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Samenvatting

De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een verbruiksbelasting die de 
btw-plichtige zelf int. Periodiek moet hij aangifte doen van de uitgevoerde ver-
richtingen en het saldo van de verschuldigde belasting storten aan de Schatkist. 

De btw vertegenwoordigt een vierde van de totale rijksontvangsten (meer dan 
21 miljard euro voor 2005). Het gaat om ongeveer 700.000 btw-plichtigen, waar-
voor ongeveer 3.000 btw-ambtenaren actief zijn. 

De doeltreffendheid van het systeem berust op het al dan niet correct handelen 
van de economische operatoren. Een permanente controle door de administratie 
is dus noodzakelijk. De twee belangrijkste doelstellingen van de fi scale controle 
zijn: ervoor zorgen dat de btw-plichtigen hun dubbele verplichting nakomen (aan-
gifte en betaling van de btw) en het voorkomen van frauduleuze praktijken. 

Twee soorten diensten staan in voor de btw-controle: de controlekantoren, die 
zich bezighouden met de rechten en plichten van de btw-plichtigen, en de controle-
centra, die grondigere en meer gerichte controles uitvoeren. De administratie 
onderscheidt verschillende types controles op basis van de aard, de frequentie en 
de intensiteit ervan. Bovendien kan de selectie van de te controleren dossiers op 
objectieve wijze gebeuren dankzij een nieuw instrument voor risicoanalyse dat is 
gebaseerd op historische controlegegevens: datamining. Een cel Performantie-
management volgt het hele controlesysteem op en herdefi nieert de beheersdoel-
stellingen aan de hand van de prestaties die door middel van indicatoren zijn 
vastgesteld. 

Het Rekenhof heeft de meest representatieve activiteiten onderzocht, namelijk 
de controles die plaatsvinden bij aanvang en stopzetting van werkzaamheid en de 
controles voorafgaand aan de terugbetaling van een creditsaldo. Ook de controles 
in geval er geen aangifte werd gedaan of de belasting niet werd betaald en in het 
kader van datamining heeft het Rekenhof onderzocht. 

Het Rekenhof stelde geen ernstige tekortkomingen vast ten aanzien van de 
beheersdoelstellingen van de administratie, maar merkt toch op dat sommige 
controles moeten worden opgevoerd en meer specifi ek op bepaalde btw-plichtigen 
moeten zijn gericht. Zo is er nood aan meer controles bij aanvang van werkzaam-
heid, moeten de controles bij stopzetting van werkzaamheid prioritair blijven en de 
controles in het kader van de terugbetalingen en bijzondere rekeningen specifi eker 
zijn gericht. In het algemeen is een betere identifi catie van de controles in de sta-
tistieken nodig en een duidelijkere afbakening van de uitvoeringsmodaliteiten. 

Het Rekenhof is ook kritisch over de manier waarop de dossiers worden bijge-
houden, de betrouwbaarheid van de statistische controlegegevens en de opmaak 
van de regularisatieopgaven. Het pleit voor meer eenvormigheid, nauwkeurigheid 
en duidelijkheid om de activiteiten effi ciënter te laten verlopen (meer bepaald in 
de latere geschillenfase) en de interne controle te vergemakkelijken. 

Rekening houdende met de leeftijdspiramide van het btw-personeel binnen de 
FOD Financiën, gaat het Rekenhof er tot slot van uit dat het HR-beleid moet 
anticiperen op de toekomstige uitstroom en het personeelsbestand moet aanpassen, 
binnen de vastgelegde begrotingsbeperkingen, in functie van de toevertrouwde 
opdrachten. 
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Lijst van afkortingen 

AOIF Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfi scaliteit

BBI Bijzondere Belastinginspectie

CIV Centrum voor Informatieverwerking

DB Directe belastingen

FOD Federale overheidsdienst

IB Inkomstenbelastingen

PB Personenbelasting

RCIV Regionaal Centrum voor Informatieverwerking
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Inleiding

0.1 Algemene voorstelling 

De btw is een verbruiksbelasting die wordt geïnd door de btw-plichtige, die op 
verplichte tijdstippen een aangifte indient van verrichtingen (levering van diensten 
of goederen) die aan de belasting zijn onderworpen. Het bedrag van de aan de 
Schatkist verschuldigde belasting wordt berekend door aftrek van de belastingen 
die de btw-plichtige voorafgaandelijk op de tussentijdse leveringen van goederen 
en diensten heeft betaald. 

Overeenkomstig het wetboek btw1 zijn de btw-plichtigen verplicht een maande-
lijkse aangifte in te dienen. Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 19922 wijkt 
echter af van dat principe en machtigt de btw-plichtige om een driemaandelijkse 
aangifte in te dienen als zijn omzetcijfer op jaarbasis niet meer dan 1.000.000 euro 
bedraagt. Hetzelfde besluit bepaalt ook dat de aangifte uiterlijk de twintigste dag 
volgend op de periode waarop ze betrekking heeft, moet worden ingediend. De 
btw-plichtige moet de verschuldigde belasting binnen dezelfde termijn betalen. 

Voor elke btw-plichtige die een aangifte moet indienen, houdt het Centrum voor 
Informatieverwerking (CIV) van de FOD Financiën een rekening-courant bij. 
Daarin worden de fi nanciële verrichtingen ingeschreven die uit de ingediende aan-
giften en de daaropvolgende betalingen blijken. Deze rekening vertoont een saldo 
ten voordele van de Staat (debet) of ten voordele van de btw-plichtige (credit). 
Als een btw-plichtige zijn verplichtingen van aangifte of betaling niet nakomt, 
start het CIV de procedure van de opnulzetting van de rekening-courant en opent 
het op naam van de in gebreke blijvende btw-plichtige een bijzondere rekening. 
Deze procedure is bedoeld om de verrichtingen van vóór een bepaalde datum (de 
afsluiting van de rekening-courant) te onttrekken aan de rekening-courant en dus 
aan het beheer van het CIV. De controlekantoren en de btw-ontvangkantoren zijn 
dan bevoegd om de bijzondere rekeningen te beheren (indiening van de aangiften 
of betalingen van de belasting). 

In eerste instantie moet de administratie dus nagaan of de belastingplichtigen 
hun dubbele verplichting nakomen, namelijk de aangifte van zijn verrichtingen en, 
in voorkomend geval, de betaling van de verschuldigde belasting. In een tweede 
fase moet de administratie de gepaste maatregelen nemen om frauduleuze prak-
tijken te voorkomen. 

0.2 Inzet

De btw vertegenwoordigt jaarlijks een kwart van de totale fi scale ontvangsten die 
door de federale Staat worden geïnd. In 2005 was dat 21.336 miljoen euro btw op 
een totaal bedrag van 83.521 miljoen euro aan fi scale ontvangsten. 

1 Artikel 53, 1e lid, 3°.
2 Artikel 18 van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling 

voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde.
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2000 2001 2002 2003 2004 2005

Totale fi scale 
ontvangsten 
(in miljoen euro)

70.593 72.200 74.556 74.765 79.495 83.521

waarvan btw 18.103 17.943 18.463 18.756 20.182 21.336

in % 25,64% 24,85% 24,76% 25,09% 25,39% 25,55%

Totaal aantal 
btw-plichtigen

687.250 685.120 684.978 685.430 695.582 697.574

Totaal aantal controles 183.527 183.086 177.285 186.517 188.190 197.025

BTW-supplementen 
(in duizend euro)

974.049 901.407 1.045.408 913.504 799.705 857.887

Bron: jaarverslag van de Algemene Administratie van de Belastingen en de Invordering, jaren 2001 tot 2005

Voor 2005 waren er 697.574 btw-plichtigen. In de loop van datzelfde jaar 2004 
werden 197.025 controles uitgevoerd door zowel de btw-controlekantoren als 
door de controlecentra van de AOIF. Die controles leverden in totaal nagenoeg 
858 miljoen euro aan invorderingen op. 

Uit de bovenstaande tabel blijkt voor de periode 2000 tot 2005 dat het aantal 
controles is afgenomen tussen 2000 en 2002. Nadien kwamen er terug meer en 
uiteindelijk lag het aantal in 2005 7,3 % hoger dan de uitgevoerde controles in 
2000. Gedurende dezelfde periode zijn de ingevorderde btw-supplementen met 
nagenoeg 12 % verminderd, hoewel er in 2002 en 2005 een stijging was vast-
gesteld.

Het btw-personeel van de 242 controlekantoren en 48 controlecentra telde in het 
eerste semester van 2006 2.979 ambtenaren (waarvan 2/3 in de controlekantoren 
en 1/3 in de controlecentra). 

Het eerste deel van dit verslag beschrijft de normen en typologie die de admini-
stratie hanteert voor de controles die door de verschillende diensten (controle-
centrum of klassiek controlekantoor) worden uitgevoerd. Het tweede deel bevat 
de vaststellingen die werden gedaan naar aanleiding van de controles, met een 
onderscheid tussen enerzijds de analyse van de globale resultaten en anderzijds 
de opmerkingen afkomstig van de controlekantoren. Ook het humanresources-
beheer binnen het departement komt aan bod, vooral wat de verdeling van het 
personeel binnen de diensten betreft. 

0.3 Verloop van de audit en methodologie 

Deze audit vindt plaats in het kader van de algemene controleopdracht waarmee 
het Rekenhof is belast voor de verrichtingen die verband houden met de vaststel-
ling en de invordering van de door de Staat verworven rechten, met inbegrip van 
de fi scale ontvangsten3. 

De audit werd aan de minister van Financiën, aan de voorzitter van het directie-
comité van de FOD Financiën alsook aan de administrateur-generaal van de 
Belastingen en de Invordering aangekondigd in een brief van 22 maart 2006. 

3 Wet van 4 april 1995 tot wijziging van de wet op de inrichting van het Rekenhof van 29 oktober 
1846.
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De volgende auditmethodes werden gehanteerd: 

Interviews met de verantwoordelijken van de centrale diensten, in hoofdzaak 
met de dienst Verplichtingen van de BTW-plichtigen, Taxatieprocedures 
en Taxatiewerkzaamheden, de dienst Personeel en Vorming en de dienst 
Automatisering. Op alle hiërarchische niveaus werd contact opgenomen 
met de buitendiensten (gewestelijke directie, inspectie, controlecentrum, 
controlekantoor). 

Onderzoek van een steekproef van btw-plichtigen om de aard en de inten-
siteit van de btw-controles door de btw-controlekantoren en de AOIF-
controlecentra te evalueren. Dertien controlekantoren werden bezocht en 
416 dossiers van btw-plichtigen werden onderzocht. 

Verzamelen en evalueren van de nodige cijfergegevens bij de centrale 
diensten van de AOIF voor de jaren 2004 en 2005.

De bevindingen van het Rekenhof zijn ook gebaseerd op de commentaar van de 
administratie in het kader van het project permanente evaluatie dat aan het 
beheer van het departement is gekoppeld door de cel Performantiemanagement. 
De vastgelegde doelstellingen en de eerste evaluaties uitgevoerd in 2003 werden 
gebruikt als normen en referentiepunten om de resultaten te evalueren die de 
administratie sinds die datum heeft geboekt. 

0.4 Tegensprekelijke procedure

De vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof werden in december 2006 
aan de administratie bezorgd. In zijn brief van 25 januari 2007 heeft de AOIF haar 
commentaar daarbij meegedeeld. Haar opmerkingen en verbintenissen zijn opge-
nomen in het verslag met vermelding in de kantlijn.

Het aldus aangepaste ontwerpverslag werd vervolgens aan de minister van Finan-
ciën bezorgd, die in zijn brief van 22 mei 2007 laat weten dat hij zich aansluit bij de 
opmerkingen van de administratie4. Hij voegt eraan toe dat de aanbevelingen van 
het Rekenhof zoveel mogelijk in overweging zullen worden genomen, voor zover ze 
reeds volledig of gedeeltelijk onderbouwd zijn. De opmerkingen van de minister bij 
de aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

•

•

•

4 De brief van de minister van Financiën van 22 mei 2007 is als bijlage opgenomen.
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Hoofdstuk 1
Organisatie van de administratie

1.1 Algemene principes 

De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfi scaliteit (AOIF) binnen de 
FOD Financiën staat in voor de controle van de rechten en plichten van de btw-
plichtigen. Deze administratie werd in 1997 opgericht door de samensmelting van 
de vroegere Administratie van de Directe Belastingen (DB) en de Administratie 
van de BTW, Registratie en Domeinen. De voornaamste concrete realisatie die 
daaruit voortvloeide, was de oprichting van controlecentra die polyvalente grondige 
controles uitvoeren van vennootschappen en natuurlijke personen die btw-plichtig 
zijn. Aanvankelijk bestond het personeelsbestand van de 48 controlecentra voor 
twee derde uit DB-ambtenaren en voor een derde uit btw-ambtenaren.

Parallel met die controlecentra werden eveneens de 242 btw-controlekantoren 
in de AOIF geïntegreerd, maar ze behielden wel hun algemene controlebevoegd-
heden. Op 1 maart 2001 werd echter een groot aantal van die kantoren gegroe-
peerd om rekening te houden met: 

1) de uitstroom van personeel naar de controlecentra;

2) de afname van hun controleactiviteiten; 

3) de noodzaak om bepaalde elementaire taken op het vlak van beheer en 
controle te verzekeren.

Voorts heeft de administratie, binnen die gegroepeerde kantoren, een controlecel 
opgericht, samengesteld uit agenten belast met de controle, en een beheerscel, 
samengesteld uit agenten belast met het materieel beheer van de dossiers 
(manutentie). Al deze agenten waren afkomstig uit twee of zelfs drie bestaande 
btw-controlekantoren.

Op die manier werden 132 kantoren teruggebracht tot 57 entiteiten, elk met een 
controlecel en een beheerscel. Naast het feit dat voor de twee cellen een dienst-
chef werd aangewezen, gaat het hier echter om een hoofdzakelijk functionele 
groepering aangezien de statistieken in verband met de controleactiviteiten nog 
steeds worden opgesteld op basis van de identiteit van de 242 oorspronkelijke 
kantoren. 

1.2 Normen en administratieve organisatie van de btw-controles

Omdat de administratie onmogelijk elke belasting- of btw-plichtige in de loop van 
een aanslagjaar kan controleren, heeft ze controleprogramma’s en normen opge-
steld. Daarmee wil ze enerzijds de controle van de verschillende soorten btw-en 
belastingplichtigen in de tijd plannen en anderzijds de te controleren dossiers 
selecteren aan de hand van criteria gebaseerd op de inhoud ervan. De specifi eke 
aard van de belastingen (IB – btw) heeft ook invloed gehad op de uitwerking van 
die programma’s. 
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1.2.1 Performantiemanagement 

De cel Performantiemanagement hangt rechtstreeks af van de directeur-generaal 
van de Belastingen en de Invordering. Zijn rol bestaat erin boordtabellen op te 
stellen waardoor het AOIF-management de activiteiten van de buitendiensten en 
de uitvoering van de beheersdoelstellingen kan opvolgen. 

Naast de jaarlijkse controleprogramma’s die door de centrale diensten van de 
AOIF worden opgesteld, legt de cel Performantiemanagement prioriteiten en/of 
kwantitatieve doelstellingen vast die voor elke categorie van taxatiedienst moeten 
worden gehaald (controlecentra, klassieke diensten van de vennootschapsbelas-
ting, personenbelasting (PB) en btw). 

1.2.2 Typologie van de controles

De administratie heeft controlecycli opgesteld met controles die verschillen in aard, 
frequentie en intensiteit. Daardoor bestaan er drie grote controlecate gorieën: de 
grondige controles, de beheerscontroles en de inordestellingen. Deze begrippen 
werden eveneens geactualiseerd en geharmoniseerd in het project performantie-
management. 

Grondige controle 

De grondige controle is een polyvalente controle en grijpt terug naar de doel-
stelling die eind de jaren negentig werd nagestreefd met de oprichting van de 
AOIF-controlecentra. Die bestond erin om de volledige fi scale toestand van de 
belastingplichtigen te onderzoeken, zowel op het vlak van de IB als de btw, voor 
de btw-plichtige vennootschappen en natuurlijke personen. Deze controle is de 
meest intensieve van alle controles die bij een belasting-/btw-plichtige worden 
uitgevoerd. Gezien het polyvalente karakter ervan, wordt zij nagenoeg uitsluitend 
door het controlecentrum uitgevoerd5. 

Deze controle gaat steeds gepaard met een plaatsbezoek en slaat op minstens 
twee afgesloten boekjaren. Er wordt een controleverslag opgesteld en, indien 
nodig, een regularisatieopgave waarin aan de btw-plichtige wordt aangegeven 
welke inbreuken werden vastgesteld, welke btw-supplementen werden gevestigd 
en welke eventuele boetes worden opgelegd. De aard en de draagwijdte van de 
onderzoeken alsook de richtlijnen voor de opstelling van het controleverslag staan 
beschreven in een intern document van de AOIF: Organisatie van de controle-
centra: vademecum. 

Beheerscontrole

Een beheerscontrole is een controle naar de echtheid en de juistheid van één of 
meer elementen van een aangifte of van de fi scale situatie van een btw-plichtige. 
Voor de btw wordt die controle uitsluitend door de controlekantoren uitgevoerd 
en is de controle niet meer gericht op de volledige fi scale situatie van een belasting-
plichtige. 

5  De controles in het kader van het dataminingproject die aan de klassieke kantoren zijn toever-
trouwd, worden eveneens gelijkgesteld met grondige polyvalente controles met dien verstande dat 
eenzelfde dossier verplicht achtereenvolgens door de twee diensten wordt onderzocht (DB – btw). 
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Volgens de instructies moet een plaatsbezoek gebeuren en moet een verslag 
worden opgesteld, indien nodig samen met een regularisatieopgave. Het duurde 
lang voordat de basiselementen werden vastgelegd waarop een beheerscontrole 
moest betrekking hebben vanuit het oogpunt van de btw (overeenstemming van 
het omzetcijfer, wagenkosten, gemengde uitgaven, …),. Er werd daarvoor enkel 
verwezen naar de geldende instructies voor de PB-controles6. Een instructie op 
initiatief van het Performantiemanagement heeft die leemte in maart 2006 weg-
gewerkt. 

Inordestelling 

De inordestelling is het geheel aan verrichtingen die onontbeerlijk zijn voor de 
naleving van de wettelijke verplichtingen en die door de controlekantoren moeten 
worden uitgevoerd. Deze verrichtingen zijn in principe voorbehouden aan de 
manutentieagenten en zijn bedoeld om zowel de vorm als de inhoud van het dossier 
van de btw-plichtigen te actualiseren met het oog op een eventuele beheers-
controle of een grondige controle. Deze activiteit kan leiden tot een invorderings-
order, ook al gebeurt ze niet in de context van een controle7. 

De manutentietaken zijn uiteenlopend en hebben betrekking op het administratief 
beheer van de btw-plichtige (aangifte bij aanvang of stopzetting van werkzaamheid, 
statuutwijziging,…), de periodieke aangiften en lijsten die door de btw-plichtige 
worden ingediend, het beheer van de rekeningen-courant en van de bijzondere 
rekeningen, enz. Ondanks de evoluties die gepaard gingen met de openstelling 
van de grenzen van de EU-lidstaten, zijn de meeste instructies voor de inordestel-
lingen verouderd. 

Naast de elektronische verspreiding van informatie door de administratie acht 
het Rekenhof het noodzakelijk dat zij haar referentie-instructies regelmatig zou 
actualiseren. 

1.2.3 Controleprogramma en selectie van de dossiers

De controles op het vlak van de btw worden uitgevoerd door de controlekantoren 
en de controlecentra. 

De controles die de controlekantoren uitvoeren, hebben betrekking op de rechten 
en plichten die aan de btw-plichtige toekomen en die de administratie periodiek 
moet verifi ëren (bv.: een terug te betalen belastingkrediet). De controles die de 
controlecentra uitvoeren, beogen bepaalde btw-plichtigen, volgens welbepaalde 
criteria, in het kader van een jaarlijks opgesteld controleprogramma. 

Dit verschil tussen de twee types controles impliceert de facto dat de controle-
centra andere onderzoekstechnieken, actiemiddelen en uitvoeringstermijnen han-
teren dan de controlekantoren. 

6  Inzake btw werd vaker gebruik gemaakt van de term gerichte controle, die in een welbepaalde 
context (bv. terugbetaling van een belastingkrediet) en in combinatie met zeer conventionele onder-
zoeken, a posteriori kan worden gelijkgesteld met een beheerscontrole. 

7  Zoals verder in de tekst wordt vermeld, vinden de demarches van de btw-controlekantoren in 
het kader van het beheer van de bijzondere rekeningen voornamelijk plaats in het licht van een 
inordestelling. Ze vertegenwoordigen echter, zowel in aantal als in bedrag, nagenoeg 50 % 
van de invorderingsorders (berichten van wijziging) die jaarlijks op het vlak van de btw worden 
uitgeschreven. 
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Controlekantoren

Wegens de diversiteit van de recurrente taken die de btw-controlekantoren uitvoeren, 
beschikken zij eigenlijk niet over een jaarlijks controleprogramma8 en zijn de normen 
die de centrale diensten van de AOIF hen oplegt minder precies en dwingend dan 
deze voor de controlecentra. Wel stellen die normen dat er naast de belangrijkste 
wijzigingen9 ook beheerscontroles en gerichte controles moeten gebeuren “telkens 
als dit aangewezen of noodzakelijk is”. Bovendien worden de controlekantoren ook 
betrokken bij de controles in het kader van het dataminingproject. 

Om de dossiers te selecteren die zullen worden gecontroleerd, kunnen de controle-
kantoren beroep doen op dezelfde bronnen als de controlecentra. 

Controlecentra 

De controlecentra volgen momenteel een jaarlijks controleprogramma dat uit 
vier delen bestaat10 en is gebaseerd op de traditionele groepering van alle btw-
plichtigen in zes groepen: B1/C1 – B6/C611.

Wat de eerste twee delen van het controleprogramma betreft, nemen de controle-
centra, die autonoom hun werkplan opstellen, het initiatief. Ze kunnen daarbij 
eventueel beroep doen op aanvullende elementen afkomstig van de DB-taxatie-
diensten of van de btw-controlekantoren. Het eerste deel (vast programma) ver-
tegenwoordigt 25 % van de beschikbare controlecapaciteit en maakt een selectie 
van dossiers uit de groep btw-plichtigen die dat jaar aan een grondige controle 
moeten worden onderworpen overeenkomstig het zesjarig controleprogramma 
B1/C1-B6/C6. In het tweede deel (programma andere dossiers), dat tot 35 %12 
van de beschikbare controlecapaciteit vergt, wordt een selectie van dossiers 
gemaakt uit het geheel van de btw-plichtigen.

Een derde deel (autoriteitsprogramma) vertegenwoordigt 40 % van de beschikbare 
controlecapaciteit en betreft de grondige controle, in het kader van het datamining-
project (zie verder), van de uitgekozen btw-plichtigen. Dit gedeelte van het controle-
programma wordt vastgelegd door de centrale diensten van de AOIF. Aan de hand 
van een risicoanalyse selecteren zij een steekproef van btw-plichtigen die op basis 
van de beschikbare elementen een risico op frauduleus gedrag vormen. 

Een vierde deel voorziet bovendien in gerichte opzoekingen, met name werkzaam-
heden ter voorbereiding van eventuele latere grondige controles. Deze opzoekingen 
kunnen worden uitgevoerd voor btw-plichtigen die tot het geheel van de zes groepen 
van B1/C1 – B6/C6 behoren.

8  Sommige controlekantoren selecteren echter de te controleren dossiers in het kader van een jaar-
lijks controleprogramma naar analogie met het vaste programma van de controlecentra. 

9  Er bestaan meerdere defi nities in de verschillende instructies. De instructies in verband met data-
mining geven de meest expliciete defi nitie waarin wordt gepreciseerd dat deze wijzigingen betrekking 
moeten hebben op één of meerdere van de volgende punten: wedersamenstelling van het omzet-
cijfer; problematiek van de aftrek van de inputverrichtingen; toepassing van vrijstellingen of bij-
zondere regelingen inzake btw. 

10  De bevoegde centrale diensten verspreiden jaarlijks onder alle taxatiediensten (DB – btw) een gezamen-
lijke instructie die de procedures defi nieert voor de taxatiewerkzaamheden van het lopende dienstjaar. 
Daarin worden met name de controleprogramma’s van de controlecentra en de btw-controle kantoren 
samengesteld. Voor de controlecentra voorziet dat programma enkel in grondige controles.

11  Deze classifi catie omvat de belastingplichtigen-natuurlijke personen (B), en de belastingplichtigen-
rechtspersonen (C). Bovendien voorzag dit klassement aanvankelijk in een grondige controle om 
de zes jaar van alle btw-plichtigen. 

12  Dit deel van het programma kan worden teruggebracht tot 20 % op initiatief van de centrale diensten 
en het antifraudecomité in het kader van specifi eke controleacties. 
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De selectie van de dossiers moet in elke dienst door een selectieambtenaar 
gebeuren die het controleprogramma samenstelt op basis van verschillende hulp-
bronnen. Met het oog op die selectie sturen de DB-taxatiediensten en de btw-
controlekantoren een lijst van dossiers die om een of andere reden in aanmerking 
komen voor een grondige controle, aan het controlecentrum waarvan ze afhangen. 
Ze doen dat twee keer per controleperiode.

1.2.4 Datamining

Aangezien de administratie niet elk jaar alle btw-plichtigen kan controleren, heeft 
ze op basis van een vrij ingewikkelde risicoanalyse een procédé ontwikkeld om de 
btw-plichtigen op te sporen waarvoor bepaalde elementen uit de aangiften over ver-
schillende jaren wijzen op frauduleus gedrag of op een frauderisico. Dat procédé 
van datamining werd voor het eerst gebruikt in het controleprogramma 2004-2005 
(eerste fase). Het was gebaseerd op een groep driemaandelijkse btw-plichtigen die, 
over een periode van twee jaar (2001-2002), al hun aangiften hebben ingediend. 

Voor de tweede fase (2005-2006) werd het model toegepast op alle btw-plichtigen 
en aangepast aan de specifi eke toestand van elkeen. Er werd een groep van des-
kundigen opgericht, samengesteld uit ambtenaren van de AOIF en de Bijzondere 
Belastinginspectie (BBI), om die populatie in homogene groepen te klasseren. 
Bedoeling was om de btw-plichtigen met gelijkaardige kenmerken te groeperen en 
de specifi eke fraudeprofi elen gemakkelijker af te bakenen. Negen groepen werden 
op die manier gedefi nieerd. Vervolgens werden in totaal meer dan 150 karakterise-
ringsvariabelen13 opgesteld. Deze kunnen op al die groepen worden toegepast en 
in functie van elke groep worden geïnterpreteerd. Op die manier kunnen algoritmen 
voor elke btw-plichtige een resultaat voor al deze variabelen berekenen. Tot slot 
werden voor elk van die variabelen drempelwaarden bepaald om de positieve geval-
len van de negatieve te onderscheiden en de btw-plichtigen met een hoog resultaat 
(scoring) te kunnen selecteren en aan een controle te onderwerpen. 

Deze tweede fase van datamining is opgestart met de controleperiode 2005-2006 
en had betrekking op alle btw-plichtigen (die een maandelijkse en driemaandelijkse 
aangifte moeten indienen) op basis van beschikbare btw-gegevens voor het jaar 
2003. Om de selectie transparanter te maken wordt bij elk geselecteerd dossier 
een fi che gevoegd die een samenvatting geeft van de karakteriseringsvariabelen 
die een invloed hebben gehad op de hoge score van de btw-plichtige. Deze fi che 
stelt de taxatieambtenaren in staat de selectie te begrijpen en is richtinggevend 
voor hun onderzoeken. 

Zoals hierboven gesteld, worden de controles in het kader van het datamining-
project toevertrouwd aan alle taxatiediensten en moeten ze worden beschouwd als 
polyvalente grondige controles. Controles die in een controlecentrum gebeuren, 
zijn steeds polyvalent aangezien een dossier dat door een btw-controlekantoor 
werd onderzocht nadien aan de DB-taxatiedienst wordt doorgestuurd om de ele-
menten met betrekking tot de inkomstenbelastingen te verifi ëren, en vice versa. 

Deze polyvalentie bestond reeds van bij de invoering van de belasting over de 
toegevoegde waarde begin de jaren zeventig. Toen waren de taxatieambtenaren 
van de btw en van de directe belastingen verplicht onderling alle informatie uit te 
wisselen die de fi scale toestand van een btw/belastingplichtige kon corrigeren. 

13  Waarden en ratio’s die op basis van de gegevens in de btw-aangiften zijn bepaald.
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Hoofdstuk 2
Evaluatie van de btw-controles

2.1 Voorstelling

In dit deel van het verslag komen de resultaten aan bod van de evaluatie van de 
btw-controles. Het Rekenhof heeft de meest representatieve activiteiten onder-
zocht of deze die de grote meerderheid van btw-plichtigen kunnen aanbelangen. 
Het heeft bovendien rekening gehouden met de prioriteiten die in het kader van 
het performantiemanagement voor het jaar 2003 werden bepaald. Het Rekenhof 
heeft zich dan ook gebaseerd op de controles bij aanvang of stopzetting van 
werkzaamheid en de controles uitgevoerd wanneer een btw-plichtige met credit-
saldo om terugbetaling van de btw vraagt. Het heeft ook de controles naar aan-
leiding van een in gebreke blijvende btw-plichtige (niet-indiening van een aangifte 
of niet-betaling van de verschuldigde btw waardoor een bijzondere rekening werd 
geopend) bij die prioriteiten betrokken omdat zij een beeld geven van het toezicht 
op de naleving van de twee grote verplichtingen door de btw-plichtige. 

Voor deze audit deed het Rekenhof beroep op de resultaten van een evaluatie over 
het jaar 2003 van de administratie en op statistische gegevens die het aan de 
administratie had opgevraagd voor de jaren 2004 en 2005. De algemene bevindin-
gen van het Rekenhof kwamen bovendien tot stand na een analyse van de globale 
resultaten van de controles, waarbij werd uitgegaan van de gecentraliseerde gege-
vens over het rendement van de controlekantoren en controlecentra en over een 
zeker aantal praktijken in de buitendiensten die de btw-dossiers behandelen en 
verifi ëren. 

Het Rekenhof heeft bovendien een steekproef van dossiers van btw-plichtigen 
geanalyseerd. Deze steekproef werd samengesteld op basis van de invorderings-
orders die voor de jaren 2004 en 2005 werden geregistreerd door de regionale 
centra voor informatieverwerking (RCIV)14. Elke registratie vermeldt alle informatie 
die voortvloeit uit de controle, o.a. een volgnummer, de btw-bedragen en de bedra-
gen van in rekening gebrachte boetes, de aard van de controle15 (bv. stopzetting 
van werkzaamheid, datamining, lijst 678, …), alsook de duur van de controle. 

In de dertien kantoren die over het hele land werden bezocht, werden dossiers 
geselecteerd op basis van de oorsprong van de controle, namelijk de controles 
uitgevoerd bij aanvang of stopzetting van werkzaamheid, in het kader van een bij-
zondere rekening of de terugbetaling van een btw-krediet. Het aantal geselecteerde 
dossiers werd gewogen in functie van het relatief belang van elk van die controles 
in het geheel van de invorderingsorders die in 2004 en 2005 werden uitgeschreven. 
Er werden ook andere dossiers geselecteerd naar aanleiding van gerichte btw-
controles. Daarnaast werden ook nog grondige controles geselecteerd in de vaste 
programma’s en de dataminingprogramma’s van de controlecentra16. In totaal 
werden 416 dossiers onderzocht. 

14  Het gaat om de regionale centra voor informatieverwerking van Namen en Mechelen die alle controle-
activiteiten registreren via invorderingsorders (als de controle resultaat oplevert) en informatie-
bulletins (als de controle geen resultaat oplevert). Deze gegevens worden trouwens eveneens 
gebruikt voor de boordtabellen van de cel Performantiemanagement. 

15  Het gaat om de code Aard-reden in vak 62 van de invorderingsorders en van de informatiebulletins. 
Uitgaande van die code werd de steekproef samengesteld.

16  De dossiers die de controlecentra selecteren voor een grondige controle worden later bewaard in het 
controlekantoor waarvan de btw-plichtige afhangt. De btw-supplementen en de daaraan gekoppelde 
eventuele boetes worden bovendien ingeschreven in een invorderingsorder dat de controleagent 
van het controlecentrum heeft opgesteld. 
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2.2 Algemene behandeling van de dossiers

2.2.1 Betrouwbaarheid van de gegevens

De nauwkeurigheid van de taxatieambtenaren bij het invoeren van de gegevens 
na afl oop van hun controles is uiteraard allesbepalend voor de betrouwbaarheid 
van die gegevens. Het Rekenhof stelt echter vast dat sommige dossiers vooral 
incoherenties vertonen op het vlak van de kwalifi catie van de controle (beheers-
controle of gewone inordestelling), de oorsprong van de controle (datamining, 
aanvang van werkzaamheid, …) of de duur van de controle. 

De administratie stelt in dit verband dat de buitendiensten elektronisch duidelijke 
instructies hebben gekregen in verband met de registratie van de duur van de 
controles, alsook richtlijnen voor de validatie van de codes waardoor kwalifi catie 
van de controles (datamining, sectoriële enquêtes,…) mogelijk is.

Het Rekenhof merkt bovendien op dat om diverse redenen verschillende soorten 
statistieken aan de taxatiediensten worden opgevraagd. Het dataminingproject en 
het performantiemanagement, waarvan de opdrachten en doelstellingen door de 
administratie als prioritair worden beschouwd, leiden er immers toe dat bijkomende 
controlestatistieken aan de dienstchefs worden gevraagd. 

Wat het performantiemanagement betreft, stelt de administratie dat er geen 
enkele bijkomende statistiek is vereist naast de gestandaardiseerde elektronische 
vorm, die bij de tweede fase van het dataminingprogramma werd vereenvoudigd.

Het Rekenhof is van oordeel dat de registratie van de controleactiviteiten in 
zowel de controlekantoren als in de controlecentra optimaler en beter omkaderd 
zou moeten zijn. Het invorderingsorder of het informatiebulletin zou het enige 
verslag of op zijn minst het referentiedocument moeten zijn voor de taxatie-
activiteiten. Op die manier zou het voor de centrale diensten als basis moeten 
dienen voor de opvolging, evaluatie en feedback inzake de vastgelegde doel-
stellingen in het kader van het dataminingproject en voor het performantiema-
nagement. 

Wat de opvolging van de dataminingdossiers betreft, verduidelijkt de admini-
stratie dat de gegevens rechtstreeks afkomstig zijn van het invullen van de 
invorderingsorders of infobulletins en dat deze opvolging gebeurt op basis van 
een (datamining)feedback-applicatie. De opvolging van de controleactiviteiten 
wordt momenteel aan een studie onderworpen in het kader van het programma 
risicobeheer en van het Coperfi n-proces inzake de geïntegreerde verwerking van 
de controleactiviteiten.

De administratie moet voorrang verlenen aan het gebruik van een offi cieel infor-
matiekanaal (referentie-instructies) in plaats van elektronische correspondentie 
die door de taxatieambtenaren als minder dwingend wordt beschouwd. 

De aanbeveling van het Rekenhof om gebruik te maken van een offi cieel informatie-
kanaal in de vorm van instructies is een prioriteit van de cel Performantiema-
nagement, waarbij de elektronische correspondentie slechts een middel is om de 
offi ciële referentie-instructies sneller te communiceren.

2.2.2 Manutentie van het dossier 

Alle stukken die in het dossier van een btw-plichtige zitten (inschrijving, rekening-
uittreksels, aangiften, controleverslag(en),…) worden gegroepeerd binnen een 
genormaliseerd dossier dat alle diensten gebruiken. De interne organisatie van 
de dossiers verschilt echter van dienst tot dienst en de lokale praktijken van de 
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ambtenaren vergen telkens aparte manipulaties en opzoekingen. De aard van de 
in het dossier aanwezige documenten en het volume van de gearchiveerde stukken 
zijn ook niet in alle diensten dezelfde. 

Het Dominique-project dat op termijn een maximum aantal niet-gestructureerde17 
documenten in de dossiers (briefwisseling van de btw-plichtigen, vertrouwelijke 
interne documenten, …) wil digitaliseren, lijkt nu al een gunstige invloed te hebben 
op de manier waarop de dossiers worden bijgehouden18. Wellicht zal het project 
echter pas vanaf eind 2007 in alle diensten worden toegepast. De digitalisering van 
de aangiften heeft tot slot eveneens gezorgd voor minder volumineuze dossiers. 

De administratie merkt op dat de uitvoering van het Dominique-project tot nader 
order werd opgeschort.

Zoals het Rekenhof reeds heeft vastgesteld bij vorige audits over andere taxatie-
diensten van de FOD Financiën, vermelden de taxatieambtenaren niet systema-
tisch in de dossiers welke onderzoeken en stappen hebben plaatsgevonden. Bij-
gevolg kunnen in de dossiers belangrijke elementen ontbreken die aangeven wat 
reeds is gebeurd, zoals vragen om inlichtingen of oproepingsbrieven aan btw-
plichtigen. Bepaalde dossiers (19 % van de onderzochte steekproef) bevatten 
geen controleverslag, terwijl toch een invorderingsorder werd opgesteld in het 
kader van een beheerscontrole19. 

Het controleverslag heeft meerdere functies, met name:

een geheugensteuntje voor de controleagent zelf en een naslagwerk voor 
de directie, o.m. voor het geval een pv moet worden opgesteld;

een instrument voor de naasthogere chef of de interne audit om het werk 
van de taxateur te evalueren;

een werkinstrument voor de volgende controleagent om zich voor te bereiden 
op een volgende controle.

De administratie verduidelijkt tot slot dat het maar zinvol is om een controle-
verslag op te stellen voor zover het een meerwaarde biedt op die verschillende 
terreinen.

Tot slot worden er – tussen diensten en zelfs binnen eenzelfde dienst – verschillen 
vastgesteld in de voorgedrukte modellen van de controleverslagen. Sommige 
noodzakelijke vermeldingen op die modellen (zoals het btw-nummer van de btw-
plichtige, de oorsprong van de controle, plaatsbezoek of niet, akkoord of geen 
akkoord van de btw-plichtige, datum van het verslag, …) worden niet altijd opge-
nomen in die controleverslagen. Dit bemoeilijkt de evaluatie van het systeem en 
de controle door de hiërarchie. 

Het Rekenhof formuleert de aanbeveling een uniform beheer van de dossiers 
van de btw-plichtigen op te zetten zodat elke gemachtigde om de controle uit te 
voeren (dienstchef, inspecteur, ambtenaren van de interne audit, collega die voor 
de opvolging moet instaan,…) snel de essentiële elementen van het dossier kan 
identifi ceren. Deze uniformisering moet parallel verlopen met de moderniserings-
processen van de administratie zoals de digitalisering van de aangiften. De inves-
teringen die daaruit voortvloeien (voornamelijk materiële en op het vlak van oplei-
dingen) zouden aan die doelstellingen moeten worden aangepast. 

•

•

•

17  Die niet aanwezig zijn in de informaticasystemen van de FOD Financiën.
18  Bepaalde kantoren bewaren enkel elektronische versies van sommige dossierstukken.
19  Deze feitelijke toestand heeft natuurlijk invloed op de vaststellingen van het Rekenhof bij het 

onderzoek van de dossiers van zijn steekproef. Het is moeilijk een controle te evalueren als er geen 
enkel spoor van overblijft.
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De controleverslagen en de verwijzingen die erin voorkomen, zouden bijzondere 
aandacht moeten krijgen, zodat bij de raadpleging van een dossier onmiddellijk 
duidelijk wordt welke stappen en onderzoeken er vroeger al ten aanzien van de 
btw-plichtige zijn gebeurd. Net zoals bij de verslagen van de controlecentra over 
grondige controles moet de administratie formulieren opstellen die vóór de uitvoe-
ring van de controle worden gedrukt, met vermelding van alle bekende en nuttige 
informatie over de btw-plichtige20 en die worden aangevuld naarmate er stappen 
worden ondernomen en resultaten geboekt. Deze formulieren kunnen dan even-
tueel worden aangepast aan de aard van de controle en de daaruit voortvloeiende 
onderzoeken. 

De administratie stelt dat de toepassing Verifi o, waarvan het gebruik verplicht zou 
worden, een ideaal antwoord biedt op de aanbevelingen van het Rekenhof. Verifi o 
biedt de mogelijkheid om reeds van bij de aanvang van een controle een reeks 
vergelijkingen te maken (aangiften met klanten- en leverancierslistings, aangiften 
met intracommunautaire leveringen en verwervingen, enz). Voorts voorziet het 
project betreffende de geïntegreerde verwerking van het proces controle in het 
kader van de Coperfi n-hervorming (STIR-CO) in uniforme controleverslagen.

2.2.3 Regularisatieopgave

Na afl oop van de controle, na de eventuele vragen om inlichtingen of bezoeken ter 
plaatse bij de btw-plichtige, stelt de taxatieambtenaar een regularisatieopgave op 
die aangeeft voor welke elementen uit de aangifte een wijziging is doorgevoerd. 
Indien de btw-plichtige geen enkel bezwaar formuleert, ondertekent hij de opgave 
voor akkoord. Doet hij dat wel, dan wordt er een proces-verbaal opgesteld dat bij 
het dossier wordt gevoegd. De btw-plichtige ontvangt een afschrift van de regu-
larisatieopgave.

Er bestaat geen standaardmodel voor de regularisatieopgave. De inhoud en vorm 
worden aan de lokale dienst overgelaten. In bepaalde dossiers worden nog hand-
geschreven regularisatieopgaven teruggevonden waarin een reeks cijfers zonder 
verantwoording staan en waarover de btw-plichtige zijn instemming heeft betuigd. 
Sommige regularisatieopgaven zijn heel gedetailleerd opgesteld (herinnering aan 
de wetgeving, tabellen en cijfers, verantwoording van de aangebrachte recht-
zettingen, …) terwijl andere summier zijn. 

De regularisatieopgave vormt het sluitstuk van elke controle en dient als grond-
slag voor het onderzoek van een eventuele latere betwisting. Ze moet dus alle 
elementen bevatten die het mogelijk maken de sommen te verantwoorden die van 
de btw-plichtige worden gevorderd, met inbegrip van de boetes. De toepassing 
Verifi o zou moeten leiden tot een optimalisering van dit document. 

2.2.4 Communicatie tussen de taxatiediensten

Het dossier van een btw-plichtige wordt steeds bewaard in het controlekantoor 
waarvan hij afhangt. Als een controlecentrum het dossier opvraagt in het kader 
van zijn jaarlijkse controleprogramma, worden die aanvragen opgenomen in 
gestandaardiseerde documenten waarin, in voorkomend geval, wordt vermeld dat 
bijkomende documenten die naar aanleiding van diverse onderzoeken van de 
grondige controle werden opgesteld, bij die centra worden bewaard. 

20  Identiteit, btw-nummer, beschrijving van de activiteit, Nacebel-code, informatie over zijn statuut, 
actualisering op het ogenblik van de controle, overzicht van de voorgaande controles,… 
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Volgens de eerste btw-instructies (1976) moest alle informatie die naar aanleiding 
van een controle werd vergaard – ongeacht of die tot een invorderingsorder had 
geleid21 of niet – systematisch worden uitgewisseld tussen de diensten van de 
Directe Belastingen en de BTW. Slechts 6,25 % van de dossiers van de steekproef 
vermelden dat een formulier 281 C/T naar een DB-taxatiedienst werd verstuurd. 
Voorts vond in zes dossiers van de steekproef (1,44 %) een beheerscontrole plaats 
nadat een formulier 281 C van een DB-taxatiedienst werd ontvangen. Deze ver-
plichting wordt nochtans aanbevolen voor de recent aangevatte controles in het 
kader van het dataminingproject en in de instructies inzake de taxatiewerkzaam-
heden wordt er jaarlijks aan herinnerd. 

Het Rekenhof dringt aan op een nauwe samenwerking tussen alle taxatiediensten 
van de FOD Financiën in afwachting van een volledige invoering van het enig dossier 
waarin alle beschikbare informatie over elke belastingplichtige wordt gebundeld. 
De instructies die informatie-uitwisseling tussen de DB- en BTW-diensten opleg-
gen22, moeten strikt worden nageleefd. 

Deze informatie-uitwisseling heeft slechts zin indien de informatie nuttig is voor 
de andere administraties.

2.3 Activiteiten van de controlekantoren

2.3.1 Controle bij aanvang van werkzaamheid

Overeenkomstig de beheersdoelstellingen zoals geëvalueerd in het kader van 
het performantiemanagement, moet elke btw-plichtige die een btw-inschrijving 
aanvraagt en aan bepaalde selectiecriteria beantwoordt, voor het verstrijken van 
de volledige eerste trimester van werkzaamheid aan een beheerscontrole worden 
onderworpen. Normaal omvat een dergelijke beheerscontrole een plaatsbezoek. 

De administratie stelt dat het in principe niet de bedoeling is om elke nieuwe 
btw-plichtige te bezoeken binnen de eerste drie maanden van zijn activiteit. Deze 
plaatsbezoeken zijn slechts aangewezen voor de dossiers waar twijfel bestaat 
omtrent de ernst van de onderneming (de vestigingsplaats, de werkelijke activiteit, 
de solvabiliteit,…).

Bij een eerste evaluatie door de administratie van het jaar 2003, is gebleken dat 
een relatief laag aantal controles in die context werden uitgevoerd (tussen 0 % en 
2 %). De administratie was echter niet in staat na te gaan of de selectiecriteria 
werden nageleefd. Evenmin kon ze de termijnen bepalen waarin die controles 
werden uitgevoerd. De gewestelijke directies beschouwden die controles bij aan-
vang van werkzaamheid bovendien als weinig rendabel en gaven er de voorkeur 
aan hun middelen in te zetten voor andere controles. 

Volgens de statistieken die het Rekenhof voor de jaren 2004 en 2005 heeft opge-
vraagd, werden er respectievelijk 47.398 en 41.872 aangiften van aanvang van 
werkzaamheid ingediend en voerden de 242 controlekantoren23 samen 1.492 
(3,15 %) en 2.926 (6,99 %) controles uit in dat verband. Van de 242 kantoren 

21  Een formulier 281 C/T wordt toegestuurd aan de Directe Belastingen en een formulier 281 C naar 
de BTW.

22  Deze aanbeveling werd reeds geformuleerd in de audit van het Rekenhof Het gebruik van de 
belasting aangiften bij de taxatie van derden, Brussel, maart 2004.

23  Nauwkeurigheidshalve moet worden onderstreept dat deze statistieken niet enkel de controles bij 
aanvang van werkzaamheid vermelden maar ook de controles bij wijziging van statuut van de btw-
plichtige. 
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hebben er 58 en 72 (zijnde 23,97 % en 29,75 %) minstens één keer een dergelijke 
controle uitgevoerd. Volgens de statistieken van de RCIV24, heeft iets meer dan 
één procent van die controles (respectievelijk 1,34 % en 1,40 %) geleid tot een 
invorderingsorder. 

Doordat ze weinig voorkomen, bevatte de steekproef van door het Rekenhof 
geraadpleegde dossiers slechts heel weinig controles bij aanvang van werkzaam-
heid (5). Die beheerscontroles die in 2004 en 2005 werden uitgevoerd, hadden 
betrekking op dossiers waarvan de datum van aanvang van werkzaamheid zich 
situeerde tussen januari 1971 en november 1977. Het ging in feite om controles 
in verband met intracommunautaire verrichtingen die ten onrechte werden 
geklasseerd onder een statistische code voor de controles bij aanvang van werk-
zaamheid. 

Het Rekenhof is van oordeel dat de controles bij aanvang van werkzaamheid het 
mogelijk moeten maken de handelsactiviteit waarvoor de inschrijving bij de btw 
werd gevraagd, snel te authenticeren en de Nacebel-code te identifi ceren. Deze 
laatste code is één van de karakteriseringsvariabelen van het dataminingproject. 
Bovendien wordt op die manier de onmiddellijke aanwezigheid van de administratie 
op het terrein gegarandeerd van zodra de btw-plichtige zijn werkzaamheid aan-
vangt. Op die manier helpen de controles fraude voorkomen25 en kunnen ze een 
klimaat van vertrouwen en samenwerking bevorderen tussen de administratie en 
de btw-plichtige. 

In die zin acht de administratie een goede samenwerking met de Kruispuntbank 
Ondernemingen belangrijker om systematisch alle informatie omtrent elke nieuwe 
btw-plichtige en de aard van zijn werkzaamheden te verkrijgen. Deze opsporingen 
zouden eventueel door de agenten van de opsporingsdiensten van de AOIF 
kunnen gebeuren.

De administratie signaleert echter dat de plaatsbezoeken in de toekomst in 
aanmerking zouden kunnen worden genomen voor de correcte identifi catie van 
de Nacebel-code van de btw-plichtige. Dit plaatsbezoek zou dan tot doel hebben 
de werkelijkheid na te gaan van een activiteit en de werkelijkheid van vestiging 
(fi ctieve adressen,…), het zelfstandig statuut van de nieuwe ondernemers-
natuurlijke personen na te gaan en indicaties op te sporen voor latere selecties 
met het oog op controle.

Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat er meer controles bij aanvang van werk-
zaamheid, geselecteerd op basis van een beredeneerde risicoanalyse, moeten 
gebeuren. Ze moeten op een correcte manier worden opgenomen in de statis-
tieken en worden losgekoppeld van de controles bij wijziging van statuut van de 
btw-plichtige in de loop van zijn werkzaamheid. In de regel zouden ze ter plaatse 
moeten worden uitgevoerd om de werkelijkheid, de aard en de omvang van de 
aangegeven werkzaamheid te evalueren. 

24 De statistieken over de invorderingsorders en de informatiebulletins worden opgesteld aan de hand 
van de documenten die de taxatieambtenaren na afl oop van hun controles in de controlekantoren 
invoeren. Verder in het verslag wordt een korte commentaar geformuleerd over de betrouwbaar-
heid van die statistieken.

25  De controle bij aanvang van werkzaamheid moet aldus een belangrijke rol spelen in de strijd tegen 
fraude via btw-carrousels. In voorkomend geval kunnen via die controle ook btw-plichtigen worden 
opgespoord die reeds in het verleden een (eventueel verdachte) werkzaamheid hebben uitgeoefend 
onder een ander identifi catienummer. 
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2.3.2 Controle bij stopzetting van werkzaamheid

Overeenkomstig de beheersdoelstellingen zoals geëvalueerd in het kader van 
het performantiemanagement, moet bij elke btw-plichtige die de werkzaamheid 
– waarvoor hij een inschrijving bij de btw had aangevraagd – stopzet, een beheers-
controle worden uitgevoerd binnen de drie maanden volgend op de datum van 
inschrijving in de lijst van geschrapte btw-plichtigen. Elk controlekantoor moet 
minstens de drempel van 50 % bereiken voor beheerscontroles op de aangegeven 
stopzettingen. Die controles zijn belangrijk om na te gaan wat er gebeurt met de 
eventuele stocks en investeringsgoederen van vóór de stopzetting van de werk-
zaamheid. 

De huidige termijn van drie maanden waarbinnen de stopzettingscontroles moeten 
plaatsvinden, zou moeten worden verlengd tot zes maanden.

Bij gebrek aan de nodige informatie kon de administratie in 2003 enkel het kwan-
titatieve aspect van de toegewezen doelstellingen evalueren. Volgens de diensten 
werden tussen 12 % en 31 % van de stopzettingen onderzocht. Een analyse van 
de correlatie tussen het aantal controles en het beschikbare personeel in de dien-
sten maakt het de administratie niet mogelijk om die ondermaatse prestaties te 
verklaren. De doelstelling voor de volgende controleprogramma’s26 werd dan ook 
afgezwakt. 

Het Rekenhof heeft tijdens zijn evaluatie vastgesteld dat er in 2004 32.035 aan-
giften van stopzetting van werkzaamheid waren ingediend tegenover 27.252 in 
2005. Respectievelijk 36,08 % en 40,96 % van die stopzettingen werd aan een 
beheerscontrole onderworpen. 54 en 76 van de 242 controlekantoren (of 22,31 % 
en 31,10 %) bereikten voor die twee jaren de drempel van 50 % gecontroleerde 
stopzettingen. Er moet worden opgemerkt dat voor nagenoeg zeven van de tien 
controles (70,99 % in 2004 en 67,21 % in 2005) een invorderingsorder werd 
opgesteld. 

Het Rekenhof selecteerde 104 dossiers van stopzetting van werkzaamheid (25 % 
van de dossiers uit de steekproef). Deze beheerscontroles zijn zeer specifi ek 
gericht en blijven bij de meeste taxatieambtenaren beperkt tot de posten die in 
de loop van de werkzaamheid werden afgetrokken (investeringen die voor de 
stopzetting werden uitgevoerd en stocks die na de stopzetting overblijven). 

De helft van die controles (50,96 %) werd ter plaatse uitgevoerd, terwijl de 
norm een bezoek ter plaatse voorschrijft in alle gevallen. Rekening houdende 
met de aard van de uitgevoerde onderzoeken, kan dat bezoek echter in veel 
gevallen worden vervangen door een nauwkeurige vraag om inlichtingen waarbij 
de btw-plichtige wordt verzocht een kopie van bepaalde documenten voor te 
leggen. 

In 19 van de 104 geselecteerde dossiers is gebleken dat de stopzetting niet was 
geregistreerd. Voor de 85 resterende dossiers werden de termijnen waarbinnen 
de controle moest worden uitgevoerd, niet nageleefd. Slechts 14 dossiers werden 
binnen drie maanden na de stopzetting gecontroleerd. De controles waarvoor de 
grootste vertraging te noteren valt, vinden meer dan anderhalf jaar na de stop-
zetting plaats. 

26 Naargelang het aantal beschikbare taxatieambtenaren moest elk controlekantoor een bepaald 
aantal dossiers selecteren, waaronder met name stopzettingen van werkzaamheid, waarop een 
beheerscontrole moest worden uitgevoerd. 
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Het Rekenhof is van oordeel dat de administratie dit soort controle als prioritair 
moet blijven beschouwen en uitvoeren binnen de door haar vastgelegde termijn 
van drie maanden. Het Rekenhof vraagt de administratie bovendien opnieuw te 
defi niëren hoe die controle moet verlopen. Onder bepaalde voorwaarden, afhan-
kelijk van het tijdstip waarop de laatste grondige controle van de btw-plichtige 
werd uitgevoerd, zou voor die controle een gewone vraag om inlichtingen het 
bezoek ter plaatse best kunnen vervangen. 

De administratie stelt dat een plaatsbezoek in bepaalde gevallen nodig zal blijken 
en meer bepaald wanneer de aangegeven omzet niet coherent is terwijl er geen 
grondige controle meer heeft plaatsgevonden of nog, wanneer uit documenten 
in het dossier zou blijken dat er onwaarschijnlijkheden zijn, zoals op het vlak van 
intracommunautaire leveringen en/of verwervingen of niet aangezuiverde docu-
menten 281C.

2.3.3 Controle van de lijsten van terugbetaling

Het CIV stelt driemaandelijks een lijst op van de terugbetalingen aan de btw-
plichtigen (lijst 678) die elk controlekantoor moet uitvoeren. Deze inschrijving op 
lijst 678 beantwoordt aan verschillende criteria (terugbetaling boven een bepaald 
bedrag, rekening-courant van de btw-plichtige op nul gezet, inschrijving op ver-
zoek van een controlekantoor of van een ontvangkantoor). Elk kantoor moet een 
reeks controles uitvoeren voordat het kan overgaan tot de terugbetalingen. De 
administratie streeft daarbij naar een beheerscontrole op minstens 30 % van de 
op die lijst ingeschreven dossiers. 

De administratie stelt vast dat acht van de tien gewestelijke directies de voor 
2003 vastgelegde doelstelling hebben gehaald, en dat deze bijgevolg later naar 
40 % kan worden opgetrokken. Bij zijn evaluatie voor het jaar 200427 stelt het 
Rekenhof vast dat de 30 %-doelstelling door 72 van de 242 kantoren (29,75%) 
niet is gehaald, terwijl de 40 %-doelstelling door 156 kantoren (64,46%) niet 
wordt gehaald. In totaal werd 35,66 % van de dossiers aan een beheerscontrole 
onderworpen. Dat komt globaal tegemoet aan het initiële criterium dat de admi-
nistratie had vastgelegd. Voor het jaar 2005 zijn er 56 kantoren van de 242 
(23,14 %) die de 30 %-doelstelling niet halen. 108 van de 242 kantoren (44,63 %) 
halen de 40 %-doelstelling niet. Globaal werd 42,10 % van de dossiers aan een 
beheerscontrole onderworpen. Daardoor is voldaan aan het hogere criterium van 
de administratie. 

Minder dan een kwart van de beheerscontroles in het kader van een terugbetaling 
levert resultaat op (22,99 % in 2004 en 21,69 % in 2005). Deze controles bieden 
de administratie echter een wapen in de strijd tegen fraude via btw-carrousels, 
doordat bepaalde terugbetalingen slechts gebeuren na een minutieuze controle 
van verschillende elementen van de boekhouding van de btw-plichtigen. 

Een derde van de onderzochte dossiers (138) had betrekking op de controle voor-
afgaand aan de terugbetaling van een btw-krediet. Deze controle is iets minder 
specifi ek gericht dan de voorgaande en moet het teveel aan btw dat in de voor-
gaande fase werd afgetrokken, verantwoorden. Iets minder dan de helft van de 
onderzoeken (47,83 %) werd uitgevoerd bij de btw-plichtigen. 

27  De beheersdoelstellingen van de administratie liggen vast voor een controleprogramma dat loopt 
van 1 juli van het jaar N tot 30 juni van het jaar N + 1. De statistieken van de RCIV lopen van 
1 januari tot 31 december van eenzelfde jaar. De twee normen die achtereenvolgens door de admi-
nistratie werden vastgelegd, werden in aanmerking genomen voor de twee referentiejaren. 
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Het Rekenhof vindt dit type controle onontbeerlijk omdat het een wapen vormt 
tegen btw-carrousels. Om die controles echter rendabeler te maken moet de 
administratie indicatoren uitwerken waardoor ze zich optimaal kan richten op de 
btw-plichtigen vermeld op lijst 678 en waarbij eerst een beheerscontrole wordt 
uitgevoerd vooraleer er tot terugbetaling wordt overgegaan. 

In dit opzicht moeten duidelijke en nauwkeurige instructies, gekoppeld aan een 
perfecte tijdsplanning van de controles (beschikbaarheid van de lijsten, dossier-
selectie,...), het geheel aan kantoren in staat stellen de door de administratie 
vastgelegde beheersdoelstellingen te halen. Dit betekent dat voor 40 % van de 
terugbetalingen eerst een beheerscontrole moet worden uitgevoerd. 

Het behalen van de norm van 40 % is een grote uitdaging, rekening houdend met 
de onderbezetting van de controlecellen en het steeds groeiende gebrek aan 
ervaringskennis.

2.3.4 Controle van de bijzondere rekeningen 

De opening van een bijzondere rekening als gevolg van de opnulzetting van de 
rekening-courant van een btw-plichtige, kan aanleiding geven tot een beheers-
controle. De verwerking van een bijzondere rekening gebeurt echter meestal via 
een inordestelling, rekening houdend met de aard van de stappen die de taxatie-
ambtenaar onderneemt. In geval van niet-betaling wordt onmiddellijk een invor-
deringsorder opgesteld. Het ontvangkantoor zorgt voor de invordering ervan. Als 
de rekening-courant op nul wordt gezet als gevolg van de niet-indiening van een 
aangifte, worden verschillende stappen ondernomen: ofwel gebeurt er een plaats-
bezoek en wordt een invorderingsorder opgesteld als de btw-plichtige een aan-
gifte indient; ofwel wordt een procedure van aanslag van ambtswege opgestart 
als de btw-plichtige niet reageert. 

De administratie heeft geen kwantitatieve normen vastgelegd in het kader van 
het performantiemanagement voor het beheer van de bijzondere rekeningen in de 
controlekantoren (percentage inordestellingen, percentage beheerscontroles). 

Het Rekenhof stelt bij zijn analyse vast hoe belangrijk de inordestellingen in 
verband met het beheer van de bijzondere rekeningen zijn. Ze vertegenwoordigen 
de helft van alle invorderingsorders die de controlekantoren opstellen, zowel in aan-
tal (50,18 % in 2004 en 49,60 % in 2005) als in bedrag (46,08 % of 483.079.821 euro 
en 46,37 % of 485.614.433 euro). Deze inordestellingen leveren in nagenoeg alle 
gevallen resultaten op. Als er een beheerscontrole wordt uitgevoerd naar aanleiding 
van het bijhouden van de bijzondere rekening (respectievelijk 0,70 % en 0,76 % van 
de dossiers voor 2004 en 2005), wordt slechts in de helft van die controles (48,75 % 
in 2004 en 51,46 % in 2005) een invorderingsorder opgesteld. 

Het gemiddelde bedrag van de als ingevorderd geboekte sommen naar aanlei-
ding van een beheerscontrole ligt hoger dan het bedrag dat naar aanleiding van 
de inordestellingen wordt geboekt: in 2004 en 2005 respectievelijk 6.693 euro 
en 6.623 euro voor de inordestellingen en 12.429 euro en 22.632 euro voor de 
beheerscontroles. 

Aangezien de onderzochte steekproef enkel betrekking had op beheerscontroles, 
hadden slechts dertien onderzochte dossiers betrekking op een bijzondere reke-
ning, voornamelijk geopend na niet-indiening of laattijdige indiening van een of 
meerdere aangiften. Drie vierde van de onderzoeken (76,92 %) werd ter plaatse 
uitgevoerd. 
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Het Rekenhof beveelt aan duidelijke beheersdoelstellingen te formuleren voor de 
bijzondere rekeningen, alsook voor de controles bij aanvang en stopzetting van 
werkzaamheid of die samenhangen met een terugbetaling. Gelet op het hogere 
gemiddelde bedrag, dat in 2004 en 2005 is vastgesteld, van de als invordering 
geboekte sommen naar aanleiding van de beheerscontroles, zou de administratie 
in de toekomstige controleprogramma’s een betere uitsplitsing moeten maken 
van de btw-plichtigen waarvoor een beheerscontrole meer opportuun is dan een 
inordestelling. 

De administratie stelt dat de controle in het kader van de bijzondere rekeningen 
in de praktijk niet wordt beschouwd als een boekhoudkundige controle en dat 
controles ter plaatse gebeuren om ontbrekende aangiften te verkrijgen of om te 
zien of de belastingplichtige nog steeds een activiteit heeft of op hetzelfde adres 
woont.

2.3.5 Controles in het kader van datamining

Op het einde van het eerste semester van 2006 heeft de administratie de eind-
evaluatie opgemaakt van de eerste fase van het dataminingproject. Daaruit konden 
verschillende lessen worden getrokken. Van de nagenoeg 6.800 gecontroleerde 
dossiers heeft slechts 25 % geen aanleiding gegeven tot een btw-supplement of 
een boete. De administratie had een positieve controle omschreven als een con-
trole die leidt tot een btw-supplement van minstens 2.500 euro per dossier voor 
twee gecontroleerde jaren, boetes niet inbegrepen. Uit de interne evaluatie blijkt 
dat de helft van de uitgevoerde controles (52,08 %) daaraan niet beantwoordt en 
dat bijna 30 % een opbrengst van minder dan 1.000 euro oplevert. 

De eerste bezwaren die in de controlekantoren tegen het nieuwe datamining-
project werden geformuleerd, sloegen op het gebrek aan transparantie bij de 
selectie van de te controleren dossiers. Ook werd opgeworpen dat de centrale 
diensten bij het defi niëren van de doelstellingen van de jaarlijkse controleprogram-
ma’s minder rekening houden met de terreinkennis van de taxatieambtenaren. 

De administratie moet ervoor zorgen dat de risicoanalyse die gebeurt in het kader 
van het dataminingproject op meer geloofwaardigheid kan rekenen bij de taxatie-
ambtenaren door haar selectie op transparantere wijze uit te voeren28. 

De administratie stelt dat het argument van transparantie in de selectie op zich 
niets zegt over de effi ciëntie van die selectie. Ze voegt eraan toe dat het gebrek 
aan opbrengsten van die controles een gevolg kan zijn van gebrek aan ervaring 
en stielkennis, zeker binnen de klassieke diensten, aangezien de beste agenten 
worden overgeheveld naar de diensten van de BBI of naar de controlecentra.

2.3.6 Andere beheerscontroles 

Binnen de controlekantoren voeren de controlecellen eveneens gerichte beheers-
controles29 van btw-plichtigen uit, bijvoorbeeld wanneer ze informatie ontvangen 
van een taxatiedienst van de Directe Belastingen of van een andere lidstaat 
(intracommunautaire verrichtingen) of in het kader van de vaststelling van de 
normale waarde van een gebouw. 

28  De dataminingcontroles die tussen 1 juli 2004 en 30 juni 2005 werden uitgevoerd, waren gebaseerd 
op informatie die voor de jaren 2001 en 2002 was vergaard. 

29  Bepaalde dossiers van onze steekproef behoren tot die categorieën en werden als enige bron 
gebruikt voor de opmerkingen en aanbevelingen in verband met de algemene verwerking van de 
dossiers.
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Binnen diezelfde kantoren beperken de beheerscellen hun activiteiten bovendien 
tot de manutentie van de dossiers, waarbij de belangrijkste taken hierna zijn 
opgesomd: 

Taken die te maken hebben met de inschrijving in de btw (registratie, wij-
ziging, stopzetting); 

controleverrichtingen in het kader van de indiening van periodieke aangif-
ten, jaarlijkse listings (klanten) en driemaandelijkse listings (intracommu-
nautaire leveringen);

verrichtingen in het kader van bijzondere regelingen (franchisehouders, vrij-
gestelden, landbouwexploitaties, stelsel van de winstmargebelasting, ...);

vaststelling van de normale waarde van een gebouw;

beheer van de bijzondere rekeningen. 

De administratie voegt eraan toe dat het uitwisselen van informatie en inzamelen 
van inlichtingen uit het buitenland via SCAC-formulieren30 eveneens een belang-
rijke taak betreft binnen de btw-controlekantoren.

2.4 Activiteiten van de controlecentra

De controlecentra hebben als hoofdopdracht polyvalente grondige controles 
uit te voeren en daarbij zowel de aspecten IB als btw van de dossiers te 
belichten. Deze audit heeft in de 77 geraadpleegde dossiers van grondige 
controle enkel onderzocht of die controles werkelijk polyvalent zijn (controles 
van btw- en IB-materies) en of een controleverslag en een invorderingsorder 
worden opgesteld. 

Globaal worden de normen in verband met de controleverslagen en de invorde-
ringsorders strikt nageleefd, ook al worden bepaalde invorderingsorders niet 
bewaard in de dossiers van de btw-plichtigen. Het controleverslag vermeldt 
bovendien systematisch de elementen die het bevoegde controlekantoor moet 
opvolgen. 

Toen de administratie in 2003 de controleactiviteiten evalueerde, heeft ze even-
eens de polyvalentie van die controles gemeten. Als doelstelling was vooropge-
steld dat minstens 90 % van de grondige controles de btw- en IB-aspecten aan 
bod zouden laten komen. Uit die evaluatie blijkt dat een derde van de centra deze 
doelstelling haalde. De gewestelijke directeurs van de controlecentra schreven dit 
toe aan de vastgestelde anomalieën bij de invoer van de controlestatistieken door 
de ambtenaren en aan de onevenwichtige verdeling in de centra van personeel 
afkomstig uit de BTW-sector en personeel uit de DB-sector. De doelstelling werd 
sindsdien afgezwakt naar 85 %. 

Uit de geactualiseerde gegevens voor 2005 blijkt dat, voor het geheel van de 
controlecentra, iets meer dan drie op vier grondige controles (77,45 %) als poly-
valent kunnen worden beschouwd. 21 van de 48 controlecentra halen de doel-
stelling van 85 % inzake polyvalente controles. 

•

•

•

•

•

30 Het gaat om vragen om inlichtingen op basis van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1798/2003 
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde 
waarde.
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2.5 Beheer van het btw-personeel binnen de FOD Financiën

Hierna wordt kort het personeelsplan toegelicht en komt de problematiek van het 
personeel en de verdeling ervan over de buitendiensten aan bod. 

2.5.1 Personeelsplan 

Het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling 
van de organen die gemeenschappelijk zijn aan iedere federale overheidsdienst, 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 januari 2003, bepaalt dat het directie-
comité het personeelsplan uitwerkt op basis van de beheersplannen, en het voor 
akkoord aan de minister toestuurt. Dat plan bepaalt per functie het aantal statu-
taire en contractuele personeelsleden uitgedrukt in voltijdse equivalenten31. Het 
hanteert dus niet langer de notie van organieke formatie, aangezien die notie niet 
meer in overeenstemming is met de wet. 

Het personeelsplan is een nieuw dynamisch planninginstrument voor de human 
resources dat moet bijdragen tot onder andere het goed beheer van de personeels-
bewegingen (aanwerving, bevordering, mobiliteit). Dat plan wordt per begrotings-
jaar N vastgesteld, van 1 december van het jaar N-1 tot 30 november van het 
jaar N. Het vermeldt de gewenste evolutie van de personeelsleden in voltijdse 
equivalenten voor het begrotingsjaar N, de planning van de voorziene acties om 
die evolutie te bewerkstelligen en de raming van de personeelskosten voor de 
begrotingsjaren N en N+1. Het bevat ook een personeelsinventaris. Bijzonder 
aan het personeelsplan is dat het die informatie vermeldt voor de hele FOD 
Financiën enerzijds én per administratie op basis van de oude structuur van het 
ministerie van Financiën anderzijds. 

Op lange termijn hanteert dat plan bovendien het principe dat, voor de evolutie 
van de personeelsleden in de periode 2005-2008, telkens drie nieuwe ambtenaren 
worden aangeworven als er vijf vertrekken (een vervangingspercentage van 60 %) 
en dat vanaf 2009 telkens één nieuw personeelslid wordt aangeworven van zodra 
er twee vertrekken (een vervangingspercentage van 50 %). 

2.5.2 Verdeling van de personeelsleden 

Controlekantoren 

Het Rekenhof heeft de verdeling van de personeelsleden over de btw-controle-
kantoren onderzocht op basis van het aantal btw-plichtigen dat van die kantoren 
afhangt. Via deze verdeling kunnen in voorkomend geval verschillen tussen de 
diensten worden vastgesteld. Ondanks de reorganisatie van de controlediensten in 
2001 worden de statistieken nog steeds opgesteld voor de 242 controlekantoren, 
terwijl 132 kantoren werden gegroepeerd in 57 entiteiten. Dat onderzoek werd ex 
post uitgevoerd op basis van gegevens van 30 juni 2006. 

Het Rekenhof berekende een ratio aantal btw-plichtigen per effectief personeels-
lid32. Zonder rekening te houden met de groeperingen, telt elk kantoor gemiddeld 
436 btw-plichtigen per effectief personeelslid (minimum 78 en maximum 1.707 btw-
plichtigen). Slechts 10 % van de kantoren tellen meer dan 646 btw-plichtigen per 

31  Omzendbrief nr. 544 van 5 maart 2004 van de FOD Personeel en Organisatie: praktische informatie 
over het personeelsplan.

32  Het gaat om de werkelijke prestaties van de personeelsleden na aftrek van alle afwezigheden, 
buiten deze wegens ziekte. 
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effectief personeelslid. Deze disproporties zijn eveneens merkbaar, zij het dan in 
tegengestelde richting, bij de berekening van de correlatie-index tussen het aantal 
btw-plichtigen en de personeelsleden per kantoor. Een waarde van 0,1533 beves-
tigt dat er geen verband is tussen het aantal btw-plichtigen dat afhangt van een 
controlekantoor en het aantal taxatieambtenaren dat hen moet controleren. 

Deze waarden tonen aan dat er grote verschillen bestaan tussen de diensten, ook 
al kan bij de vergelijking geen rekening worden houden met de specifi eke eigen-
schappen van de btw-plichtigen (een kleine btw-plichtige met een lage omzet of 
een grote internationale onderneming). Rekening houdend met de activiteiten in de 
kantoren, of het nu gaat om manutentietaken of om beheerscontroles gebaseerd 
op vrij gerichte onderzoeken, kan echter worden verondersteld dat het om een 
redelijk homogene populatie gaat. Die verschillen zijn dan ook niet onbelangrijk 
in die zin dat ze ertoe kunnen leiden dat niet alle btw-plichtigen op gelijke voet 
worden behandeld. 

Rekening houdend met de in 2001 doorgevoerde groepering, zijn er per effectief 
personeelslid gemiddeld 432 btw-plichtigen, met een minimum van 78 en een 
maximum van 986 btw-plichtigen per personeelslid. 10 % van de controlekantoren 
hebben meer dan 640 btw-plichtigen per effectief personeelslid. 80 kantoren heb-
ben een hogere dan de gemiddelde ratio. Van de tien kantoren met de meeste 
btw-plichtigen maakt één kantoor ook deel uit van de tien kantoren met de meeste 
personeelsleden. De correlatie-index toont echter aan dat er een betere verhouding 
is tussen het aantal btw-plichtigen en de personeelsleden na de groepering (0,49). 

Uit de analyse van de gegevens blijkt dat slechts enkele diensten met de hoogste 
ratio werkelijk baat hebben gehad bij die groepering. Voor een groot aantal van 
die kantoren, meer dan 80 %, zijn de verschillen grotendeels hetzelfde gebleven. 

Voorts blijkt uit diezelfde gegevens van 30 juni 2006 dat er meer manutentieamb-
tenaren zijn (57%) dan controleambtenaren, (43 %). Wanneer men dezelfde ratio’s 
voor die twee personeelscategorieën berekent, stelt men vast dat de groepering 
vooral impact heeft gehad op de manutentieambtenaren. Per personeelslid is het 
gemiddelde gedaald met nagenoeg 50 btw-plichtigen (van 804 naar 758) terwijl het 
gemiddelde voor de controleambtenaren slechts met een vijftiental btw-plichtigen 
afneemt (van 1.226 naar 1.210). 

Volgens de administratie vindt de disproportionele bezetting in de klassieke btw-
diensten zijn oorsprong in de oprichting van de AOIF in 1997. De creatie van een 
massa functies in de nieuwe AOIF-diensten en dit op alle niveaus en graden, 
samen met de toekenning van een vergoeding aan de ambtenaren die ter beschik-
king van het AOIF werden gesteld, heeft de bezetting van de functies in de klas-
sieke diensten danig verstoord. Bovendien zag de Administratie van de BTW, 
Registratie en Domeinen – sector btw zich geconfronteerd, en dat is nog steeds 
het geval, met een groot aantal afvloeiingen (cfr. de leeftijdspiramide, de ver-
vroegde uittredingen,…) en met een beperkt aantal aanwervingen (beperking van 
de aanwervingen om budgettaire redenen, neerwaartse aanpassing van het per-
soneelskader). 

De administratie stelt dat ze aan de hand van de opeenvolgende personeelsplannen 
alles in het werk stelt om zo goed mogelijk de huidige situatie te verhelpen (50/50 
verdeling tussen DB-sector en BTW-sector, snellere aanwerving en gelijke ver-
deling tussen alle diensten), doch binnen de opgelegde budgettaire beperkingen

33  Een index gelijk aan één wijst op een perfecte correlatie tussen twee gebeurtenissen.
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De administratie stelt bovendien dat de verhouding van het manutentiepersoneel 
tegenover het controlepersoneel te maken heeft met het niveau van het personeels-
bestand enerzijds en anderzijds met het feit dat veel contractuelen werden aan-
geworven die, bij gebrek aan eedafl egging, niet kunnen worden ingeschakeld voor 
fi scale controles.

Controlecentra

Het Rekenhof heeft die ratio ook berekend voor de personeelsleden van de con-
trolecentra, maar heeft daarbij enkel rekening gehouden met de btw-plichtigen 
die in het kader van het dataminingproject34 als een risico zijn geïdentifi ceerd. Die 
berekening levert een gemiddelde van 82 btw-plichtigen per effectief personeels-
lid op, met een minimum van 45 en een maximum van 137 per personeelslid. Ook 
al gaat het om een meer normale verdeling met een hogere correlatie (0,74) tussen 
het aantal btw-plichtigen en het beschikbare personeel, die verdeling wijst ook op 
belangrijke verschillen tussen de controlecentra. 

De statistieken van 2006 tonen aan dat de toestand is verbeterd na de hergroe-
pering in 2001. Het Rekenhof beveelt de administratie echter aan de beschikbare 
personeelsleden permanent te evalueren. De administratie moet bovendien, bin-
nen de vastgelegde begrotingsbeperkingen, het personeelskader aanpassen in 
functie van de opdrachten waarmee het wordt belast. De risicoanalyses die, zoals 
bij datamining, leiden tot een selectie van btw-plichtigen, zouden de administratie 
ook moeten helpen om de belangrijkste personeelsnoden te lokaliseren in een 
dynamische context. 

Tegelijkertijd zou de administratie de organisatie van de 242 administratief nog 
steeds bestaande controlekantoren moeten herbekijken, zodat elke al dan niet 
gegroepeerde dienst duidelijk kan worden geïdentifi ceerd en geëvalueerd. De 
statistieken in verband met de personeelsleden en de controleactiviteiten zouden 
op die manier moeten worden opgesteld dat een vergelijking tussen de diensten 
mogelijk is.

De administratie stelt dat de cel Performantiemanagement in 2007 de mogelijk-
heid zal onderzoeken om de interne structuur van de diensten zoals die momenteel 
is georganiseerd, te wijzigen met het oog op een betere identifi catie van deze 
diensten in de boordtabellen. Voorts is een herziening van de administratieve 
organisatie van de diensten momenteel niet aan de orde, rekening houdend met 
de nieuwe structuren binnen de FOD Financiën.

Leeftijdspiramide

Het Rekenhof heeft niet enkel de verdeling van de personeelsleden geanalyseerd, 
het heeft ook op basis van de aan de administratie gevraagde statistieken de leef-
tijdspiramide vergeleken van de btw-ambtenaren met deze van het personeel van 
de hele FOD Financiën. Uit die vergelijking blijkt dat meer dan één btw-ambtenaar 
op vijf (22,38 %) ouder is dan 55 jaar. De leeftijdsklasse 51 – 55 jaar alleen al 
vertegenwoordigt meer dan een vierde (27,80%) van de btw-ambtenaren. Nauwe-
lijks meer dan een vijfde (22,87%) is 40 jaar of jonger. De onderstaande tabel 
vergelijkt die drie metingen met die voor de FOD Financiën in zijn geheel. 

34  Deze ratio kan geenszins met de vorige worden vergeleken. Hij evalueert gewoon de toestand in 
de controlecentra op een risicopopulatie, in het kader van een structurele analyse van het risico op 
fi scale fraude. 
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Ambtenaren Btw-sector FOD Financiën Verschillen

Jonger dan 40 jaar 22,87 % 26,66 %   – 3,79 %

Tussen 51 en 55 jaar oud 27,80 % 21,99 % + 5,81 %

Ouder dan 55 jaar 22,38 % 16,62 % + 5,76 %

Deze verschillen wijzen erop dat de ambtenaren van de btw-sector ouder zijn dan 
de rest van het personeel van de FOD Financiën. Dit kan echter op relatief korte 
termijn tot belangrijke problemen leiden. Als er tussen de departementen van de 
FOD Financiën geen verschuivingen komen op basis van de specifi eke noden en 
gezien het in het personeelsplan vastgelegde vervangingspercentage, kan de 
pensionering van een groot aantal taxatieambtenaren in de btw-sector in een 
nabije toekomst leiden tot een daling van de controleambtenaren35. 

Gelet op de structuur van de leeftijdspiramide onderstreept het Rekenhof de 
noodzaak aan een adequaat humanresourcesbeleid dat voor elke entiteit is aan-
gepast en rekening houdt met de specifi eke kenmerken ervan. Vandaar ook het 
essentieel belang om te anticiperen op de toekomstige uitstroom. Dat kan door 
voldoende personeel aan te werven om in de toekomst personeelsschaarste te 
vermijden of door de human resources binnen de AOIF-diensten te herschikken. 

Bovendien moet de administratie haar humanresourcesstrategie bepalen rekening 
houdende met het vervangingspercentage waarin het personeelsplan voorziet, 
de functionele noden op het terrein en de onmiskenbare veroudering van de btw-
personeelsleden. 

35  Naast het strikt kwantitatieve aspect mag men ook de belangrijke ervaring die de taxatieambtena-
ren op het einde van hun loopbaan hebben opgebouwd, niet uit het oog verliezen. De nieuw aange-
worven ambtenaren hebben verschillende maanden of zelfs jaren opleiding nodig om de kennis te 
verwerven die nodig is om doeltreffende controles uit te voeren.
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Hoofdstuk 3
Aanbevelingen

Naar aanleiding van zijn audit over de fi scale controle van de btw-plichtigen 
formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen inzake de organisatie van de 
controles: 

De registratie van de controleactiviteiten zou optimaler en beter begeleid 
moeten zijn. Het invorderingsorder of het informatiebulletin moet het enige 
referentiedocument voor de taxatieactiviteiten zijn. 

 De minister preciseert dat de Coperfi n-hervorming onder meer tot doelstel-
ling heeft het invorderingsorder, het informatiebulletin en de verschillende 
controleverslagen in één soepele en geïntegreerde toepassing samen te 
brengen.

De administratie moet ten aanzien van de buitendiensten de voorrang geven 
aan een communicatiesysteem via – eventueel elektronisch verspreide- 
instructies en omzendbrieven, naast elke andere minder offi ciële en gestruc-
tureerde correspondentie. 

 De modernisering en invoering van nieuwe toepassingen houden in dat in de 
toekomst handleidingen en procedurebeschrijvingen alle oude instructies 
zullen vervangen.

Er moet een geüniformiseerd dossierbeheer worden opgezet opdat elke 
bevoegde persoon de belangrijkste punten van een dossier kan identifi ceren. 
Deze uniformisering moet parallel gebeuren met de moderniseringsprocessen 
van de administratie. 

Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de controleverslagen 
en de referenties die daarin worden opgenomen. De administratie moet 
formulieren op punt stellen die worden aangevuld in functie van de onder-
nomen stappen en de geboekte resultaten. 

 De minister herinnert aan de inzet van de Verifi o-toepassing, waarvan het 
gebruik binnen de administratie moet worden aangemoedigd, en de STIR-CO-
toepassing, die controleverslagen en regularisatieopgaven ter beschikking zou 
moeten stellen.

De regularisatieopgave moet alle elementen bevatten ter verantwoording 
van de sommen die van de btw-plichtige worden gevorderd, met inbegrip 
van de boetes. 

In afwachting dat het enig dossier volledig wordt gerealiseerd, is een nauwe 
samenwerking tussen alle taxatiediensten van de FOD Financiën noodzake-
lijk. De instructies over de verplichte informatie-uitwisseling tussen de DB- 
en btw-diensten moeten strikt worden nageleefd. 

De administratieve organisatie van de 242 controlekantoren moet worden 
herbekeken opdat elke dienst duidelijk kan worden geïdentifi ceerd en geëva-
lueerd. De statistieken in verband met de personeelsleden en de controle-
activiteiten zouden moeten worden opgesteld zodat een vergelijking tussen 
de diensten mogelijk is.

 De minister geeft aan dat een eventuele reorganisatie van de taxatiekantoren 
niet wordt overwogen, gezien de nakende hervorming van de administratie.

•

•

•

•

•

•

•
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De controles bij aanvang van werkzaamheid, geselecteerd op basis van een 
beredeneerde risicoanalyse, zouden meer systematisch moeten gebeuren 
en correct in de statistieken moeten worden geïdentifi ceerd. Ze zouden in 
het algemeen ter plaatse moeten gebeuren om de werkelijkheid, de aard 
en de omvang van de aangegeven werkzaamheid te evalueren. Ze moeten 
plaatsvinden binnen de door de administratie vastgelegde termijn van drie 
maanden.

 In het kader van het project Datamart “Nieuwe btw-plichtigen” is een toepas-
sing voor risicoanalyse concreet in praktijk gebracht op basis van indicatoren 
waarmee de controle bij aanvang van werkzaamheid kan worden gericht 
op een controle vóór registratie (toekenning van een btw-nummer) en/of 
een controle na registratie (zes tot rwaalf maanden na de aanvang van de 
activiteiten).

De controles bij stopzetting van werkzaamheid moeten een prioriteit blijven 
en plaatsvinden binnen de termijn van drie maanden die door de administratie 
was vastgelegd.

De controle voorafgaand aan een terugbetaling moet behouden blijven. De 
administratie moet indicatoren uitwerken waardoor ze zich optimaal kan 
richten op de btw-plichtigen waarvoor ze eerst een beheerscontrole uitvoert 
vooraleer ze tot terugbetaling overgaat. Duidelijke en nauwkeurige instruc-
ties, gekoppeld aan een perfecte tijdsplanning van de controles moeten het 
geheel aan kantoren in staat stellen de door de administratie vastgelegde 
beheersdoelstellingen te halen.

 De minister kondigt aan dat binnenkort een project zal worden ontwikkeld 
op basis van het dataminingmodel om btw-plichtigen die de terugbetaling 
van btw-kredieten hebben gevraagd, te selecteren. Het bestek om dat 
project te realiseren zal binnenkort worden opgesteld.

Er moeten duidelijke beheersdoelstellingen worden gedefi nieerd voor de bij-
zondere rekeningen. De bijzondere rekeningen waarvoor een beheerscontrole 
meer opportuun lijkt dan een inordestelling, moeten specifi eker zijn gericht. 

Voorts beveelt het Rekenhof de administratie aan om op het vlak van het human-
resourcesbeheer:

de beschikbare personeelsleden permanent te evalueren en ze binnen de 
begrotingsbeperkingen aan te passen in functie van de opdrachten waar-
mee ze zijn belast; 

een personeelsbeleid op poten te zetten dat is aangepast aan de verschil-
lende entiteiten van de btw-sector zodat op de toekomstige uitstroom kan 
worden geanticipeerd.
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Bijlage 
Antwoordbrief van de minister van Financiën

(vertaling)

 Brussel, 22 mei 2007

Audit over de fi scale controle van de btw-plichtigen

Mijnheer de Eerste Voorzitter,

In antwoord op uw brief van 11 april 2007 met bovenvermelde referte, heb ik de 
eer u mee te delen dat ik me aansluit bij de door mijn administratie gemaakte 
opmerkingen met betrekking tot de aanbevelingen van het Rekenhof.

Voor zover deze niet reeds geheel of gedeeltelijk werden beargumenteerd zal in 
de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met de aanbevelingen van 
het Rekenhof, rekening houdende echter met de hiernavolgende opmerkingen:

Wat de eerste aanbeveling betreft, is het zo dat het invorderingsorder als 
voornaamste doel heeft een schuldvordering vast te stellen in hoofde van 
een bepaalde belastingplichtige om deze vervolgens in te brengen in een 
geïntegreerd systeem. Zowel het invorderingsorder als het informatiebulletin 
vormen inderdaad de basis voor de feedback die momenteel diverse doelen 
dient en in diverse applicaties wordt beheerd (bv. boordtabellen, punctuele 
statistische opvragingen (ORIO) en diverse feedbackapplicaties (zoals data-
minig, AOIFSTAT). In de toekomst, in een verdere uitvoering van Coperfi n, 
is het de bedoeling om zowel het invorderingsorder als het informatiebulletin 
en de diverse controleverslagen samen te brengen en te integreren in één 
fl exibele geïntegreerde toepassing.

Wat de tweede aanbeveling betreft, moet opgemerkt worden dat, in het 
kader van de modernisering en de toepassing van nieuwe applicaties, in de 
toekomst wordt voorzien in handleidingen en procedurebeschrijvingen die 
het geheel van vroegere instructies en hun latere eventuele aangebrachte 
wijzigingen zullen vervangen. Per nieuwe applicatie of procedure zal zo’n 
gebruikershandleiding worden opgesteld.

In verband met de vierde aanbeveling wens ik te benadrukken dat de ver-
eiste eenvormigheid van het controleverslag en de regularisatieopgave 
vandaag reeds bereikt kan worden door gebruik te maken van de Verifi o-
toepassing. Hoewel deze toepassing reeds geruime tijd ter beschikking is 
van de taxatieambtenaren, moet de toepassing hiervan wellicht meer wor-
den aangemoedigd binnen de administratie. Naar de toekomst toe, bij de 
verdere realisatie van Coperfi n, is het ook zo dat in een eenvormig model 
van zowel het controleverslag als de regularisatieopgave wordt voorzien 
binnen de STIR-CO-toepassing (controle).

Aangaande de zevende aanbeveling kan worden herhaald dat het momen-
teel niet aan de orde is een eventuele reorganisatie van de bestaande 
controlekantoren in overweging te nemen gelet op de nakende hervorming 
van de administratie.

•

•

•

•
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Wat de achtste aanbeveling betreft, kan worden opgemerkt dat in het 
kader van het project Datamart “Nieuwe btw-plichtigen” een toepassing 
voor risicoanalyse concreet in praktijk werd gebracht op basis van indi-
catoren waarmee de controle bij aanvang van werkzaamheid kan worden 
gericht op een controle vóór registratie (voorafgaand aan de toekenning 
van het btw-identifi catienummer) en/of een controle na registratie (zes 
tot twaalf maanden na aanvang van de werkzaamheid). Er wordt ook 
voorzien in een uniforme feedback op basis van een intern uit te werken 
applicatie.

Wat de tiende aanbeveling betreft, kan worden meegedeeld dat een pro-
ject zal worden ontplooid om de selecties van de belastingplichtigen die om 
een terugbetaling van de btw vragen te verwezenlijken aan de hand van 
een dataminingmodel. Het vereiste lastenboek om dit project te realiseren 
zal binnenkort worden opgesteld.

Didier Reynders 

•

•
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