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Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn onderzoek naar de internationale 

wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen voorgelegd aan de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. In zijn onderzoek ging het na of de fiscus over 

voldoende juridische mogelijkheden en een efficiënte organisatie beschikt om de 

internationale invorderingsbijstand optimaal te laten renderen.  

Door de toenemende mobiliteit van handel, kapitaal en arbeid over de grenzen heen worden 

landen geconfronteerd met de territoriale beperkingen van hun fiscale bevoegdheid. 

Internationale samenwerking is dan ook broodnodig, niet alleen bij het vestigen van 

belastingen maar ook bij het invorderen ervan. EU-lidstaten staan elkaar op dit vlak 

hoofdzakelijk bij op grond van de Invorderingsrichtlijn. Door de stijgende 

internationalisering bleek de procedure uit deze richtlijn te log en te weinig transparant. In 

2010 werd een nieuwe Invorderingsrichtlijn ingevoerd met als doel de internationale bijstand 

te versnellen en te vereenvoudigen.  

Het Rekenhof beveelt aan dat België in EU-verband zou bepleiten het toepassingsgebied van 

deze richtlijn verder uit te breiden tot niet-fiscale schulden, zoals achterstallige 

onderhoudsbijdragen, sociale zekerheidsbijdragen en penale boetes. 

Het Rekenhof stelt vast dat de internationale invordering vaak een “alles of niets”-verhaal is 

waarbij vooral de kleine bedragen volledig worden ingevorderd. Grote schuldvorderingen 

daarentegen houden veelal verband met zaken van (georganiseerde) fraude waarin de 

fraudeurs erin slagen te verdwijnen of zich onvermogend voor te doen.  

De nieuwe richtlijn betekent vooral op praktisch vlak een verbetering. De 

standaardformulieren en de uniform uitvoerbare titel vergemakkelijken en versnellen de 

procedure. Inhoudelijk blijven de ontvangers geconfronteerd met dezelfde moeilijkheden als 

voorheen. De identificatie van belastingplichtigen in een andere lidstaat en het achterhalen 

van hun activa blijven problematisch.  
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Hoewel in een juridische grondslag wordt voorzien voor het spontaan uitwisselen van 

inlichtingen over belastingteruggaven, en internationale fiscale compensatie dus theoretisch 

mogelijk wordt, stelt het Rekenhof vast dat dit in de praktijk haast niet wordt toegepast 

omdat er geen Europees fiscaal identificatienummer voor natuurlijke personen is. Idealiter 

wordt dit op termijn in Europees verband ingevoerd waardoor een efficiënte compensatie 

naar analogie met het btw-systeem van de VAT-refund mogelijk wordt. In de huidige situatie 

suggereert het Rekenhof te streven naar een versterkte samenwerking tussen België en zijn 

buurlanden inzake het gebruik van elkaars databanken. Op die manier zouden de 

bijstandsverzoeken veel gerichter kunnen verlopen en dus ook meer kans op werkelijke 

invordering hebben. Daarnaast beveelt het Rekenhof aan bepaalde gegevensbestanden, 

waarover de fiscus nu reeds beschikt, te koppelen om een vollediger zicht te krijgen op de in 

het buitenland aanwezige activa. 

Om de doorlooptijden en invorderingspercentages centraal te kunnen opvolgen, bepleit het 

Rekenhof ten slotte de invoering van een globaal opvolgingsinstrument.  

De minister van Financiën antwoordde dat de Algemene Administratie van de Inning en de 

Invordering de nodige maatregelen zal nemen om de aanbevelingen van het Rekenhof zo 

snel mogelijk te onderzoeken en uit te voeren. 

Informatie voor de pers  

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

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

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

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

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

controleert.  

Het verslag Internationale wederzijdse bijstand bij de invordering van belastingen werd aan het 

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

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