij te houden documenten (werkplan, werkregis-
ter…). Naar verluidt, worden deze slechts sporadisch nagezien op directieniveau. 
Zo worden soms, bij wijze van controle, de in de “dienstreiswijzer” opgegeven 
afgelegde kilometers vergeleken met de werkplannen om eventuele misbruiken of 
anomalieën te detecteren. 

Zonodig worden op directieniveau (zowel NIOD als LOD) ook werkvergaderingen 
met de diensthoofden van de diverse opsporingsinspecties georganiseerd om de 
coördinatie van de opsporingsactiviteiten en/of bepaalde nodig geachte bijsturin-
gen te bespreken.

Op het niveau van de Centrale Administratie werd specifi ek voor de opsporings-
diensten een “algemene inspectie” ingesteld, die voor de NIOD werd toe vertrouwd 
aan twee auditeurs-generaal (één van BTW-origine en één van DB-origine) en 
voor de LOD aan twee Directeurs (één van BTW-origine en één van DB-origine). 
Er moet echter worden opgemerkt dat de inhoud van deze algemene inspectie-
opdracht nergens precies omschreven werd. Bovendien bekleden alle voor deze 
opdracht aangewezen leden reeds andere belangrijke functies binnen het depar-
tement van Financiën, zodat deze “algemene inspectie” in feite een voornamelijk 
theoretisch bestaan heeft gekend.

Volledigheidshalve moet nog worden vermeld dat sporadisch ook (administratief) 
toezicht op de opsporingsdiensten mogelijk is vanwege de dienst BIC en de 
Interne Auditdienst van het departement.

32 Cfr. de defi nitie van interne controle in het KB van 26 mei 2002 betreffende het Intern controle-
systeem binnen de federale overheidsdiensten.
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Met betrekking tot de algemene inspectie erkent de administratie dat deze 
inderdaad niet het instrument is om het administratief toezicht en de aansturing 
te organiseren. Verder merkt zij op dat deze algemene inspectie momenteel het 
voorwerp uitmaakt van een reorganisatie in die zin dat het toezicht op de dien-
sten op het terrein in eerste instantie wordt toevertrouwd aan de BIC-ambtena-
ren, onder de algemene leiding van hogere rondreizende ambtenaren van de 
centrale diensten.

3.6.2 Centrale sturing

De plaatsbezoeken aan verscheidene lokale opsporingsdiensten hebben aange-
toond dat in elke dienst vaak eigen, specifi eke werkmethodes worden gehanteerd 
en ook bijvoorbeeld eigen, zelf ontwikkelde werkdocumenten worden gebruikt.

De administratieve origine van het lokaal diensthoofd (BTW of DB) blijkt in dit 
verband een vaak determinerende rol te spelen. Zo prevaleren in de ene dienst 
soms meer de werkmethodes geïnspireerd op de BTW-procedures (bijv. opmaak 
van processen-verbaal en dergelijke), terwijl in een andere dienst, geleid door een 
diensthoofd van DB-origine, meer volgens DB-methodes wordt gewerkt.

Naargelang de invalshoek (BTW of DB) spelen per opsporingsinspectie dan ook 
vaak andere gevoeligheden of worden andere klemtonen gelegd.

Op het terrein is gebleken dat de centrale sturing en administratieve omkadering 
zeker voor verbetering vatbaar zijn en dat vele lokale opsporingsdiensten dit 
gebrek aan administratieve ondersteuning en begeleiding vanwege de hiërarchie 
als problematisch ervaren. Vaak blijkt daar het gevoel te leven dat de opsporings-
diensten door het centraal bestuur enigszins aan hun lot worden overgelaten.

In haar reactie geeft de administratie toe dat de opvolging en aansturing van de 
opsporingsdiensten niet steeds optimaal zijn verlopen en dat meer concrete acties 
op dit vlak, zoals een meer doorgedreven opvolging van de activiteitenverslagen, 
inderdaad wenselijk zijn. Toch meent de administratie dat niet kan worden gesteld 
dat er geen interesse zou zijn vanwege de centrale diensten voor de opsporingsdien-
sten. Zij wijst erop dat deze laatste in de toekomst volledig zullen worden hervormd 
in het kader van het project NCO, dat onder de auspiciën staat van de Administra-
teur Particulieren. De directie van de Centrale diensten die instaat voor de opvolging 
en de aansturing van de opsporingsdiensten werd echter niet betrokken bij dit pro-
ject, wat impliceert dat zij geacht wordt zich alleen met de huidige toestand bezig te 
houden. Dit verklaart, volgens de administratie, veel van de zogenaamde passiviteit 
die aan deze directie wordt verweten: verreikende initiatieven op het vlak van de 
opsporingsdiensten behoren blijkbaar niet meer tot haar bevoegdheid.

Het Rekenhof is echter van oordeel dat de aangekondigde hervormingsprocessen 
geen alibi mogen vormen voor de klassieke hiërarchische overheid om minder 
aandacht te schenken aan de opsporingsdiensten. Het is hoe dan ook essentieel 
om een eventuele overgangsperiode zo kort mogelijk te houden en vlug duidelijk-
heid te scheppen op het gebied van taken en verantwoordelijkheden.

3.6.3 Feedback in verband met de opsporingsresultaten

De in de basisinstructie opgelegde mededelingsplicht betreffende de opsporings-
resultaten blijft in de praktijk veelal dode letter. Slechts uitzonderlijk vernemen de 
opsporingsdiensten nog iets van het gevolg dat aan hun opsporingsinformatie 
werd gegeven. Naast het gebrek aan centrale sturing en begeleiding vanwege de 
administratieve hiërarchie wordt dan ook in heel wat diensten (voornamelijk LOD) 
deze zeer beperkte feedback aangeklaagd.

Commentaar van 
de administratie

Commentaar van 
de administratie
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Het tekort aan feedback betreffende de opsporingsresultaten komt de motivatie 
van het opsporingspersoneel zeker niet ten goede.

In haar reactie erkent de administratie dat deze feedback inderdaad gebrekkig 
verloopt en kondigt zij aan dat de Algemene Inspectie het initiatief zal nemen om 
een instructie op te stellen met als doel de onderlinge communicatie en samen-
werking te bevorderen tussen de controlecentra, de klassieke diensten (DB en 
BTW) en de opsporingsdiensten, waarbij in het bijzonder de aandacht zal worden 
gevestigd op het belang van de aan de opsporingsdiensten te verstrekken feed-
back.

3.6.4 Deelconclusie 

Van een uitgewerkt internecontrolesysteem voor de opsporingsdiensten is nau-
welijks sprake. Veeleer geldt een soort van getrapt hiërarchisch toezicht, waarbij 
het zwaartepunt duidelijk bij de lokale dienstchef wordt gelegd.

Op directieniveau wordt slechts sporadisch en beperkt toezicht uitgeoefend op de 
werking van de opsporingsdiensten.

De op het niveau van de Centrale Administratie ingestelde “algemene inspectie” 
voor de opsporingsdiensten, heeft een voornamelijk theoretisch bestaan gekend.

In veel lokale opsporingsdiensten wordt het gebrek aan centrale sturing en admi-
nistratieve omkadering alsook de beperkte begeleiding vanwege de hiërarchie 
aangeklaagd. In de praktijk bestaat er weinig uniformiteit qua werkmethodes en 
werkdocumenten en moet dit grotendeels worden opgevangen door het lokaal 
diensthoofd.

De in de basisinstructie opgelegde feedback (mededelingsplicht) in verband met 
de opsporingsresultaten blijkt ondermaats. Door de administratieve hiërarchie 
wordt hiertegen nauwelijks opgetreden.

Commentaar van 
de administratie
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4 Algemene conclusies en aanbevelingen

4.1 Algemene conclusies

Bij de oprichting van de NOD werd er qua personeelsbezetting nooit een echte 
behoeftestudie gemaakt. Personeelskaders voor de nieuwe opsporingsdiensten 
werden als dusdanig nooit uitgewerkt, zeker niet wat de LOD betreft, waar de 
bestaande personeelseffectieven van de vroegere opsporingsdiensten BTW en 
DB gewoon werden samengevoegd. Voornamelijk in de grootstedelijke agglome-
raties kampen de opsporingsdiensten soms met acute personeelstekorten. Dit 
probleem stelt zich bij de NIOD vooral bij de BTW-ambtenaren. Bovendien is de 
gemiddelde leeftijd van de opsporingsambtenaren vrij hoog te noemen, wat de 
personeelsproblematiek op vrij korte termijn nog acuter dreigt te maken.

Van een echt, centraal georganiseerd vormingsbeleid op het gebied van opsporin-
gen is nauwelijks sprake. Qua opleiding en vorming van het personeel van de 
opsporingsdiensten blijken er op het terrein nogal wat lacunes te bestaan, voor-
namelijk op het vlak van informatica en boekhouding, maar ook bijvoorbeeld wat 
de kennis van de BTW-reglementering betreft. De door het departement georga-
niseerde vormingscursussen worden over het algemeen als te weinig praktijkge-
richt ervaren en te weinig afgestemd op de dagelijkse noden en het opleidingsni-
veau van de gemiddelde opsporingsagent.

In veel lokale opsporingsdiensten zijn de beschikbare informaticamiddelen zowel 
kwantitatief als kwalitatief ondermaats te noemen. Ondanks de inhaalbeweging 
die vanaf de jaren 2002-2003 werd ingezet, is nog een lange weg af te leggen 
naar een adequaat, effi ciënt beheerd computerpark voor de opsporingsdiensten. 
In een aantal opsporingsdiensten blijkt voor de opsporingstaken specifi eke uitrus-
ting of materieel niet beschikbaar, zodat bepaalde opsporingstaken niet kunnen 
worden uitgevoerd.

De regels op het gebied van onderzoeksbevoegdheden en bewijsvoering worden 
tussen de diensten onderling vaak uiteenlopend geïnterpreteerd en in praktijk 
gebracht. Dit loopt zeker gedeeltelijk parallel met de uiteenlopende herkomst van 
de betrokken ambtenaren. De integratie binnen de AOIF van ambtenaren afkom-
stig enerzijds uit de BTW-Administratie en anderzijds uit de Administratie der 
Directe Belastingen verloopt nog moeizaam.

De taken en opdrachten zoals uiteengezet in de basisinstructie van 29 juli 1998 
zijn dringend aan actualisering toe. 

Hoewel de administratie terecht opwerpt dat een echte boekhoudcontrole niet de 
taak is van de opsporingsdiensten, is een voldoende kennis van informatica en 
boekhoudsoftware ook noodzakelijk voor het louter inzamelen van gegevens voor 
de controle- en invorderingsdiensten. Deze kennis is momenteel nagenoeg niet 
voorhanden.

De internationale uitwisseling van informatie verliep in het verleden te log en te 
traag. Hierin lijkt recent, mede door initiatieven in het kader van de Europese 
Unie, verbetering te komen.
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Het casinotoezicht heeft, zonder enige verplichting daartoe, een permanent 
karakter. Hierdoor is de controlekost in verhouding tot de belastingopbrengst 
buitensporig hoog, in vergelijking met de controle van om het even welke andere 
economische activiteit. De integriteitbewaking van de met casinotoezicht belaste 
ambtenaren was in het verleden vrijwel onbestaande. Pas na een gerechtelijk 
onderzoek in 2004 werden terzake maatregelen genomen.

Van een uitgewerkt internecontrolesysteem voor de opsporingsdiensten is nau-
welijks sprake. Veeleer geldt een soort van getrapt hiërarchisch toezicht, waarbij 
het zwaartepunt duidelijk bij de lokale dienstchef wordt gelegd.

In veel lokale opsporingsdiensten wordt het gebrek aan centrale sturing en admi-
nistratieve omkadering, alsook de beperkte begeleiding vanwege de hiërarchie als 
problematisch ervaren. In de praktijk bestaat er weinig uniformiteit qua werk-
methodes en werkdocumenten en moet dit grotendeels worden opgevangen door 
het lokaal diensthoofd.

De in de basisinstructie opgelegde feedback (mededelingsplicht) in verband met 
de opsporingsresultaten blijkt ondermaats. Door de administratieve hiërarchie 
wordt hiertegen nauwelijks opgetreden.

4.2 Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan:

1. een grondige personeelsbehoeftenstudie voor de opsporingsdiensten uit te 
voeren en de nodige maatregelen te nemen om de instroom van nieuw per-
soneel en een evenwichtiger leeftijdsstructuur bij de opsporingsdiensten te 
bevorderen;

2. werk te maken van een echt, centraal georganiseerd vormingsbeleid inzake 
opsporingen, met een globaal en evenwichtig opleidingsaanbod dat maxi-
maal aansluit bij de dagelijkse praktijk van de opsporingsambtenaren;

3. de opsporingsdiensten beter te ondersteunen op het vlak van informatica 
en telecommunicatie; idealiter zou elke opsporingsambtenaar over een 
(eventueel gedeelde) pc moeten kunnen beschikken, met aansluiting op 
het internet, intranet en een intern kantoornetwerk;

4. de regels op het gebied van bevoegdheden en bewijsvoering te preciseren 
in duidelijke richtlijnen; ook kan in bijkomende opleiding worden voorzien 
om op dit vlak de BTW/DB-polyvalentie te verhogen; 

5. de bestaande verschilpunten in onderzoeksbevoegdheden tussen BTW en 
DB weg te werken door een harmonisatie van de wetgeving; deze verschil-
punten zijn immers weinig relevant en zorgen in een polyvalente controle-
dienst enkel voor procedurefouten;

6. verder te streven naar een vlotte en laagdrempelige informatie-uitwisseling 
met buitenlandse belastingdiensten;

7. het casinotoezicht fundamenteel te evalueren; wellicht kan de technologi-
sche vooruitgang (in de vorm van meer verregaande videobewaking of de 
uitrusting van speeljetons met elektronische chips) een bijdrage leveren tot 
het rationaliseren van het toezicht; mogelijks kan ook de invoering van een 
vorm van forfaitaire belastingen worden overwogen; binnen de administra-
tie werd intussen een casinowerkgroep opgericht die een aantal denkpistes 
onderzoekt;
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8. de centrale sturing en administratieve omkadering van de opsporingsdiensten 
beter uit te bouwen, met uniforme werkmethodes en coherente richtlijnen, 
kaderend in een globale fi scale controlepolitiek die momenteel in essentie 
gericht is op risicoanalyse, risicobeheersing en doelgroepenstrategie; aldus 
kunnen de opsporingsdiensten fungeren als een belangrijke input voor het 
risicobeheersysteem dat uiteindelijk de basis zal vormen voor de selectie van 
de grondig te controleren dossiers bij de administratieve pijlers Particulieren, 
KMO en Grote Ondernemingen.

4.3 Initiatieven van de minister van Financiën

In zijn reactie (zie bijlage 2) op het ontwerpverslag laat de minister van Financiën 
weten de volgende initiatieven te nemen:

1. Een behoeftestudie is aangevat om de noden aan personeelseffectieven te 
bepalen.

2. De dienst beroepsopleiding zal een passend opleidingsprogramma uitwer-
ken en vanaf volgend jaar worden gecertifi ceerde opleidingen georgani-
seerd specifi ek voor de opsporingsdiensten.

3. Met het oog op een unifi catie van de wetgeving zal aan de Administratie 
van Fiscale Zaken worden gevraagd om de noodzakelijke aanpassingen uit 
te werken.

4. De dienst Beroepsopleiding zal worden gevraagd om opleidingen betref-
fende de redactie van een proces-verbaal te organiseren voor de polyva-
lente ambtenaren afkomstig van de directe belastingen.

5. Er zal worden gezocht naar alternatieven om het toezicht op casino’s te 
rationaliseren door de invoering van geïnformatiseerde controles, aange-
vuld met doelgerichte verifi caties op het terrein en met aanwending van 
een proces van risicobeheer. De andere betrokken instanties (de FOD 
Justitie, de FOD Economische zaken en de gewesten) zullen voor overleg 
worden uitgenodigd.
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Bijlage 1: Reactie van de administratie
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Bijlage 2: Reactie van de minister
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