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Permanente fiscale
regularisaties - Organisatie en
toepassing
Sinds augustus 2016 krijgen belastingplichtigen opnieuw de kans om zich fiscaal in regel te stellen via een regularisatie van hun zwarte gelden. Belastingplichtigen die na drie eerdere regularisatierondes nog niet regulariseerden, worden nu als hardleerse belastingontduikers beschouwd
en zijn onderworpen aan strengere voorwaarden.
De belastingplichtige kan zich niet meer beperken tot het regulariseren van de roerende inkomsten, maar is voor het eerst verplicht het onderliggende fiscaal verjaarde kapitaal mee te nemen.
Daarnaast is de regularisatie ook duurder geworden. Tot slot werd de bewijslastregeling omgekeerd en moeten alle tegoeden van de aangeboden rekening worden geregulariseerd, behalve
die delen waarvan kan worden bewezen dat ze het normale belastingregime al hebben ondergaan. Gezien het in deze regularisatieronde vaak om oude kapitalen gaat, waarvan het belaste
karakter nog moeilijk kan bewezen worden, kan de belastingplichtige geconfronteerd worden
met de regularisatie van een groter bedrag dan hij oorspronkelijk voor ogen had.
De combinatie van de zware bewijslastregeling, de hoge tarieven en de verplichting om het onderliggende kapitaal mee te regulariseren, kan verklaren dat deze regularisatieronde slechts iets
meer dan de helft van de geraamde fiscale inkomsten heeft opgebracht.
Het succes van een regularisatieronde hangt ook af van de mate waarin de verschillende actoren
samenwerken in de strijd tegen zwarte vermogens. Een voldoende hoge pakkans door de administratie en de parketten is hierbij cruciaal. Daarnaast beschikt de fiscus door de recente internationale automatische gegevensuitwisseling over een krachtig instrument om niet-aangegeven
buitenlandse inkomsten op te sporen. Zolang de belastingplichtige echter de roerende inkomsten op zijn zwarte vermogen aangeeft, blijft hij grotendeels uit het vizier van de fiscus. De meest
effectieve instigator ligt echter besloten in de antiwitwaswetgeving, die banken ertoe verplicht
grote waakzaamheid aan de dag te leggen over de herkomst van buitenlandse gelden die naar
een Belgische rekening worden overgebracht.
Het Rekenhof ging na of de uitwerking van het regularisatiesysteem voldoet aan de criteria van
de conformiteitspiramide, zoals vooropgesteld door de OESO. Een belangrijk principe van deze
piramide is dat naarmate de belastingplichtige een meer volhardende belastingontduiker is, hij
zwaarder moet worden vervolgd en gestraft. Een spontane regularisatie zou in die optiek dus
goedkoper moeten zijn dan een strafrechtelijke veroordeling.
Het Rekenhof stelt vast dat de Belgische regelgeving in opzet aan deze norm beantwoordt. Door
de omkering van de bewijslast bevindt de belastingplichtige zich bij een regularisatie echter in een
moeilijkere positie dan bij de strafrechter. Dit kan ertoe leiden dat sommige belastingplichtigen
niet opteren voor de procedure van de regularisatie, erop speculerend dat een minnelijke schikking of zelfs een strafrechtelijke veroordeling voordeliger zal uitdraaien. Het Rekenhof beveelt
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daarom aan te evalueren of de huidige procedure, en de bewijslastregeling in het bijzonder, voldoende beantwoorden aan de OESO-norm. Daarmee gepaard gaand wordt de fiscale slagkracht
van het parket en het gerecht best versterkt zodat een actiever vervolgingsbeleid voor fiscale
fraude mogelijk wordt.
Een profielstudie wijst uit dat de belastingplichtigen die overgaan tot regularisatie gemiddeld
65 jaar zijn. Meestal regulariseren zij gelden uit een verkregen erfenis of schenking die op een
buitenlandse (veelal Luxemburgse) rekening werden geplaatst om aan de roerende voorheffing
te ontsnappen. Met de komst van de Europese Spaarrichtlijn, werden deze rekeningen massaal
omgezet in levensverzekeringscontracten omdat deze financiële producten niet onder deze
richtlijn vielen. Daarnaast werden de grootste vermogens vanuit Luxemburg naar structuren in
belastingparadijzen ondergebracht. Opvallend is dat amper Belgische rekeningen worden aangeboden bij de regularisaties. De vermogens komen grotendeels uit Luxemburg, Zwitserland en
de belastingparadijzen.
Het grote succes van de vorige regularisatierondes bepaalt mee de lagere opbrengsten van de
huidige ronde. Terwijl in de vorige rondes zeer grote vermogens werden geregulariseerd, ging
het meestal enkel om de roerende inkomsten en niet om het onderliggende fiscaal verjaarde
kapitaal. Deze zogenaamde onvolledige regularisaties werden op dat moment wel volledig, dus
inclusief het onderliggende kapitaal, naar Belgische rekeningen overgebracht. Het Rekenhof
berekende dat er op die manier 44,6 miljard euro aan kapitaal mee werd gerepatrieerd, waarvan op slechts 2,59 miljard euro heffingen werden betaald. Door het huidige Belgische fiscale
bankgeheim blijven deze gelden uit het zicht van de fiscus en de parketten. Daarom beveelt het
Rekenhof aan een bijsturing van de regularisatie- en witwaswetgeving te overwegen zodat de
focus verschuift naar de zwarte gelden die zich bevinden op de Belgische bankrekeningen. In een
reactie op het ontwerpverslag geeft de minister van Financiën aan dat de recente programmawet van 20 december 2020 voorziet in de opname van de saldi van de Belgische bankrekeningen
in het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank (CAP). Zo krijgen de fiscus en de parketten
onder bepaalde voorwaarden toegang tot die saldi.
Voor een volledig beeld van de in regel gestelde zwarte vermogens, is het belangrijk ook zicht te
hebben op de minnelijke schikkingen die in fiscale zaken werden gesloten en die als een alternatieve manier van conformeren kunnen worden beschouwd. Het Rekenhof wees eerder al op het
toenemende belang van en het gebrek aan transparantie in deze fiscale schikkingen. Bij navraag
van het Rekenhof blijkt dat de informaticatoepassingen van het Openbaar Ministerie niet in staat
zijn deze schikkingen apart bij te houden. Het Rekenhof beveelt daarom aan een instructie op
te stellen waarbij de automatische melding van minnelijke schikkingen in fiscale zaken door het
parket aan de fiscus wordt opgelegd.
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Afkortingen
AABBI

Algemene Administratie van de Bijzondere Belastingsinspectie

AAFisc

Algemene Administratie van de Fiscaliteit

CAF

Dienst Coördinatie Antifraude

CFI

Cel voor Financiële Informatieverwerking

CPR

Contactpunt Regularisaties

CRS

Common Reporting Standard van de OESO, gemeenschappelijke
standaarden voor automatische uitwisseling van financiële informatie

DAC

Directive on Administrative Cooperation

DLU

Déclaration libératoire unique

DVB

Dienst Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken

EBA

Eénmalige Bevrijdende Aangifte

FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act

FVK

Fiscaal Verjaard Kapitaal

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

UBO

Ultimate Beneficial Owner

Vlabel

Vlaamse Belastingdienst

WIB92

Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Onderwerp

In de periode 2004-2013 bood de fiscus drie maal een regularisatieronde aan voor belastingplichtigen die hun fiscale toestand wilden regulariseren om fiscale en strafrechtelijke
immuniteit te bekomen. Die regularisatieronde gold telkens voor een beperkte periode.
Sinds augustus 2016 loopt een vierde regularisatieronde, EBA 1 Quater, die permanent geldt2.
Door een heffing te betalen op niet eerder aangegeven inkomsten en/of kapitaal stelt de
aangever zich fiscaal in regel.
Hoewel de principes en de doelstellingen doorheen de verschillende regularisatierondes
gelijk zijn gebleven, wijkt de huidige ronde EBA Quater op belangrijke punten af van de
vorige. Zo moeten regularisaties nu volledig zijn. Bovendien volstaat het niet meer enkel de
roerende inkomsten te regulariseren, ook het onderliggende zwarte kapitaal moet geregulariseerd worden. Tot slot gaat de wet uit van het zwarte karakter van dit kapitaal. Indien
de aangever het kapitaal buiten de regularisatie wil houden, moet hij bewijzen dat het al
belast is geweest.
In beginsel kan enkel de heffingsbevoegde overheid (de federale of de gewestelijke) een
belasting regulariseren. Om de correcte heffingsbevoegde overheid te bepalen, moet de
aangever echter kunnen bewijzen wat de categorie, de aard en het belastbare tijdperk is van
de betrokken inkomsten/kapitalen.
Door de fiscale regionalisering zijn er drie categorieën regularisaties te onderscheiden, gemeenzaam “luiken” genoemd:
•
•

•

1
2

Luik 1 betreft de zuiver federale regularisaties van inkomstenbelastingen.
Luik 2 behandelt de zuiver gewestelijke regularisaties. Dit zijn de regularisaties van
schenkingen of nalatenschappen waarvan men het exacte bedrag nog kan bepalen,
wat door de beschikbaarheid van bankrekeninguittreksels doorgaans het geval is voor
schenkingen en nalatenschappen die minder dan tien jaar geleden zijn opengevallen.
Luik 3 gaat over de regularisaties die niet in het eerste of het tweede luik kunnen
worden ondergebracht omdat de bedragen onsplitsbaar zijn. De aangever kan hier
m.a.w. niet meer bepalen welk deel federaal dan wel gewestelijk moest belast worden.
Het gaat om regularisaties van nalatenschappen of andere kapitalen ouder dan tien
jaar. De uiteindelijke verdeling van deze onsplitsbare bedragen wordt vastgelegd in een
samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten.

Eenmalige Bevrijdende Aangifte.
Het regeerakkoord van 30 september 2020 plant de stopzetting van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie op
31 december 2023.
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Tabel 1 – Overzicht van de administratieve luiken van de regularisaties
Luik

Aard belasting

Voorwerp

Bevoegde dienst

Luik 1

Federaal

(On)roerende en beroepsinkomsten
Sommen(1)
Fiscaal verjaard kapitaal

Contactpunt Regularisaties
bij de FOD Financiën (CPR)

Luik 2

Gewestelijk

Nalatenschappen < 10 jaar(2)
Schenkingen

Vlaamse Belastingdienst
(Vlabel) en CPR
voor Brussel en Wallonië(3)

Luik 3

Gemengd

Nalatenschappen en andere kapitalen
> 10 jaar(4)

CPR(5)

 Artikel 2, eerste lid, 6°, van de wet 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale
regularisatie stelt dat met “sommen” bedoeld wordt: “sommen en waarden die niet de aard hebben van inkomsten die
normaal aan de inkomstenbelasting worden onderworpen in het jaar waarin zij werden behaald of verkregen maar onder
de toepassing van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten vallen, voor zover ze betrekking hebben op
niet in artikel 3, eerste lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen
en de gewesten, vermelde registratierechten, of onder de toepassing vallen van het Wetboek diverse rechten en taksen”.

(1)

 olledigheidshalve moet hierbij worden opgemerkt dat er in luik 2 ook schenkingen of nalatenschappen van meer
V
dan tien jaar geleden kunnen voorkomen, op voorwaarde dat het exacte bedrag nog kan aangetoond worden. In de
praktijk is dit zelden het geval, gezien de banken enkel de bankrekeninguittreksels van de laatste tien jaar bijhouden.

(2)

 Sinds 1 januari 2015 verzekert Vlabel de dienst voor de Vlaamse registratie- en erfbelasting. De erfenissen en schenkingen waarbij Vlaamse successie- of registratierechten zijn ontdoken, moeten dus bij Vlabel aangegeven worden.
Voor de Brusselse en Waalse regionale belastingen, wordt de dienst nog steeds verzekerd door de FOD Financiën,
zodat hier het CPR bevoegd is.

(3)

(4)

 rvan uitgaande dat de herkomst van de gelden in deze gevallen niet meer kan worden aangetoond omdat er geen
E
bankrekeninguittreksels meer beschikbaar zijn bij de banken. In uitzonderlijke gevallen kan de herkomst wel nog
worden aangetoond (bv. aan de hand van zelf bijgehouden rekeninguittreksels): in die gevallen moet een aangifte in
luik 1 en/of luik 2 worden gedaan.

(5)

Indien het gaat om een gemengde bevoegdheid Vlaams-federaal, contacteert het CPR Vlabel.

Bron: Rekenhof

1.2

Audit

1.2.1
Onderzoeksvragen, afbakening en methode
EBA Quater is sinds 1 augustus 2016 in werking. Ondanks de talrijke drijfveren om te regulariseren en het vermoeden dat er nog een hoog potentieel is aan te regulariseren vermogen, brengt de huidige regularisatieronde tot dusver niet op wat werd begroot. Met deze
audit wil het Rekenhof de mogelijke oorzaken daarvan nagaan en meer concreet een antwoord bieden op de volgende onderzoeksvragen:
1.	Is de regelgeving coherent en toereikend?
2.	Slaagt de fiscus erin de regularisaties efficiënt te verwerken, met respect voor de
gelijke behandeling van de belastingplichtige?
3.	Heeft de fiscus voldoende zicht op het toepassingsveld waarop EBA Quater zich
richt?
4.	Worden alle mogelijke instigatoren om tot regularisatie aan te zetten, voldoende
benut?
De onderzochte periode loopt van 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2019.
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Het Rekenhof onderzocht de relevante wetgeving met de bijhorende parlementaire stukken, juridische en economische vakliteratuur, administratieve instructies en specifieke documenten en cijfergegevens die de verantwoordelijke ambtenaren hem hebben bezorgd.
Daarnaast werden ook interviews afgenomen bij het Contactpunt Regularisaties (CPR) van
de FOD Financiën en de dienst Coördinatie Antifraude (autonome dienst die rechtstreeks
afhangt van de administrateur-generaal van de AABBI).
Bovendien is het Rekenhof aan de hand van een studie van honderd aselect gekozen dossiers de correcte toepassing van de wetgeving en de gelijke behandeling van de belastingplichtige nagegaan.
1.2.2

Verloop

13 november 2019

Aankondiging van de audit bij de minister van
Financiën, de voorzitter van het directiecomité van
de FOD Financiën, de administrateur-generaal van de
Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc)
en de administrateur-generaal van de Algemene
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie
(AABBI)

December 2019 – november 2020

Auditwerkzaamheden en redactie verslag

16 december 2020

Verzending van het ontwerpverslag naar de minister
van Financiën, de voorzitter van het directiecomité van
de FOD Financiën, de administrateur-generaal van de
AAFisc en de administrateur-generaal van de AABBI

15 januari 2021

Ontvangst van het antwoord van de minister van
Financiën en van de FOD Financiën

Het verslag houdt rekening met de opmerkingen van de minister van Financiën en van de
fiscale administratie.

1.3

Overzicht regularisatierondes sinds 2004

Onderstaande tabel geeft voor de vier regularisatierondes een overzicht van de periodes,
het toepassingsgebied, de tarieven en de opbrengsten.

01.01.2004 – 31.12.2004

Natuurlijke personen

Sommen, kapitalen of roerende
waarden die vóór 1 juni 2003 op
een rekening stonden bij een
buitenlandse kredietinstelling of
beursvennootschap

6 % bij herinvestering
9 % overige

Kredietinstelling,
beursvennootschap,
verzekeringsonderneming en de
Thesaurie

498

Periode

Aangever

Wat

Tarief

Plaats van
aangifte

Opbrengst
(in miljoen
euro)

1.500

CPR

Btw-handelingen: normaal tarief

Beroepsinkomsten: normaal tarief
+ Aanvullende Crisisbijdrage (ACB)
Aanvullende Gemeentebelasting

Inkomsten, sommen, waarden,
btw-handelingen en verplichting
voor FVK

Natuurlijke personen
Rechtspersonen, ook
deze onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting

Vanaf 01.08.2016

Wet van 21.07.2016

EBA Quater

915

CPR

441(2)

CPR
Vlabel

Normaal tarief + boete:
Normaal tarief + opklimmende
-15 %
boete gaande van 20 % in 2016 tot
-20 % bij ernstige en georganiseerde 25 % vanaf 2020
fiscale fraude
FVK: opklimmend vlak tarief gaande
FVK: vlak tarief van 35 %
van 36 % in 2016 tot 40 % vanaf
2020

Beroepsinkomsten, overige
inkomsten (sommen, waarden
en inkomsten die geen
beroepsinkomsten zijn), btwhandelingen en optie voor Fiscaal
Verjaard Kapitaal (FVK)(1)

Beroepsinkomsten, overige
inkomsten (sommen, waarden
en inkomsten die geen
beroepsinkomsten zijn) en btwhandelingen
Overige inkomsten:
tot 30.06.2006: normaal tarief
vanaf 1.7.2006: normaal tarief + 5 %
vanaf 1.7.2007: normaal tarief+ 10 %

Natuurlijke personen
Rechtspersonen, ook
deze onderworpen aan de
rechtspersonenbelasting

15.07.2013-31.12.2013

Wet van 11.07.2013

EBA Ter

Natuurlijke personen
Rechtspersonen onderworpen aan
de vennootschapsbelasting

01.01.2006 – 14.07.2013

Programmawet 27.12.2005

EBA Bis

Toestand op 31 december 2019.

Bron: Rekenhof

(2)

(1)

 Dit zijn de bedragen waarvoor de belastingadministratie niet meer heffingsbevoegd is, zoals onderliggende kapitalen en inkomsten die meer dan zeven jaar geleden zijn behaald.

Wet van 31.12.2003

Wet

EBA

Tabel 2 – Fiscale regularisatierondes sinds 2004
16
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De eerste mogelijkheid tot regularisatie vond plaats in 2004 (“EBA”). De naam “éénmalige
bevrijdende aangifte” deed vermoeden dat het ging om een eenmalige en dus unieke kans
om zwarte gelden te regulariseren. Deze “unieke kans” werd echter quasi onafgebroken
aangeboden, gedurende vijftien jaar, door middel van vier verschillende wetten. Deze wetten concipieerden telkens een nieuwe regularisatieronde met eigen specifieke kenmerken.
Vanaf 1 januari 2014, het moment dat de derde regularisatieronde (EBA Ter) eindigde, was er
geen wettelijk kader meer voor regularisatie. Belastingplichtigen konden wel gebruik maken van zogenaamde “rechtzettingen” van niet eerder aangegeven inkomsten en kapitalen
bij de plaatselijke controlediensten. De verschillende controlediensten hielden er echter een
verschillende behandeling op na, zodat belastingplichtigen gingen “shoppen”: ze wendden
zich tot de controlediensten die lagere tarieven hanteerden en die enkel de inkomsten (en
niet de kapitalen) rechtzetten. Als reactie daarop werkte de AABBI een gemeenschappelijke
instructie uit, die garant moest staan voor een uniforme aanpak. De tarieven die daarin
werden vastgelegd, waren gebaseerd op deze uit de regularisatiewetgeving. Ze weken dus af
van de boetes en belastingverhogingen waarin het Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1992 (WIB92) voorziet. Nadat de Raad van State de instructie op 12 april 2016 vernietigde,
bevonden de belastingplichtigen zich opnieuw in een juridisch vacuüm. Tegen deze achtergrond werd de huidige regularisatieronde (EBA Quater) vormgegeven. Ze moest permanent
zijn en de regularisaties moesten vooral uniform worden behandeld.
Een constante in de evolutie van de regularisatiewetgeving is dat bij elke nieuwe ronde het
toepassingsgebied wordt uitgebreid. Zowel het beoogde doelpubliek (de potentiële aangevers) als de regulariseerbare vermogensbestanddelen verruimen telkens. De wetgever wil
dus bij elke ronde nieuwe aangevers én nieuwe vermogensbestanddelen aantrekken.
Terwijl in de eerste ronde enkel natuurlijke personen konden regulariseren, was dit in de
tweede ronde ook het geval voor vennootschappen, en in de derde ronde voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. Sinds de derde regularisatieronde staat
de mogelijkheid om te regulariseren bijgevolg open voor elke belastingplichtige.
Evolutie naar een vierde regularisatieronde
De belangrijkste materiële uitbreiding van de vierde regularisatieronde, EBA Quater, bestaat erin dat de regularisaties zich niet langer beperken tot de actuele fraude, maar zich
vooral focussen op de historische fraude. Niet alleen de belastingontduiking op de (roerende) inkomsten waarvoor de fiscus nog heffingsbevoegd is, maar ook de initiële belastingontduiking, gepleegd bij het vergaren van het onderliggende kapitaal, moeten worden
geregulariseerd. Dit kan gaan om ontdoken personenbelasting, erfenisrechten, schenkingsrechten e.d. Deze historische belastingontduiking wordt tegen een vlak tarief regulariseerbaar, ongeacht de onderliggende ontduiking. Omdat de fiscus hierop geen rechten
meer kan uitoefenen, zal de strafrechtelijke pakkans bepalend zijn voor het succes van
deze regularisatieronde. Deze belastingontduiking heeft de grootste budgettaire impact.
Het aandeel van ontdoken belastingen op fiscaal verjaard kapitaal is veel groter dan dat op
inkomsten van het kapitaal. Zo begroot de Europese Commissie, naargelang van het soort
ontduiking, het jaarlijkse verlies aan belastingen in de EU als volgt: 16 miljard euro (37 %)
op roerende inkomsten, 27 miljard euro (55 %) op het onderliggende kapitaal en 4 miljard
euro (8 %) op overgangen van vermogen (schenkingen/erfenissen)3 .

3

Europese Commissie, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by Individuals,
september 2019, p. 81-83, https://ec.europa.eu.
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In eerste instantie zijn dus de “inkomsten” te regulariseren, nl. bedragen die in het jaar
waarin ze zijn verworven normaal belastbaar zouden zijn geweest in de inkomstenbelasting
én waarvoor de belastingadministratie nog steeds heffingsbevoegd is. In de praktijk gaat
het om (on)roerende, beroeps- en diverse inkomsten die minder dan zeven jaar geleden zijn
behaald. Daarnaast moet de aangever ook de onderliggende “fiscaal verjaarde kapitalen”
(FVK) mee regulariseren. Dit zijn de bedragen waarvoor de belastingadministratie niet
meer heffingsbevoegd is, zoals onderliggende kapitalen en inkomsten die meer dan zeven
jaar geleden zijn behaald.
De intussen geregionaliseerde schenkings- en successierechten zijn, na enige vertraging,
ook regulariseerbaar, weliswaar tijdelijk. Afhankelijk van het heffingsbevoegde gewest,
moet de aangifte ingediend worden bij Vlabel of het CPR. Ook in deze categorie kan het zowel om verjaarde als niet-verjaarde schenkingen/successies gaan. Naargelang van het geval
wordt in deze dossiers het oorspronkelijke gewestelijke tarief van de registratie- en successierechten toegepast, dan wel het vlakke tarief van het fiscaal verjaarde kapitaal.
Het voorwerp van de regularisatie bestaat uit de aangegeven financiële rekening(en),
meestal een gecumuleerd vermogen bestaand uit bijvoorbeeld een schenking en niet-aangegeven roerende inkomsten. Deze bestanddelen moeten dan ook duidelijk van elkaar kunnen worden onderscheiden omdat ze elk hun eigen regeling inzake verjaring en tarifering
ondergaan. Veelal zullen de verschillende vermogensbestanddelen ook een eigen aangifte
vergen, afhankelijk van het aantal heffingsbevoegde entiteiten.
De memorie van toelichting van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent
systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, die aan de basis ligt van EBA Quater, focust
op verborgen gehouden bedragen, zowel in het buitenland als in het binnenland. Het is
echter opvallend dat de wettekst de nadruk legt op de inkomsten en kapitalen van buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en juridische constructies4 .
Een andere opmerkelijke evolutie doorheen de verschillende regularisatierondes, is de stijging van de regularisatietarieven. In de huidige vierde ronde stegen deze tarieven jaarlijks
tot en met 1 januari 2020. De totale heffing is doorheen de verschillende rondes gestegen
van een algemeen tarief van 9 % in de eerste ronde naar een gemiddeld effectief tarief5 voor
roerende inkomsten van 44,5 % en een gemiddeld effectief tarief van 37,4 % voor de fiscaal
verjaarde kapitalen.
Naast de hogere tarieven is de omgekeerde bewijslast kenmerkend voor de vierde regularisatieronde (zie punt 1.1). De minister verantwoordt deze strenge aanpak doordat belastingplichtigen al tot drie keer toe de mogelijkheid tot regularisatie gehad hebben6 .

4
5

6

Artikel 2, 5°.
Hiermee wordt het gemiddelde van de tarieven die effectief verschuldigd waren in de verschillende dossiers van
EBA Quater bedoeld. Het effectief tarief wordt bepaald door het tarief van de belasting zoals verschuldigd op het
moment van de ontduiking en het jaarlijks stijgende tarief van de boete.
Parl. St. Kamer, DOC 54 1738/003, 13 mei 2016, Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale
en sociale regularisatie (artikelen 1 tot 11 en 18 tot 21), Verslag van de eerste lezing namens de Commissie voor de
Financiën en de Begroting, p.4, www.dekamer.be.
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1.4

Administratieve organisatie en procesverloop

Onderstaand stroomschema geeft de organisatie en de procedure voor regularisaties weer.
De onderscheiden stappen worden toegelicht in de volgende punten (de bondige verklaring,
het fraudeschema enz. komen aan bod in hoofdstuk 2, punt 2.1).

Procesverloop Regularisaties

Figuur 1 – Procesverloop Regularisaties
Aangifte +
Fraudeschema +
Bondige verklaring

Belastingplichtige
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betaling

Contactpunt
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Informatieverwerking

Risicoanalyse
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Eventueel vervolging

Eventueel informatievraag
Positief

Parket

Bron: Rekenhof
1.4.1
Contactpunt Regularisaties bij de FOD Financiën (CPR)
In de eerste regularisatieronde kon de aangifte worden ingediend bij een kredietinstelling,
een beursvennootschap, een verzekeringsonderneming of de Thesaurie. Vanaf de tweede
ronde besliste de wetgever de regularisaties te centraliseren bij één dienst, om een gelijke
behandeling te kunnen garanderen. Het CPR werd opgericht als onderdeel van de Dienst
Voorafgaande Beslissingen in fiscale zaken (DVB) van de FOD Financiën.
Het CPR is een autonome dienst, die wordt geleid door een voorzitter en zeven medewerkers telt onder wie twee coördinatoren (één per taalrol). Het wordt aangestuurd door het
College van de DVB dat bestaat uit zes leden. Dit College is hiërarchisch onafhankelijk
bij het nemen van beslissingen inzake regularisaties. Het staat onder het administratieve
gezag van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën en brengt jaarlijks
verslag uit bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Het CPR staat in voor de ontvangst van de regularisatie-aangiftes, de verwerking ervan en
het afleveren van het attest. Belangrijk is dat het CPR over geen enkele controlebevoegdheid
beschikt, het mag enkel de door de aangever voorgelegde stukken nazien. Deze beperking
heeft implicaties voor de praktische afhandeling van de regularisaties (zie punt 4.2).
Het CPR staat zelf niet in voor de inning van de heffing. Zodra het CPR de uitnodigingsbrief tot het betalen van de vastgestelde heffing heeft verstuurd naar de aangever, wordt
de ontvanger van de FOD Financiën verwittigd. Hij int de heffing op basis van een door
het CPR volledig geanonimiseerde referentiemededeling. De aan de aangever gewaarborgde
anonimiteit vereist immers dat de fiscale administratie de betaling op geen enkele manier
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kan linken aan een belastingplichtige. De ontvanger volgt dus de (deel)betalingen via deze
gecodeerde mededeling op en stelt het CPR hiervan in kennis. Zodra de heffing volledig betaald is, maakt het CPR het regularisatieattest op en verstuurt dit naar de belastingplichtige.
Het CPR is weliswaar niet bevoegd voor regularisaties die duidelijk betrekking hebben op
een Vlaamse nalatenschap of schenking. Deze kunnen enkel bij Vlabel worden geregulariseerd. Opdat het CPR toch de garantie krijgt dat de aangever deze effectief mee regulariseert zal het pas een attest afleveren zodra de aangever ook zijn Vlabel-attest voorlegt.
1.4.2
Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)
Een belangrijke bekommernis van de wetgever was voorkomen dat misdaadgeld zou terechtkomen in het reguliere circuit via de regularisaties. Zo bepaalt de wet7 dat het regularisatieattest geen uitwerking heeft wanneer de geregulariseerde bedragen afkomstig zijn
uit witwashandelingen of uit een misdrijf opgesomd in de antiwitwaswet 8 . In die gevallen
geniet de aangever dus geen strafrechtelijke immuniteit, zelfs niet na het betalen van de
heffing. Het CPR is zelf niet bevoegd om dit te controleren. Elke aangifte, die de aangever
verplicht moet ondertekenen, bevat een standaardclausule die bepaalt dat de aangegeven
gelden niet afkomstig zijn van de bedoelde misdrijven.
De inhoudelijke controle volgt pas in een later stadium van de procedure en wordt uitgevoerd door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). Het CPR stuurt elk regularisatieattest samen met de bijhorende bondige verklaring via een digitale applicatie door
naar de CFI. Concreet kijkt de CFI na of de regularisatie niet wordt misbruikt door misdadigers om geld te regulariseren dat voortkomt uit andere misdrijven dan fiscale fraude.
De CFI kruist daartoe de gegevens uit het attest met de gegevens uit zijn eigen databank
en uit de politiedatabanken. Op basis van die analyse kan de CFI vervolgens beslissen om
ook het parket te bevragen, het strafregister te raadplegen, open bronnen te raadplegen, de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de jaarrekeningen te raadplegen, om zo verbanden op te sporen met failliete ondernemingen of ondernemingen in ernstige financiële
moeilijkheden. Indien deze onderzoeken erop wijzen dat de regularisatie een witwashandeling zou kunnen zijn van gelden die verkregen zijn uit de in de wet bedoelde misdrijven,
stuurt de CFI het dossier door naar het parket.
In de huidige regularisatieronde, waarin 1.911 regularisaties werden afgerond, heeft de CFI
slechts dertien attesten doorgestuurd naar het parket. Dit lage aantal kan erop wijzen dat
de controle van de attesten door de CFI een ontradend effect heeft, waardoor witwassers de
regularisatieprocedure links laten liggen.
Volgens de antiwitwaswet moet het parket de CFI inlichten over wat het met de ontvangen dossiers heeft gedaan (artikel 82, § 3). Concreet moet het parket laten weten of het de
zaak heeft geseponeerd, een onderzoek heeft gevoerd, dan wel vervolgd heeft (zie verder
punt 2.3.4).

7

8

Artikel 11, tweede lid van de wet 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie stelt dat er geen regularisatie mogelijk is “voor de inkomsten (…) die in verband kunnen worden gebracht
met: terrorisme, georganiseerde misdaad, illegale handel in verdovende middelen, illegale handel in wapens (…)”.
Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten.
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Vermits de CFI de gebruikte fraudemechanismen reeds analyseert, voert het CPR zelf geen
systematische inhoudelijke monitoring meer uit. Het CPR kan trouwens op geen enkele
manier proactief handelen, het mag enkel de aangeboden dossiers verwerken. Voorts mag
het onder geen enkel beding informatie uit de dossiers uitwisselen met andere diensten
binnen de fiscale administratie. Bovendien zijn de beschreven fraudeschema’s op het ogenblik van de aangifte meestal reeds achterhaald zodat ze ook geen hulp meer kunnen bieden
in de strijd tegen de fraude. Daarentegen kunnen meerdere gelijkaardige dossiers wel een
indicatie zijn van een structureel probleem.
Box 1 – Voorbeeld van een structureel probleem
Veel regularisatieaangiftes handelden over aandelenoptieplannen verstrekt door
Amerikaanse multinationals aan de werknemers van Belgische dochterondernemingen.
De Belgische dochteronderneming gaf deze plannen niet aan in haar fiscale fiches, niettegenstaande ze belastbaar zijn. De werknemers gaven ze evenmin spontaan aan, veelal
onbewust van het in se zwarte karakter dat de inkomsten hierdoor kregen. Op aangeven
van het CPR kwam nieuwe wetgeving tot stand die de Belgische dochterondernemingen
verplicht om deze plannen aan te geven op de fiscale fiches van hun werknemers.
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Hoofdstuk 2

Conformiteitspiramide en
instigatoren
De synergie tussen het regularisatiesysteem, de fiscale en strafrechtelijke aanpak en andere
mogelijke anti-fraudemiddelen is cruciaal voor een fiscaal rechtvaardig beleid. Ook de OESO
benadrukt het belang van een fiscaal rechtvaardige aanpak binnen alle geledingen als basisvoorwaarde voor het welslagen van een regularisatiesysteem9 . In die zin benadrukte ook de
toenmalige minister van Financiën dat de fiscale regularisatie deel uitmaakt van een ruimer
beleid dat gericht is op meer fiscale rechtvaardigheid10 . Het regularisatiesysteem moet als
fiscaal rechtvaardig worden gepercipieerd door zowel de potentiële aangever als de eerlijke
belastingbetaler. De eerlijke belastingbetaler is immers ook gebaat bij hoge regularisatieopbrengsten, want de heffingen spijzen de Schatkist en zouden ervoor moeten zorgen dat
de globale belastingdruk kan dalen. Om met alle evenwichten rekening te kunnen houden,
moet het regularisatiesysteem aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit hoofdstuk wordt
nagegaan of de huidige regularisatieprocedure van EBA Quater aan die voorwaarden voldoet.

2.1

Conformiteitspiramide

Belastingplichtigen kunnen verschillende houdingen aannemenPERMANENTE
tegenover hun
fiscale
verFISCALE
REGULARISATIES
/ 17
plichtingen. Deze houdingen kunnen worden weergegeven aan de hand van een zogenaamde conformiteitspiramide11 . De basis van die piramide wordt gevormd door de conforme
belastingbetalers die alle verplichtingen naleven. In de top bevinden zich de hardleerse
belastingontduikers. De tussengroep twijfelt eraan zich al dan niet te conformeren. Daarbij
zal de kans
op administratieve
en/of gerechtelijke vervolging allesbepalend zijn.
Figuur
2 - Conformiteitspiramide
Figuur 2 – Conformiteitspiramide
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belastingontduikers
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vervolging)
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Bron: OESO
Bron: OESO
In een fiscaal rechtvaardig beleid bevinden zich zoveel mogelijk belastingplichtigen in de
basis en zo weinig mogelijk in de top. Daarbij moet de tussengroep aangespoord worden tot
9 OESO, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, augustus 2015, p. 9, www.oecd.org.
conformistisch gedrag. Een verschil in conformiteitsgraad resulteert immers in een
10 Parl. St. Kamer, DOC 54 1738/003, Verslag van de eerste lezing namens de commissie voor de financiën en de bedisproportioneel belastinginkomstenverlies. Zo leidt een stijging van de non-conforme groep
groting, Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale
regularisatie (artikelen 1
% p.volgens
de EU tot 20 % minder belastinginkomsten12.
tot 11 enmet
18 tot1521),
3, www.dekamer.be.
11 OESO, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, augustus 2015, p. 10, figuur 2,
Om succesvol te zijn moet een regularisatiesysteem volgens de OESO aan een
www.oecd.org.

aantal
voorwaarden voldoen. Het systeem moet duidelijk zijn over zijn doelstellingen en
toepassingsvoorwaarden. Het moet aantoonbare en kostenefficiënte verhogingen van de
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In een fiscaal rechtvaardig beleid bevinden zich zoveel mogelijk belastingplichtigen in de
basis en zo weinig mogelijk in de top. Daarbij moet de tussengroep aangespoord worden tot
conformistisch gedrag. Een verschil in conformiteitsgraad resulteert immers in een disproportioneel belastinginkomstenverlies. Zo leidt een stijging van de non-conforme groep met
15 % volgens de EU tot 20 % minder belastinginkomsten12.
Om succesvol te zijn moet een regularisatiesysteem volgens de OESO aan een aantal voorwaarden voldoen. Het systeem moet duidelijk zijn over zijn doelstellingen en toepassingsvoorwaarden. Het moet aantoonbare en kostenefficiënte verhogingen van de (huidige)
inkomsten bewerkstelligen. Het is daarenboven belangrijk dat het systeem consistent is
met de bestaande conformiteits- en handhavingsregimes. Tenslotte moet het onmiddellijke
rendement van de regularisaties aangevuld worden met maatregelen die de conformiteit
verhogen op lange termijn13.
Niet alleen het systeem moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Om succesvol te zijn,
is het ook van belang dat de potentiële aangever ten allen tijde duidelijkheid krijgt over de
effectieve gevolgen van een regularisatie. Elke mogelijke onzekerheid kan zijn twijfel aanwakkeren en hem beletten de stap naar regularisatie te zetten. De regeling moet dan ook
aan de volgende vereisten beantwoorden14:
a)	De te volgen procedure is duidelijk, met vermelding van de nodige overtuigingsstukken en bereikbare contactpersonen in geval van onduidelijkheid.
b)	De wet geeft aan wat de concrete gevolgen zijn van onvolledige bewijsstukken of
van de door een rechtsvoorganger gepleegde fraude.
c)	De vertrouwelijkheid van de meegedeelde informatie moet voortvloeien uit de wet
en duidelijk uitgelegd worden aan de belastingplichtige.
d)	Er moet duidelijkheid zijn of de informatie die verstrekt wordt in een regularisatieprocedure aanleiding kan geven tot nadere onderzoeken van de fiscale administratie, hetzij onmiddellijk op grond van de informatie zelf, hetzij doordat de aangever
een hoger risicoprofiel krijgt, zodat hij later aan strengere controles wordt onderworpen.
e)	Het moet duidelijk zijn of de administratie derde partijen zoals zakenrelaties,
werkgevers en banken zal contacteren om informatie te verkrijgen en te verifiëren.
f)	Het moet duidelijk zijn of er boetes en/of intresten zullen worden aangerekend en
hoe die precies worden berekend.
g)	Er moet duidelijkheid zijn over het verkrijgen van strafrechtelijke immuniteit.
h)	De fiscale administratie moet aangeven of er een mogelijkheid bestaat om op anonieme wijze informatie te verkrijgen.

12 Europese Commissie, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by Individuals,
september 2019, p. 84, https://ec.europa.eu.
13 OESO, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, augustus 2015, p. 18,
www.oecd.org.
14 Ibidem, p. 24-25.

PERMANENTE FISCALE REGULARISATIES / 25

Deze punten werden afdoende geregeld in de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie, of naderhand duidelijk gemaakt in
de rubriek “FAQ” op de website van de Dienst Voorafgaande Beslissingen waar het CPR organisatorisch deel van uitmaakt15. Zo garandeert de wet de vertrouwelijke behandeling van
de aangifte door het CPR hetzelfde strenge beroepsgeheim op te leggen als dat van artsen.
Het CPR beperkt zijn communicatie over dossiers dan ook tot de wettelijk verplichte melding aan de CFI en tot inzage aan het parket, indien het daarom verzoekt. De wet bepaalt
ook expliciet dat het CPR de in een aangifte verkregen informatie niet mag doorgeven aan
de andere diensten van de FOD Financiën16. De aangever moet ervan kunnen uitgaan dat
een regularisatie hem (of zijn familie of zakenrelaties) niet onder verhoogd toezicht van de
fiscus zal plaatsen. Het Rekenhof stelde vast dat het CPR hiervoor de nodige inspanningen
leverde door een systeem van zogenaamde Chinese walls17 uit te werken en erop toe te zien
dat dit veiligheidsvoorschrift wordt gerespecteerd t.a.v. de andere diensten van de FOD
Financiën.
De wet bepaalt echter niet de inhoud van de verplicht bij te voegen documenten. De aangifte moet een bondige verklaring over het fraudeschema bevatten alsook de omvang en
de oorsprong van de geregulariseerde bedragen, de periode waarin deze zijn ontstaan en
de voor de bedragen gebruikte financiële rekeningen. Het gaat hier in feite om twee aparte
bijlagen, de bondige verklaring, die mee gestuurd wordt naar de CFI, en het fraudeschema,
dat bij het CPR blijft.
Uit de interviews en het dossieronderzoek van het Rekenhof blijkt dat er grote verschillen
bestaan in de wijze waarop de bondige verklaringen en de fraudeschema’s worden opgesteld,
en tussen de omvang en de detailgraad van de daarin opgenomen informatie. Bovendien
blijkt dat de inhoud van de bondige verklaringen en de fraudeschema’s vaak identiek of
zeer gelijklopend is. Om hieraan te verhelpen kan een wetswijziging bv. eisen dat er één
standaarddocument wordt ingediend. De wet zou de doelstelling van het document moeten
omschrijven en de minimuminhoud ervan vastleggen. Op die manier kunnen het CPR, de
CFI en het Openbaar Ministerie de volledigheid van het document toetsen.
De CFI merkt overigens op dat de bondige verklaring doorgaans zo beknopt is dat het
erg moeilijk is om een duidelijk beeld te krijgen van de details van de regularisatie. In
de Panamacommissie heeft de cel al te kennen gegeven dat het verkrijgen van de fraudeschema’s voor zijn onderzoek een meerwaarde zou kunnen betekenen. Het Rekenhof stelt
niettemin vast dat de twee documenten veelal identiek zijn waardoor de meerwaarde wellicht beperkt is.
Tenslotte zijn de wetgeving en de op de website van het CPR uitgewerkte FAQ's ook zeer
summier over de wijze waarop de aangever moet bewijzen dat (een gedeelte van) zijn vermogen wit is. Het is niet duidelijk hoe het CPR de verschillende bewijzen zal interpreteren.
Dit heeft nochtans een grote financiële impact voor de aangever. Daarnaast is het de vraag
of het CPR kan garanderen dat het hierin de gelijke behandeling van de belastingplichtige
zal respecteren. Deze vragen komen verder uitgebreid aan bod (zie verder, punt 4.3).

15 FOD Financiën, FAQ's betreffende DLU QUATER, publicatiedatum 20 maart 2020, www.ruling.be.
16 Artikel 7 van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.
17 Denkbeeldige scheidingswanden tussen het CPR en de FOD Financiën. Op grond van deze “Chinese muren” moet
worden voorkomen dat gevoelige informatie bij de fiscale controlediensten terechtkomt.
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2.2

Fiscale rechtvaardigheid mits een consistente aanpak

Niet-conforme belastingplichtigen kunnen zich zowel vrijwillig (via de regularisatieprocedure) als onder dwang (na confrontatie met administratieve en strafrechtelijke sancties)
in regel stellen. Ook een tussenweg is mogelijk via het sluiten van een minnelijke schikking bij het parket. Anders dan bij de regularisaties maakt de belastingplichtige hier al het
voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek. Mits aan een aantal wettelijke voorwaarden
is voldaan, kan de procureur des konings het verval van strafvervolging voorstellen door
het betalen van een geldsom. Een fiscale strafrechtelijke schikking vereist dat de belastingplichtige naast deze geldsom ook de belasting volledig betaalt. Om dit te garanderen
moet de fiscale administratie altijd instemmen met een minnelijke schikking die fiscale
misdrijven betreft18.
De OESO stelt dat de bestraffing progressief moet verlopen19. De regularisatie zou dus het
goedkoopst moeten zijn, de minnelijke schikking duurder en de strafrechtelijke veroordeling het duurst.
Het Belgische regularisatiebeleid beantwoordt in opzet aan deze norm. Hoewel in theorie
een strafrechtelijke veroordeling zwaardere financiële gevolgen kan hebben dan een spontane regularisatie, is dit in de praktijk niet altijd het geval. De oorzaak hiervoor ligt niet
zozeer in de tarieven van de boetes, maar wel in de nieuwe bewijslastregeling. De regularisatiewet gaat immers uit van het zwarte karakter van de bedragen op een bankrekening.
Wil de aangever bepaalde bedragen vrijstellen van regularisatie, dan kan hij dit enkel door
schriftelijk aan te tonen dat ze hun normale belastingregime hebben ondergaan.
De bewijsplicht ten overstaan van de strafrechter is volledig anders en in het voordeel van
de beklaagde. Een strafrechter mag de beschuldigde van een witwasmisdrijf pas veroordelen wanneer de feiten elke mogelijke legale herkomst of oorsprong van de gelden uitsluiten20. Is het parket niet in staat elke twijfel weg te nemen, dan gaat de betrokkene vrijuit.
De belastingplichtige zou de regularisatie eventueel links kunnen laten liggen, erop speculerend dat een minnelijke schikking of zelfs een strafrechtelijke vervolging voordeliger
zal uitdraaien. Zelfs indien het parket de belastingplichtige zou vervolgen en voor de strafrechter brengen, dan nog moet hij enkel verantwoording afleggen voor dat deel van zijn
vermogen waarvoor de strafrechter elke legale oorsprong kan uitsluiten.
Dit verschil in verdeling van bewijslast kan een grote impact hebben op de belastbare basis.
Deze basis zal bij een regularisatie minstens even hoog en vaak veel hoger zijn dan bij een
strafrechtelijke vervolging. Dit leidt er wellicht toe dat sommige belastingplichtigen een
negatieve kosten-batenanalyse maken m.b.t. de fiscale regularisatie en van oordeel zijn dat
de kost van het regulariseren niet opweegt tegen de baten van het fiscale attest en de daarbij horende strafrechtelijke immuniteit.

18 Artikel 216bis, § 6, 2e lid, Wetboek van Strafvordering.
19 OESO, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, augustus 2015, p. 10 en 21,
www.oecd.org.
20 Cass. (2e k.) 25 september 2001, P.01.0725.N; Cass. 19 september 2006, RW 2007-08, noot T. Loquet; Cass.
21 maart 2006, P.06.0034.N; Cass. 12 juni 2013, P.13.0312.F; Cass. 17 september 2013, P.12.1162.N.

PERMANENTE FISCALE REGULARISATIES / 27

IDEALE CONFORMITEITSPIRAMIDE
Figuur 3 – Ideale conformiteitspiramide
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2.3

Instigatoren die moeten aanzetten tot regularisatie

Het succes van een regularisatieronde hangt af van de mate waarin de verschillende actoren samenwerken in de strijd tegen zwarte vermogens. Deze strijd zal enkel resultaten
opleveren wanneer hij simultaan en gecoördineerd wordt gevoerd. De OESO benadrukt
daarbij het belang van een voldoende hoge pakkans door de administratie en de parketten21. De overheid moet aantonen dat zij de niet-conforme belastingplichtigen opspoort
en bestraft. Wat de opsporing betreft, beschikt de fiscus sinds eind 2017 over belangrijke
nieuwe informatie dankzij de internationale automatische gegevensuitwisseling 22. Ook zou
de voor vennootschappen verplichte vermelding van hun uiteindelijke begunstigden in het
UBO-register (Ultimate Beneficial Owner, zie verder punt 2.3.2) het mogelijk moeten maken
de ware identiteiten achter de fiscale constructies bloot te leggen. Tenslotte verplicht de
witwaswetgeving de banken vragen te stellen over de herkomst van buitenlandse gelden die
naar een Belgische rekening worden overgebracht.
2.3.1
Compliancebeleid van de banken
De antiwitwaswetgeving verplicht banken tot een hoge waakzaamheid ten aanzien van
“atypische verrichtingen”, verrichtingen die niet meteen door de gekende inkomstenbronnen van de cliënt kunnen worden verklaard23. Belgische banken zullen vooral waakzaam
zijn bij de repatriëring van aanzienlijke bedragen vanuit het buitenland. Zij zullen hun
cliënt bevragen over de herkomst van de bedragen en de aanname weigeren wanneer de

21 Ibidem, p. 21.
22 Zie Rekenhof, Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens – Eerste evaluatieverslag op verzoek van
de Panamacommissie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2019, 80 p. en Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens – Tweede evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2020, 88 p., www.rekenhof.be.
23 Artikel 35, § 1, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
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cliënt de legaliteit ervan niet afdoende bewijst. Het CPR ervaart deze instigator als de meest
effectieve, want banken verwijzen hun cliënten bij de minste twijfel door naar het CPR.
Aangevers worden ook door de buitenlandse banken waar ze hun gelden aanhouden gedwongen om te regulariseren. Wereldwijd worden banken geconfronteerd met de strengere
internationale regels waardoor ze tegoeden met een onduidelijke achtergrond weigeren.
Deze banken sluiten de betrokken rekeningen af en sturen hun klanten een cheque met het
tegoed. Met die cheque kunnen klanten dus ook niet zomaar terecht bij een Belgische bank,
zodat regulariseren vaak nog de enige optie is.
2.3.2
UBO-register
Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) opstellen waarin
meldingsplichtige entiteiten hun uiteindelijke begunstigden kenbaar maken. Het doel van
het UBO-register bestaat erin de (geheime) identiteit van de personen achter de juridische
constructies te achterhalen. De informatie die erin is vervat, wordt niet automatisch uitgewisseld met de andere (belanghebbende) lidstaten. De registers zijn enkel toegankelijk voor
de fiscale administraties van andere EU-lidstaten op basis van een specifieke vraag, zodat
fishing expeditions uitgesloten zijn24.
Oprichters van juridische constructies zijn voornamelijk houders van grote vermogens die
fiscaal goed worden geadviseerd en dus ook beter en vroeger anticiperen op fiscale fraudemaatregelen. Op vraag van de Panamacommissie zocht het CPR uit waar de structuren
die in EBA Ter waren geregulariseerd, gelegen waren. Het bleek voor het overgrote deel
om belastingparadijzen te gaan zoals Panama, de Britse Maagdeneilanden, Liechtenstein
en de Bahama’s25. De vlucht naar niet-Europese structuren was een reactie op de invoering
van de Europese Spaarrichtlijn (zie hierna, punt 2.3.3), zoals ook de Europese Commissie
vaststelde. Tussen 2004 en 2006 hebben EU-onderdanen hun buitenlandse vermogen massaal ondergebracht in structuren. Terwijl het EU-aandeel in deze constructies in 2004 nog
34,5 % was van het totale buitenlandse vermogen, bedroeg dit in 2006 al 43,5 %26. Een
UBO-register, waarin enkel de Europese vennootschappen worden uitgelicht, zal dus weinig effect hebben aangezien de uiteindelijke begunstigden al geanticipeerd hebben door
hun structuur buiten Europa op te zetten.
2.3.3
Internationale automatische gegevensuitwisseling
Hét middel in de strijd tegen de internationale fiscale fraude is informatiedeling. Stelselmatig
hebben nagenoeg alle landen zich ertoe verbonden informatie over de inkomsten en het
vermogen van niet-ingezetenen bij hun aanhouding te rapporteren aan de belastingadministraties van de landen waar zij hun fiscale woonplaats hebben. Belastingplichtigen kunnen zo hun elders ondergebrachte vermogen niet meer verbergen voor hun eigen belastingadministratie.

24 Verzoeken om inzage of informatie aan andere lidstaten moeten altijd betrekking hebben op een welbepaalde
belastingplichtige of op een welbepaalde verrichting. Algemene vragen, de zogenaamde fishing expeditions, zijn
dan ook uitgesloten.
25 Parl. St. Kamer, DOC 54 2749/002, De Panama Papers en de internationale fiscale fraude namens de bijzondere commissie “Internationale Fiscale Fraude/Panama Papers”, uitgebracht door de heren Robert Van de Velde, Vincent Scourneau, Benoît Dispa en Peter Vanvelthoven, p. 75, www.dekamer.be.
26 Europese Commissie, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by Individuals, september 2019, p. 19, https://ec.europa.eu.
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Mondiaal zijn drie initiatieven van belang:
•
•
•

de Europese Spaarrichtlijn27;
de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)28;
de Common Reporting Standard (CRS)29 op OESO-vlak.

Op 31 december 2019 hadden al 108 rechtsgebieden zich er via de CRS toe verbonden om
financiële gegevens automatisch uit te wisselen30. De CRS-uitwisseling is trouwens uitgebreider dan deze van de Spaarrichtlijn. Ze werd in 2016 opgenomen in de EU-wetgeving met
als gevolg dat de Spaarrichtlijn uitdoofde31.
Door deze internationale ontwikkelingen komt de fiscus heel wat te weten over de verborgen inkomsten en vermogens van Belgen in het buitenland. Deze informatie zou een
belangrijk positief effect kunnen hebben op de regularisaties. Toch mag deze instigator niet
overschat worden. De financiële informatie wordt enkel meegedeeld aan de belastingadministratie, die geen enkel recht meer kan doen gelden op het fiscaal verjaarde onderliggende
kapitaal. Belastingplichtigen kunnen het effect van deze maatregel deels counteren door
voortaan enkel hun roerende inkomsten correct aan te geven en daarbij het onderliggende
zwarte kapitaal volledig ongemoeid te laten. De resultaten van de eerste controleacties van
de fiscale administratie op de niet-aangegeven buitenlandse rekeningen wijzen ook in die
richting. De controleacties door de AABBI (gericht op dossiers met aanwijzingen van grote
fraude) waren veel minder productief dan de standaardcontroles door de AAFisc32. Het lijken dus vooral de kleinere spaarders te zijn die hun rekeningen niet hebben aangegeven.
Belastingplichtigen die op de radar van de AABBI verschijnen, geven hun buitenlandse
roerende inkomsten dus vaker aan dan zij die niet in het vizier van de AABBI komen33.
2.3.4
Vervolgingsbeleid van de parketten
Zoals vermeld, ligt de focus in de huidige regularisatieronde op de historische voorraad
fiscaal verjaard zwart kapitaal. Vermits de fiscus daarvoor niet meer heffingsbevoegd is,
kan enkel het vervolgingsbeleid van de parketten nog druk uitoefenen om te regulariseren.
Enkel het parket, en in tweede orde de strafrechter, kan de bezitters van zwart fiscaal verjaard kapitaal vervolgen, respectievelijk bestraffen.

27 Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de
vorm van rentebetaling, Publicatieblad van de Europese Unie van 26 juni 2003, https://eur-lex.europa.eu.
28 Uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen via bilaterale akkoorden met de VS.
29 Uitwisseling van gegevens over financiële rekeningen op OESO-niveau.
30 OESO, Activated Exchange Relationships for CRS Information, augustus 2020, www.oecd.org.
31 Via een uitbreiding van artikel 8 van de Europese Richtlijn DAC1 (Directive on Administrative Cooperation)
kwam op 9 december 2015 DAC2 tot stand, de samenwerkingsrichtlijn die op de financiële gegevens van de EUonderdanen focust.
32 AABBI: 491 dossiers waarvan 21 % productief. AAFisc: ongeveer 10.000 dossiers waarvan 74 % productief.
33 Zie Rekenhof, Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens - Tweede evaluatieverslag op verzoek
van de Panamacommissie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2020, p. 41-42,
www.rekenhof.be.
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Het parket heeft ook een specifieke rol in de behandelde regularisaties. Regularisatieattesten
waarvan het CFI vermoedt dat er een witwasrisico mee verbonden is, worden aan het parket
bezorgd (zie punt 1.4.2). De antiwitwaswet bepaalt verder dat het parket de CFI feedback
moet geven over haar acties in deze zaken34. De CFI geeft echter aan dat ze van het parket
nog geen enkele definitieve beslissing heeft gekregen en dat het merendeel nog door de
parketten wordt behandeld. Enkele dossiers zouden volgens de CFI ook zonder gevolg zijn
geseponeerd. Vast staat dat het parket geen systematische formele feedback geeft aan de
CFI over de door haar doorgestuurde regularisatieattesten.
In de werkzaamheden van de voorbije parlementaire onderzoekscommissies werd er herhaaldelijk op gewezen dat, omwille van andere dringende prioriteiten en het aanhoudende
gebrek aan onderlegde fiscalisten, de strijd tegen de fiscale fraude niet hoog op de agenda
van het parket staat. De minister van Financiën nam zich in zijn algemene beleidsnota voor
om in overleg met de minister van Justitie bijkomende initiatieven te nemen om bij de parketten de strijd tegen fiscale fraude te verhogen35.
2.3.5
Mediabeleid
Volgens de OESO moet de overheid een actief communicatiebeleid voeren over de gesloten
minnelijke schikkingen, de regularisaties, de successen in administratieve of gerechtelijke
fiscale onderzoeken enz. Dit heeft zowel een informatief als een afschrikkend effect 36. Het
CPR voert zelf geen actief mediabeleid of –strategie. De voorzitter van het CPR neemt wel
het initiatief om in de media interviews af te leggen. Daarnaast besteden de media spontaan
aandacht aan de onderzoeken en vervolgingen van belastingplichtigen met enige naambekendheid. Volgens het CPR heeft deze media-aandacht een positieve invloed op het aantal
aangiftes, maar is dit niet concreet kwantificeerbaar.

34 Artikel 82, § 3, van de wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contanten van 18 september 2017.
35 Parl. St. Kamer, DOC 54 3296/023, Algemene Beleidsnota Financiën, 29 oktober 2018, p. 28, www.dekamer.be.
36 OESO, Update on Voluntary Disclosure Programmes – A Pathway to Tax Compliance, augustus 2015, p. 12, 15, 19,
www.oecd.org.
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Hoofdstuk 3

Regelgeving en gewestelijke
fiscale autonomie
Om te komen tot een zo volledig mogelijke regularisatie moesten ook de gewesten een
regularisatiesysteem voor hun belastingen uitwerken. Op het moment van de inwerkingtreding van de (federale) wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en
sociale regularisatie in 2016 was dat nog niet het geval. Dit werd meermaals bekritiseerd
door de Raad van State. Sinds juli 2017 hebben de gewestelijke overheden hun regelgeving
uitgewerkt, zodat een sluitende regularisatie de facto mogelijk werd.

3.1

Bevoegdheidsverdeling

Sinds 1 januari 2005 zijn de gewesten fiscaal bevoegd voor het heffen van de schenkings- en
successierechten. Fiscale autonomie impliceert dat elke heffingsbevoegde overheid exclusief bevoegd is om regularisaties toe te staan voor die belastingen37. Een federale regularisatiewet kan dus geen regularisaties toestaan voor gewestelijke belastingen. Bij het tot stand
komen van de regularisatieregelgeving werd aan deze gewestelijke fiscale autonomie lange
tijd geen aandacht besteed. Op vraag van de Raad van State werd uiteindelijk gestipuleerd
dat “bedragen enkel geregulariseerd worden voor de federale belastingen en de gewestelijke
belastingen waarvoor de federale overheid de dienst verzekert en waarvoor een samenwerkingsakkoord is afgesloten”38.
Belangrijk hierbij is dat de verschillende gewesten hun fiscale autonomie anders hebben
georganiseerd. Het Vlaamse Gewest heeft deze taak sinds 1 januari 2015 in handen gegeven
van een eigen administratie, de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). Het Brusselse en het
Waalse Gewest daarentegen, laten deze dienst nog steeds waarnemen door de federale administratie. Deze administratieve asymmetrie zet zich door in de regularisatiewetgeving.
Vanaf februari 2017 begonnen de gewesten hun eigen regularisatiesysteem uit te werken.
Het Vlaamse Gewest deed dit met het decreet van 10 februari 2017, het Waalse Gewest met
het decreet van 1 juni 2017 en het Brusselse Gewest met de ordonnantie van 13 juli 2017. Het
CPR is sindsdien bevoegd voor de regularisatie van de Waalse en Brusselse schenkings- en
successierechten, Vlabel voor de zuiver Vlaamse regularisaties.

37 De Bijzondere Financieringswet kent aan de gewesten een algemene bevoegdheid toe inzake deze belastingen. Dit
betekent dat de gewesten bevoegd zijn voor het bepalen van de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen.
38 Artikel 11, laatste lid van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale
regularisatie.
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Opdat elke entiteit de rechten verkrijgt die haar toekomen, is het van belang dat de belastingplichtige voor de te regulariseren bedragen die hij aanbiedt, de aard, de categorie en het
belastbare tijdperk waarin ze werden verkregen, kan bewijzen.
In de volgende punten worden een aantal problematische aspecten van de bevoegdheidsverdeling toegelicht.

3.2

Verdeling van de onsplitsbare bedragen

Soms is de belastingplichtige niet meer in staat na te gaan welke overheid heffingsbevoegd
was voor bepaalde inkomsten. Om de verdeling van deze onsplitsbare bedragen pragmatisch af te handelen, moesten de federale overheid en de gewesten een verdeelsleutel vastleggen. Twee bilaterale samenwerkingsakkoorden werden gesloten en vormden het sluitstuk van de volledige regularisatieregelgeving EBA Quater:
•
•

het samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Overheid en het Vlaamse
Gewest m.b.t. de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen;
het samenwerkingsakkoord van 20 februari 2017 tussen de Federale Overheid, het
Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest m.b.t. het beheer van de dienst
voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet-uitsplitsbare fiscaal verjaarde
kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet-uitsplitsbare fiscaal
verjaarde kapitalen.

De verdelingsprocedure verschilt naargelang van het betrokken gewest. Indien het bedrag
onsplitsbaar is tussen de federale overheid en het Vlaamse Gewest dan wordt de belastbare
grondslag verdeeld in gelijke helften, waarop het CPR en Vlabel hun eigen tarieven toepassen en dit vervolgens elk apart innen. Indien het bedrag onsplitsbaar is tussen de federale
overheid en het Waalse of het Brusselse Gewest, dan berekent het CPR de heffing, int deze
en stort de helft ervan door aan het andere gewest. Hoewel dit voor de aangever financieel
niets uitmaakt (de gewestelijke en federale tarieven zijn dezelfde), weerspiegelt de verdeling
de realiteit niet.
Om onsplitsbaar te zijn, moet het bedrag aan een aantal cumulatieve voorwaarden voldoen.
De aangever moet kunnen aantonen dat met dit bedrag zowel federale als regionale belastingen zijn ontdoken én hij moet ook bewijzen dat hij niet in staat is te kunnen achterhalen
welk deel van het bedrag onderworpen is aan federale, dan wel regionale belastingen. Van
de aangever wordt, naast een positief bewijs, dus ook een moeilijk te leveren negatief bewijs
verwacht. Tenslotte moet het om fiscaal verjaard kapitaal gaan in die zin dat het minstens
tien jaar oud is. Deze termijn van tien jaar werd enkel uit praktische overwegingen ingegeven. Voor bedragen jonger dan tien jaar is het immers doorgaans nog mogelijk buitenlandse bankafschriften op te vragen zodat de aangever hier nog wel een exacte uitsplitsing
kan maken tussen het federale en het regionale deel. Als het CPR of Vlabel op basis van de
stukken wél een cijfermatige opsplitsing kan maken, dan is die regularisatieaangifte niet
ontvankelijk. De aangever kan dit dan wel rechtzetten met een nieuwe aangifte in het correcte luik.
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De samenwerkingsakkoorden zijn louter bilateraal. Ze leggen een verdeelsleutel vast tussen de federale overheid en één gewest. Wanneer een gemengd dossier zowel een verjaarde
nalatenschap van het Vlaamse als van het Waalse Gewest bevat, dan kan de aangever de
betrokken rekening juridisch niet regulariseren. Nergens wordt in een verdeelsleutel voor
deze situatie voorzien. Hetzelfde doet zich voor bij een rekening met een onsplitsbaar bedrag, bestaand uit een verjaarde Waalse én Brusselse nalatenschap. Zij maken immers deel
uit van één enkel samenwerkingsakkoord met de federale overheid.
De kwalificatie van splitsbaar/onsplitsbaar bedrag heeft een budgettaire impact. Door het
onsplitsbare karakter wordt alles in gelijke helften verdeeld. In het ene geval zal de federale
overheid meer kunnen innen, wanneer het bv. over een grote, relatief recente erfenis gaat
met weinig aangroei van roerende inkomsten. Wanneer het om een zeer oude erfenis gaat
waarbij de aangroei van de roerende inkomsten veel belangrijker is dan het kapitaal op het
moment van overlijden, zal het gewest meer kunnen innen. In de praktijk blijken hierover
nog geen disputen tussen de twee entiteiten te zijn geweest. De in het samenwerkingsakkoord opgenomen geschillenprocedure werd nog niet ingeroepen.

3.3

Gewestelijke opcentiemen

Met de zesde staatshervorming werden de gewesten bevoegd om opcentiemen te heffen op
de inkomstenbelastingen verschuldigd door natuurlijke personen vanaf 201439. De berekende basisbelasting op deze inkomsten moet worden gereduceerd om vervolgens op het
gereduceerde bedrag de aanvullende opcentiemen voor de gewesten toe te passen. Ten gevolge van deze grondwettelijke wijziging moet de aangever zijn te regulariseren inkomsten
kunnen uitsplitsen volgens het jaar waarin ze werden behaald. Naast de aard en de categorie moet hij dus ook het betrokken belastbare tijdperk kunnen aantonen. De bewijslast
die op de aangever rust is groot, met het enkele doel de heffing te kunnen toewijzen aan de
bevoegde overheid. Bovendien zorgt deze jaaruitsplitsing ervoor dat het aangifteformulier
veel gedetailleerder en complexer is geworden in vergelijking met de vorige rondes.

3.4

Gewestelijke regularisaties

Hoewel het permanente karakter van de regularisaties een hoofddoel was voor de federale wetgever, laten de gewesten de regularisaties slechts tijdelijk toe, tot 31 december 2020.
Wanneer de regionale overheden hier geen verandering in aanbrengen, zal men vanaf
2021 geen zogenaamde “luik 2-” of “luik 3-” dossiers (zie punt 1.1) meer kunnen regulariseren. Regularisaties zullen zich noodgedwongen moeten beperken tot zuivere federale
inkomsten en zuiver federaal verjaard fiscaal kapitaal. Hiermee komt ook het sluitende
karakter van de regularisaties, het belangrijke uitgangspunt van de huidige ronde, in het
gedrang.

39 Artikel 5/1, § 1, 1°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen
en de Gewesten (de Bijzondere Financieringswet).

PERMANENTE FISCALE REGULARISATIES / 35

Hoofdstuk 4

Verwerking van de
regularisaties
Dit hoofdstuk gaat na of het CPR zich zodanig heeft georganiseerd dat het de ingediende
aangiftes efficiënt kan verwerken en daarbij de gelijke behandeling van de belastingplichtigen respecteert. Zoals hierboven vermeld, is het CPR een relatief kleine, onafhankelijke
en autonome dienst. Belangrijk bij zijn werking is dat hij enkel bevoegd is om regularisatie
dossiers “na te zien”, een echte controle kan hij niet uitvoeren.

4.1

Organisatie CPR

4.1.1
Personeel
Tijdens de audit telde het CPR zeven personeelsleden, vijf van niveau A en twee van niveau
B. Het CPR geeft aan dat dit volstaat om de binnenkomende dossiers op een aanvaardbare
termijn te verwerken. Specialisaties manifesteren zich vooral in de verwerking van enerzijds de federale en anderzijds de gewestelijke regularisaties. Het personeel van het CPR
wordt via een interne sollicitatieprocedure binnen de FOD Financiën gedetacheerd. Zo’n
procedure is gericht op medewerkers behorend tot niveau A of B en gespecialiseerd in de
directe belastingen. Bij de aanwerving is het een voordeel ervaring te hebben in een eerdere
regularisatieronde.
De regularisaties zijn volledig vrijwillig. Het is dus quasi onmogelijk vooraf in te schatten
hoeveel aangiftes er zullen worden ingediend en hoeveel personeel er nodig zal zijn om
ze te verwerken. Een flexibel personeelsbeheer is voor het CPR dan ook van groot belang.
Zo was er tijdens EBA Quater bijkomend personeel nodig van zodra de regularisatie van
gewestelijke belastingen mogelijk werd. De interne procedures maakten een snelle succesvolle detachering mogelijk. Dat het CPR op flexibele wijze personeel kan inzetten was al
duidelijk bij EBA Bis, toen ingevolge de massale instroom van aangiftes niet minder dan
100 ambtenaren tijdelijk werden gedetacheerd.
4.1.2

Digitale infrastructuur

4.1.2.1 Informatisering van de dossierbehandeling
Naar aanleiding van de huidige regularisatieronde liet het CPR door de IT-diensten van de
FOD Financiën de applicatie DLU Quater ontwikkelen. Het was hierbij vooral de bedoeling
dat het CPR een tool kreeg die in staat was de heffing automatisch te berekenen. Daarnaast
dient de applicatie ook als inventaris van alle officiële documenten in de dossiers. De tool
houdt per dossier de aangifte, het fraudeschema, de bondige verklaring, het eventueel titularisattest, de berekening van de heffing, de uitnodiging tot betalen en het uiteindelijke regularisatieattest bij. Alle andere documenten worden in het papieren dossier bijgehouden.
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De DLU Quater is geen volledige follow-upapplicatie. Zo is het niet mogelijk brieven aan
te maken en te versturen. Alle brieven en attesten moeten manueel worden ingeladen.
Van deze brieven en attesten worden trouwens ook afdrukken gemaakt voor het papieren dossier. Alle andere correspondentie (mails en andere briefwisseling over inhoudelijke
kwesties) en onderliggende bewijsstukken worden in het papieren dossier bijgehouden.
Om dus de volledige toedracht in een dossier te kennen, moet het papieren dossier worden
geconsulteerd.
Volgens het CPR volstaan de huidige functionaliteiten van de applicatie. Elk officieel document kan onmiddellijk uit de toepassing worden gehaald. Bovendien is er een overzicht van
de verwerkte dossiers, de nog openstaande dossiers en de doorlooptijden.
Dit is dus een hybride systeem waarbij het papieren dossier de meeste informatie bevat.
Gelet op de kleine staf van het CPR en de lokalisatie van de dienst op één werkplek is het
gebruik van papieren dossiers niet onoverkomelijk of onwerkbaar. Maar het Rekenhof wijst
toch op de volgende nadelen:
•
•

•

De archivering van papieren dossiers vraagt meer tijd en ruimte dan de opslag van digitale dossiers.
Er bestaan geen back-ups van de papieren dossiers en van de stukken die alleen daarin
voorkomen. Het maken van back-ups van digitale dossiers gebeurt normaal automatisch
en zou meer zekerheid bieden.
Het gebruik van papieren dossiers zorgt ook voor meer (manueel) werk wanneer
de dossiers na afronding geconsulteerd moeten worden door het parket of door een
medewerker die een dossier behandelt waarin reeds gelden werden geregulariseerd
in een vorige ronde. De papieren dossiers moeten dan manueel uit het archief worden
gehaald om ze in te kijken.

Ingevolge de recente COVID-19-maatregelen is telewerk de norm geworden bij het CPR. In
het kader daarvan is het CPR gestart met de volledige digitalisering van de nieuwe dossiers,
inclusief de bewijsstukken. Het volledige elektronische dossier is bovendien makkelijk te
consulteren door de verschillende belanghebbenden. Zodra de omstandigheden het toelaten, zal het CPR ook de oude dossiers inscannen.
4.1.2.2 Beveiliging IT-omgeving
Het CPR werkt in dezelfde beveiligde IT-omgeving als de FOD Financiën. Er werd dus niet
in een meer beveiligde omgeving voorzien om de strikt vertrouwelijke regularisatiedossiers
te verwerken.
Daarnaast besteedt de applicatie DLU Quater extra aandacht aan het vertrouwelijke gebruik van de gegevens. Zo kent zij een specifieke rol toe aan elke betrokkene bij het verwerkingsproces van de aangiftes. Elke medewerker kan enkel die bewerkingen doen waartoe
hij gemachtigd is. De taken van het orderbureau, de coördinatoren en de dossiermedewerkers werken op die manier volledig afgescheiden van elkaar. Dossierbehandelaars kunnen
elkaars dossiers ook niet overnemen of inkijken waardoor er tussen hen Chinese walls bestaan. De systematiek van de applicatie wordt wel ondergraven door het eerder vermelde
parallelle circuit van de papieren dossiers. Het is immers niet mogelijk om strikte consultatierechten toe te wijzen aan papieren dossiers. Dit houdt een risico in wat de vertrouwelijke
behandeling van de gegevens betreft.
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4.2

Nazicht van de dossiers en berekening van de heffing

4.2.1
Bevoegdheid tot nazicht van het CPR
Om potentiële aangevers niet af te schrikken en het CPR een vertrouwensrol toe te kennen,
werd zijn bevoegdheid beperkt tot het nakijken van de onderliggende stukken40. Het CPR is
op geen enkele manier bevoegd om de situatie van de belastingplichtige te controleren of
te onderzoeken, noch om bij derden bijkomende informatie op te vragen. De voornaamste
taken van het CPR bestaan erin na te kijken of er geen rekenfouten werden gemaakt, of de
aangever geen aftrek of vermindering toepaste, of hij de inkomsten correct heeft gekwalificeerd e.d. Door zijn beperkte bevoegdheid mag het CPR ook niet oordelen over mogelijke witwasrisico’s in de aangeboden bedragen. Dit is een exclusieve taak van de CFI (zie
punt 1.4.2).
Wanneer het belastbare karakter van een bedrag betwistbaar is, doet het CPR hierover
geen uitspraak. Het komt aan de aangever zelf toe te beslissen of hij dit mee regulariseert.
Wanneer de aangever bijvoorbeeld een schenking van zwart geld regulariseert, dan volstaat het dat hij enkel de intresten regulariseert die de schenking heeft opgebracht 41. Hij is
immers niet verantwoordelijk voor de door de schenker eventueel gepleegde fraude. Toch
kan het parket hem achteraf nog vervolgen voor het geschonken bedrag, op voorwaarde
dat het kan bewijzen dat hij op de hoogte was van het zwarte karakter ervan. De aangever
moet deze risico’s zelf afwegen in zijn beslissing het geschonken bedrag al dan niet mee te
regulariseren. Hetzelfde geldt voor de op aandelen gerealiseerde meerwaarden. Wanneer
de aangever beweert dat deze werden verworven binnen het kader van een beheer als goede
huisvader, dan moeten ze niet mee geregulariseerd worden. Het CPR velt geen oordeel over
de kwalificatie van de aangever.
Enige vorm van beoordelingsmarge heeft het CPR wel in de appreciatie van het door de
aangever verplicht aan te leveren bewijs (zie punt 4.3).
4.2.2
Ontvankelijkheid van de aangiftes
Het CPR kijkt eerst na of de ingediende aangifte ontvankelijk is. Dit gaat vooral om een formeel nazicht: zijn de wettelijk vereiste documenten bijgevoegd zoals het fraudeschema, de
bondige verklaring en eventueel het transparantieattest? Werd de aangifte in het juiste luik
ingediend? Is dit niet het geval, dan krijgt de aangever nog de kans om zijn dossier enerzijds
te vervolledigen, anderzijds recht te zetten door een nieuwe aangifte in te dienen in het
juiste luik. Het CPR past in deze dossiers de tarieven van het jaar van de oorspronkelijke
foute aangifte toe, voor zover deze intussen verhoogd zijn.

40 Artikel 7, tweede lid van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale
regularisatie: “Het Contactpunt heeft de mogelijkheid om de onderliggende stukken die met de regularisatieaangifte
worden meegestuurd en die betrekking hebben op de geregulariseerde bedragen, na te kijken met het oog op de overeenstemming ervan met de gegevens uit de regularisatieaangifte”.
41 Een schenking die werd gedaan zonder het betalen van schenkingsrechten is vrij van belasting zodra er drie jaar
verlopen is na de schenking en de schenker op dat moment nog in leven is. Indien de schenker in de loop van de drie
jaar die op de schenking volgen overleden is, dan wordt de schenking beschouwd als onderdeel van zijn erfenis en
moeten er erfenisrechten betaald worden. De te betalen erfenis- en/of schenkingsrechten staan hierbij los van het
geschonken bedrag zelf, dat ook een verdachte oorsprong kan hebben.
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Ook moet het CPR steeds het saldo van de aangegeven rekeningen kennen, zodat het in staat
is een correcte heffing te berekenen, inclusief op het onderliggende kapitaal. Regularisaties
waarbij de aangever enkel de bewijsstukken m.b.t. de roerende inkomsten bijvoegt, zijn dus
onontvankelijk. Deze dossiers kwamen sporadisch voor in het begin van EBA Quater, maar
bleven gaandeweg volledig achterwege.
In de onderzochte periode waren zo’n 5 %42 van de aangiftes onontvankelijk 43. Daarbij ging
het hoofdzakelijk om aangiftes die in het foute luik werden ingediend. Ze werden nadien
wel rechtgezet met een correcte aangifte.
4.2.3
Berekening van de regularisatieheffing
Strikt genomen bestaat de taak van het CPR er enkel in de wettelijke regularisatietarieven
toe te passen op de door de aangever aangeboden bedragen. Er bestaat geen mogelijkheid
voor het CPR om af te wijken van de in de wet voorgeschreven tarieven en de manier waarop
die worden berekend.
Niet over de tarieven, maar wel over de grootte van de belastbare basis kan onenigheid
ontstaan tussen de aangever en het CPR. Dit heeft alles te maken met de verplichting om
het onderliggende kapitaal mee te regulariseren en de ter zake geldende bewijslast. Enkel
(het deel van) het kapitaal waarvan de aangever kan aantonen dat het het normale belastingregime heeft ondergaan, moet niet mee geregulariseerd worden. De manier waarop
dit bewijs concreet moet worden geleverd en de vraag wanneer het afdoend is, kunnen
grote twistpunten worden. Wanneer het CPR het bewijs immers niet aanvaardt, kan het de
aangever dwingen tot een veel grotere regularisatie dan hij oorspronkelijk van plan was.
Bovendien is er geen administratief bezwaar tegen de voorgestelde heffing mogelijk, noch
bij het CPR zelf, noch bij een andere administratieve overheid. De aangever kan de heffing
enkel aanvechten via gerechtelijke weg en dit vóór betaling ervan. Een betaling is immers
definitief en onherroepelijk 44.
Het progressieve tarief waaraan beroepsinkomsten onderhevig zijn, hangt af van verschillende factoren zoals de toenmalige gezinssituatie, de toegepaste belastingaftrekken e.d.
Voor een correcte heffing is het dus van belang het exacte progressieve tarief te kennen
dat van toepassing was op de aangever in dat belastbare tijdperk. Daarom word(t)(en) de
oorspronkelijke aangifte(n) personenbelasting uit Doctran 45 gehaald. Het CPR maakt de
aangifte opnieuw op door bij de oorspronkelijke aangegeven inkomsten ook de in de regularisatie aangeboden inkomsten te tellen. Het verschil tussen de oude en de nieuwe finale
belasting wordt meegenomen in de te betalen regularisatieheffing.

42 98 afgesloten onontvankelijke dossiers van de 2009 afgesloten dossiers op 31 december 2019.
43 Tot 31 december2019 beoordeelde het CPR de ontvankelijkheid van 2.223 dossiers waarvan er 100 onontvankelijk
waren.
44 Artikel 7, zesde lid van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale
regularisatie: “De betaling van de heffing moet definitief en zonder enig voorbehoud worden verricht binnen 15 kalenderdagen volgend op de verzendingsdatum van die brief en is definitief door de Schatkist verworven”.
45 Databank van de FOD Financiën met een overzicht van de documenten die enerzijds terug te vinden zijn in de verschillende applicaties en anderzijds de documenten die werden gescand in de teams Beheer.
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4.2.4
Doorlooptijden
De doorlooptijd van de dossiers, gedefinieerd als het aantal dagen tussen de aangifte en
de beslissing van het College van de DVB46, verschilt sterk en kan variëren van een week
tot meer dan twee jaar. De gemiddelde doorlooptijd van alle afgesloten dossiers bedraagt
177 dagen.
De gemiddelde doorlooptijden staan volledig los van de grootte van het aangegeven bedrag.
Meer zelfs, de doorlooptijd van de 10 % grootste dossiers bedraagt 122 dagen en is beduidend korter dan de doorlooptijd van de 10 % kleinste dossiers (210 dagen). Dit is ook logisch,
het gaat in de grote dossiers meestal om regularisaties van fiscaal verjaard kapitaal waarop
het CPR enkel een vlak tarief toepast zonder verdere berekeningen m.b.t. de oorspronkelijk
te betalen belasting. De gemiddelde doorlooptijd op basis van de aard van de geregulariseerde bedragen is dus het kortst bij dossiers met enkel fiscaal verjaard kapitaal, zijnde
127 dagen. Wanneer in deze dossiers ook roerende inkomsten zijn aangegeven, bedraagt de
gemiddelde doorlooptijd al 185 dagen. Dossiers met enkel roerende en enkel beroepsinkomsten hebben gemiddeld een doorlooptijd van 154, respectievelijk 167 dagen. In deze dossiers
moeten immers alle aanslagjaren herberekend worden om zo het individuele progressieve
tarief te kunnen toepassen.
Tabel 3 – D
 oorlooptijden van de dossiers verwerkt door het CPR op 31 december 2019
Doorlooptijden

Aantal dossiers

%

Totaal afgewerkt % (cumulatief)

Minder dan 3 maanden

748

35,57 %

35,57 %

Tussen 3 en 6 maanden

608

28,91 %

64,48 %

Tussen 6 en 9 maanden

342

16,26 %

80,74 %

Tussen 9 maanden en 1 jaar

180

8,56 %

89,30 %

Tussen 1 en 2 jaar

211

10,03 %

99,33 %

14

0,67 %

100 %

Meer dan 2 jaar

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens verstrekt door het CPR
Globaal werd 64,5 procent van de dossiers afgewerkt binnen de zes maanden, 89,3 procent
van de dossiers binnen het jaar. Wanneer dossiers aanslepen, is dit grotendeels te wijten
aan de aangever zelf. De meeste vertragingen worden verklaard doordat de aangever niet
meer antwoordt of meewerkt, het vereiste bewijs niet voorlegt of niet akkoord gaat met de
heffing. Er is geen aantoonbaar verband tussen extreme vertraging en de hoogte van de
aangegeven bedragen. Zo varieert het bedrag in de veertien dossiers die langer dan twee
jaar aansleepten van 7.346 tot 681.122 euro, terwijl het globale gemiddelde bedrag per aangifte 598.679 euro bedraagt.
Gezien de beperkte personeelsequipe hanteert het CPR geen omstandige beheersinstrumenten, zoals bijvoorbeeld kritieke prestatie-indicatoren, ten aanzien van zijn medewerkers. Wel volgt het periodiek de vooruitgang van de dossiers op en gaat het na of de evolutie
van de hoeveelheid afgewerkte dossiers evenwichtig blijft én of er nog genoeg “stock” is,

46 Er wordt niet gekeken naar het aantal dagen tussen de indiening van het dossier en de datum van het uitreiken van
het fiscale attest, omdat deze laatste datum afhankelijk is van de betaling van de heffing en bijgevolg afhankelijk is
van de aangever.
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zijnde het totale aangegeven bedrag in de nog niet verwerkte dossiers. Er is bovendien een
verhoogde opvolging van de dossiers die al langer dan een jaar in behandeling zijn.
Naast de doorlooptijden zijn ook de betalingstermijnen relevant. De wet schrijft voor dat
de betaling binnen de vijftien dagen na verzending van de uitnodiging moet plaatsvinden.
Aan deze bepaling is echter geen enkele sanctie verbonden, waardoor het CPR over geen
enkel dwangmiddel tot betaling beschikt. Het CPR stelt zich hierin dan ook pragmatisch
op door laattijdige betalingen te aanvaarden. Budgettair gezien is het ook niet opportuun
om deze te weigeren. Bovendien geniet de belastingplichtige pas immuniteit van zodra hij
de heffing heeft betaald en het regularisatieattest heeft bekomen. Bij het uitblijven van een
betaling stuurt het CPR wel een herinneringsbrief. Omdat de exacte betalingsdatum niet
bekend is bij het CPR, berekende het Rekenhof het tijdsverloop tussen het uitsturen van de
uitnodiging tot betaling en de uitreiking van het fiscale attest. Bijna 70 % van de dossiers
wordt binnen de voorgeschreven termijn van vijftien dagen betaald. In slechts 8,90 % van
de dossiers waarin effectief werd betaald, gebeurde de uitreiking meer dan 31 dagen na de
verzending van de uitnodiging tot betaling.
Tabel 4 – Termijn voor uitreiking van het fiscale attest
Termijn

Aantal
dossiers

Procent
van totaal

Totaal betaald
(cumulatief)

Binnen de 7 dagen (week 1)

287

15,02 %

15,02 %

Tussen 7 en 15 dagen (week 2)

889

46,52 %

61,54 %

Tussen 15 en 22 dagen (week 3)

400

20,93 %

82,47 %

Tussen 22 en 28 dagen (week 4)

131

6,86 %

89,33 %

1.741

91,10 %

91,10 %

170

8,90 %

100 %

Binnen 31 dagen (maand 1)
Na 31 dagen

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers verstrekt door het CPR

4.3

Bewijslast

Rechtsonzekerheid is een belangrijke factor die de potentiële aangever ervan kan weerhouden te regulariseren. Het is volgens de OESO van groot belang dat de mogelijke gevolgen
van regularisatie duidelijk zijn voor de rechtsonderhorigen, zodat zij niet voor ongewenste
verrassingen komen te staan. Ook moeten belastingplichtigen ervan kunnen uitgaan dat ze
op een gelijke manier worden behandeld.
4.3.1
Bewijsproblematiek
Door de omkering van de bewijslast moet de aangever bewijzen dat alle tegoeden die op
de aangegeven rekening voorkomen al belast zijn geweest. Kan hij dit niet, dan moet hij ze
mee regulariseren. Er geldt dus een weerlegbaar vermoeden van het zwarte karakter van
de voorgelegde rekening(en). De aangever zal een concrete invulling verwachten van deze
wettelijke verplichting die afwijkt van de klassieke bewijslastverdeling. Toch is de regularisatiewet bijzonder karig daarover:
“De aangever moet in zijn aangifte aan de hand van schriftelijk bewijs, desgevallend aangevuld
met andere bewijsmiddelen van het gemeen recht, met uitzondering van de eed en het bewijs
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door getuigen, aantonen dat de inkomsten, de sommen, de btw-handelingen en de fiscaal verjaarde kapitalen hun normale belastingregime hebben ondergaan”47.
4.3.1.1 Bewijs van categorie, aard en belastbare tijdperk van de inkomsten
Om te kunnen achterhalen welke overheid heffingsbevoegd was en om te kunnen aanknopen bij de oorspronkelijk verschuldigde belasting, moet de aangever de categorie (personenbelasting, vennootschapsbelasting,…), de aard (bijvoorbeeld (on)roerende inkomsten,
beroepsinkomsten, fiscaal verjaard kapitaal) en het belastbare tijdperk van de te regulariseren bedragen aantonen. De categorie en de aard van de belasting stellen doorgaans
geen problemen. Het hoogste tarief is van toepassing op de progressief belaste beroepsinkomsten: de oorspronkelijk verschuldigde belasting van meestal 50 %, verhoogd met een
boete van minstens 20 %. Een aangever zal deze categorie dus zoveel mogelijk proberen te
vermijden. Wanneer hij echter op geen enkele manier in staat is de categorie aan te tonen,
dan gaat het CPR ervan uit dat het om beroepsinkomsten gaat.
Het bewijzen van het tijdperk is ook van belang om uit te maken of de gelden te beschouwen zijn als inkomsten of als verjaard kapitaal. Om het tarief van de beroepsinkomsten te
omzeilen, kan de aangever de inkomsten ook proberen aan te geven als verjaard kapitaal.
Box 2 – Voorbeeld van een regularisatie waarin het belastbare tijdperk niet meer kon bewezen worden
Een ondernemer trachtte zijn zwarte beroepsinkomsten, die hij tijdens zijn hele loopbaan
in een kluis had gedeponeerd, bij gebrek aan bewijs toe te schrijven aan een periode waarvoor de fiscus niet meer heffingsbevoegd was. Het CPR aanvaardde dit niet. Het splitste
de gelden op over zijn beroepsmatig actieve jaren. Voor de fiscaal niet verjaarde periode
werd het tarief van de beroepsinkomsten toegepast, voor de fiscaal verjaarde periode het
tarief m.b.t. het fiscaal verjaard kapitaal.
4.3.1.2 Bewijsmiddelen
Noch de wet, noch de parlementaire stukken, noch de rubriek “FAQ” op de website van het
CPR bieden de potentiële aangever uitsluitsel over de bewijswaarde van de verschillende
soorten bewijs. De bewijswaarde van authentieke aktes, aangiftes van nalatenschappen,
officiële bankdocumenten en afrekeningen van een verzekeringsinstelling lijkt onbetwistbaar. Dubieuzer zijn verklaringen van derden. Het CPR zou bv. duidelijk kunnen stellen of
verklaringen van bepaalde derden, zoals notarissen, advocaten en vermogensbeheerders al
dan niet worden aanvaard.
De wet staat ook het bewijs via vermoedens toe. Dit is van belang omdat belastingplichtigen zelden een volledige historische documentatie bijhouden over hun zwarte vermogen.
Wanneer bijvoorbeeld de opbrengst van de verkoop van een onroerend goed op een buitenlandse rekening werd geplaatst, dan zal dit zelden via een bankverrichting verlopen. De
gelden zullen cash of via stukken aan toonder naar het buitenland gebracht zijn. Hierdoor
vertonen de beweringen van de aangever, en bij uitbreiding het bewijs ervan, hiaten. De
aangever zal zich enkel op vermoedens kunnen verhalen. Volgens de parlementaire bespreking is bijvoorbeeld wel het beleggersprofiel van een aangever toegelaten als vermoeden om
de herkomst van zijn gelden aan te tonen. Dit blijft echter een fragmentarisch voorbeeld;

47 Artikel 11, eerste lid, wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie.
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er zijn geen consulteerbare vuistregels via bijvoorbeeld de FAQ's, zodat de aangever sterk
onderhevig blijft aan de feitelijke appreciatie door het CPR.
4.3.2
Garantie op gelijke behandeling
Door het gebrek aan een concrete, vastgelegde waardebepaling van de bewijsmiddelen, zou
de aangever de indruk kunnen krijgen dat hij volledig overgelaten is aan de willekeur van
het CPR en zijn dossierbehandelaar. Het Rekenhof stelt echter vast dat de werking van het
CPR zoveel als mogelijk bijdraagt tot een uniforme behandeling van de aangiftes. Door de
aangiftes te centraliseren bij de kleine ploeg van het CPR, wat het onderlinge overleg vergemakkelijkt, is het risico op verschillende behandelingen eerder gering. Voorts zien zowel de
coördinatoren als de voorzitter van het CPR elk behandelde dossier volledig na. Indien het
bewijs niet volstaat, sturen ze het dossier terug om bijkomende stukken op te vragen. Pas
wanneer de voorzitter integraal akkoord gaat met de voorgestelde heffing en het geleverde
bewijs, wordt het dossier aan het College van de DVB voorgelegd. Dat geeft het uiteindelijke
fiat.
Elk dossier waarin mogelijk discussie kan rijzen, wordt gelabeld als “speciaal” en voorzien
van een interne nota 48. Daarin worden de speciale omstandigheden van de zaak opgenomen. Het voordeel van dit label is dat de coördinatoren en de voorzitter van het CPR en het
College van de DVB al bij aanvang weten dat deze dossiers een grondiger nazicht vereisen.
Wekelijks vindt een overleg plaats tussen de coördinatoren en de voorzitter waarin deze
dossiers aan bod komen. Indien in dit overleg een principieel standpunt wordt ingenomen,
dan wordt een gedragslijnnota opgemaakt. Deze nota fungeert als precedent voor alle erop
volgende gelijkaardige dossiers. Deze nota’s zijn niet ontsloten voor het publiek. Omwille
van transparantie en rechtszekerheid is het aan te bevelen dat deze princiepsbeslissingen
consulteerbaar zijn, door ze bijvoorbeeld geanonimiseerd op te nemen in het jaarverslag.
Een vierde manier om de aangever meer rechtszekerheid te bieden, bestaat in de zogenaamde prefiling, die het CPR naar analogie met de DVB toestaat.
4.3.3
Prefilings
Via een systeem van prefilings kunnen aangevers en hun raadgevers anoniem en informeel
advies inwinnen bij het CPR. Dit kan telefonisch, via e-mail of via een fysiek overleg. Door
zijn concrete dossier en bijhorende stukken vooraf te laten beoordelen door het CPR kan de
aangever te weten komen wat een regularisatie hem effectief zou kosten. Dit gebeurt wel
onder voorbehoud. Wanneer bij de echte aangifte andere elementen opduiken, is het CPR
niet gebonden aan haar eerdere prefiling.
Deze prefilings maken een belangrijk deel uit van het takenpakket van het CPR. Op vraag
van het Rekenhof hield het CPR het aantal prefilings evenals de aard van de voorgelegde
vragen gedurende de maand oktober 2019 bij. Het ging om 50 vragen. Bij 21 vragen volstond

48 Dit kan om uiteenlopende redenen zoals dossiers waarin de aangever het al belaste karakter van bepaalde vermogensbestanddelen aantoont, dossiers waarin eerdere onvolledige regularisaties verder geregulariseerd worden.
De oude regularisatieattesten van deze dossiers worden uit het archief gehaald om de regularisatie in de voorgaande ronde te verifiëren. Ook dossiers waarin de aangever niet akkoord gaat met de voorgestelde heffing worden gelabeld en tenslotte de dossiers met een transparante structuur. In deze laatste dossiers wordt er doorheen
een opgezette structuur gekeken. Niet de opgerichte structuur betaalt de belastingen over de winst, maar wel de
participanten achter de structuur. Deze structuren bevinden zich overwegend in belastingparadijzen.
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het antwoord van de coördinator. In 29 gevallen volgde nog een vergadering met de coördinator, waarbij in 19 gevallen ook de voorzitter van het CPR aanwezig was. De meeste vragen
betroffen het al dan niet aanvaarden van de concrete bewijzen over het al belaste karakter
van het fiscaal verjaarde kapitaal. Verder stelde men vragen over de regularisatie van levensverzekeringen, over in welke naam een nalatenschap moet geregulariseerd worden (in
naam van de erfgenamen of de nalatenschap zelf) enz.
Opvallend is dat alle vragen werden ingediend door raadgevers zoals advocaten, boekhouders en voorlopig bewindvoerders. Dit kan erop wijzen dat de procedure niet laagdrempelig
genoeg is voor het brede publiek. Om zoveel mogelijk potentiële aangevers over de streep
te trekken, is het nuttig deze mogelijkheid meer in de verf te zetten. Zo zou ze bijvoorbeeld
expliciet kunnen worden vermeld in de rubriek “FAQ” op de website van het CPR. In zijn
antwoord liet het CPR weten dat het melding zal maken van deze prefilingprocedure via
een nieuwsbrief en via het jaarverslag. Ook zal het in de toekomst de princiepsbeslissingen
publiceren.
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Hoofdstuk 5

EBA Quater in cijfers
5.1

Profiel van de regularisaties en aangevers

5.1.1
Wie zijn de aangevers?
De gemiddelde leeftijd van de personen 49 die regulariseren is 65 jaar. De aangever kan zelf
kiezen in welke taal hij zijn dossier indient, ongeacht zijn woonplaats. Van de 2.518 aangiftes gebeurden er 1.388 in het Frans en 1.130 in het Nederlands50. Op basis van de postcodes
van de aangevers, kunnen ze geografisch worden gespreid over de rechtsgebieden per hof
van beroep. Daarbij valt op dat het aantal aangiftes per capita in Brussel ongeveer dubbel zo
groot is als in Bergen, het rechtsgebied met het tweede hoogste aantal aangiftes per capita.
Opvallend is ook dat in de drie luiken (federaal, gewestelijk en gemengd) en in alle rechtsgebieden de gemiddeld aangegeven bedragen beduidend hoger zijn dan de medianen, globaal bijna vier keer zo hoog. In een beperkt aantal dossiers zijn de geregulariseerde bedragen dus dermate hoog dat ze de globale gemiddeldes sterk beïnvloeden (zie punt 5.1.2.3).
Tabel 5 – Aantal aangiftes, gemiddelde bedragen en medianen per rechtsgebied
Aantal
aangiftes(*)

Gemiddeld
aangegeven bedrag

Mediaan
aangegeven bedrag

Aantal aangiftes
per 10.000 inwoners

Antwerpen

518

754.475

223.809

1,59

Bergen

260

387.115

121.216

1,94

Brussel

844

456.753

109.808

3,82

Gent

480

944.158

350.689

1,78

Luik

364

280.590

106.570

1,93

2.466

581.245

157.999

2,17

Globaal
(*)

 eze tabel bevat niet de aangiftes in luik 2 die gedaan werden bij Vlabel, evenmin als de aangiftes van rechtspersonen
D
en vennootschappen.

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door het CPR
5.1.2
Wat geven ze aan?
De regularisaties betreffen vooral vermogens die gedurende een langere tijd zijn ontstaan en
aangegroeid. Het gaat initieel om spaargelden, erfenissen of schenkingen of om een uitbetaling van een groepsverzekering. Om de roerende voorheffing te ontduiken, werden deze
gelden in vele gevallen op een Luxemburgse rekening ondergebracht. Met de komst van
de Europese Spaarrichtlijn riskeerden de belastingplichtigen alsnog roerende voorheffing

49 Het gaat bijna uitsluitend om natuurlijke personen. In de steekproef van 100 dossiers werd slechts één dossier op
naam van een vennootschap geregulariseerd, het ging om btw-handelingen.
50 Hierbij moet worden opgemerkt dat er 137 aangiftes in luik 2 gebeurden bij Vlabel. Deze dossiers komen niet terug
in de cijfers bezorgd door het CPR, noch in dit onderdeel van de analyse.
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te moeten betalen. Om hierop te anticiperen werden de kleinere rekeningen veelal omgevormd tot levensverzekeringproducten51, de grotere rekeningen werden in structuren in
belastingparadijzen ondergebracht52.
In een aselecte steekproef die het Rekenhof maakte van 100 dossiers hadden er 67 betrekking op een rekening in Luxemburg, 15 in Zwitserland en 3 in een belastingparadijs. In
2 dossiers ging het om Belgische rekeningen waarop niet aangegeven beroepsinkomsten uit
aandelenopties van Amerikaanse multinationals stonden. Voor de rest betrof het dossiers
met inkomsten uit onroerende goederen in de traditionele vakantielanden.
5.1.2.1 Federale, gewestelijke of onsplitsbare aangiftes
Meer dan 77 % van de ingediende aangiftes zijn federaal (luik 1), ongeveer 13 % gewestelijk (luik 2). Een kleine minderheid (10 %) komt terecht in het onsplitsbare luik 3.
Belastingplichtigen regulariseren dus voornamelijk de financiële rekeningen waarvan ze
de bestanddelen nog volledig kunnen kwalificeren en traceren. Veelal gaat het in de regularisaties om initieel witte kapitalen die door het niet-aangeven van de roerende inkomsten
grijs geworden zijn. Belastingplichtigen die effectief regulariseren zijn in staat de schenking, de erfenis of de uitbetaling van de groepsverzekering nog te onderscheiden van andere, witte vermogensbestanddelen. Wie dit niet kan en dus een regularisatie in luik 3 zou
moeten doen, is minder geneigd twee keer “belastingen” op eenzelfde som te betalen.
Onderstaande tabel geeft de aangiftes per luik weer.
Tabel 6 – Aangiftes EBA Quater per luik
Aantal
Luik 1

Percentage

Aangegeven bedrag (in duizend euro)

2.042

77,05 %

1.216.465

Luik 2 (VG+WG+BHG)

339

12,79 %

194.159

Luik 3

269

10,15 %

184.419

Totaal

2.650

100 %

1.595.043

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door het CPR en Vlabel
Het aantal aangiftes in de tabel stemt niet overeen met het aantal aangevers. Eén aangever
die zijn volledige vermogen wenst te regulariseren zal, afhankelijk van de samenstelling
daarvan, meerdere aangiftes moeten indienen, namelijk voor elk luik waarin hij een vermogensbestanddeel wil regulariseren. Het aantal aangevers of aangiftes is ook niet gelijk
aan het aantal financiële rekeningen. Zo kunnen gelden die zich op één rekening bevinden,
toebehoren aan verschillende aangevers. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een successie53. Ook het omgekeerde doet zich voor, één aangever kan zijn verschillende financiële
rekeningen regulariseren in één aangifte.

51 Levensverzekeringen vielen buiten het toepassingsgebied van de Spaarrichtlijn; door de vermogens in deze financiële producten onder te brengen, konden ze verborgen blijven voor de belastingadministraties van de woonstaten.
52 Europese Commissie, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by Individuals, september 2019, p. 19, https://ec.europa.eu.
53 Op 29 mei 2020 waren er 2.224 unieke aangevers, waarvan er bijvoorbeeld 111 zowel een luik 1 als een luik 2 hebben
ingediend.
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5.1.2.2 Ingediende inkomsten versus fiscaal verjaard kapitaal
Fiscaal verjaard kapitaal is veruit de belangrijkste categorie gelden die in EBA Quater wordt
geregulariseerd. Het fiscaal verjaarde kapitaal wordt zowel in luik 1 als in luik 3 geregulariseerd. In totaal bedraagt dit 1.259 miljoen euro. Van beroepsinkomsten en roerende inkomsten werd respectievelijk 22,1 miljoen euro en 90,5 miljoen euro geregulariseerd.
De steekproef toonde aan dat vele onderliggende kapitalen voortkwamen uit erfenissen en
schenkingen, al dan niet verjaard. Afhankelijk van het feit of ze al dan niet nog kunnen worden afgescheiden van de rest van de tegoeden op de rekening, worden ze geregulariseerd in
luik 2 of in luik 3. Praktisch gezien kan dus naast het fiscaal verjaarde kapitaal van luik 3,
ook het geregulariseerde kapitaal in luik 2 (behandeld door het CPR of Vlabel) als onderliggend kapitaal worden beschouwd.
Omdat de aangever bij een erfenis of schenking niet zelf verantwoordelijk is voor de fraude
waarmee dit kapitaal werd vergaard, is hij trouwens niet verplicht het kapitaal mee te regulariseren. Het CPR houdt niet bij in hoeveel gevallen dit wel of niet wordt gedaan. Vlabel
heeft in de huidige ronde nog geen enkele schenking ter regularisatie aangeboden gekregen, het betreft allemaal erfenissen. Het regulariseren van een zogenaamde schenking54/
erfenis zou dus de uitgelezen manier kunnen zijn om te ontsnappen aan de zware verplichting het onderliggende kapitaal mee te regulariseren. Toch kan dit niet zomaar, het CPR
kijkt de identiteit na alsook de band met de beweerde schenker. Het gaat in de overgrote
meerderheid om een familieband.
Onderstaande grafiek geeft het fiscaal verjaarde kapitaal (FVK) weer vanuit inhoudelijk
perspectief. Het gaat dus om de verjaarde kapitalen die zowel in luik 1 als in luik 3 werden
geregulariseerd. Het andere onderliggende kapitaal uit de erfenissen en schenkingen (uit
luik 2) wordt apart getoond. Het gaat zowel om verjaarde als niet-verjaarde schenkingen/
erfenissen die bij Vlabel en het CPR werden aangegeven. Anders aan deze categorie is dus
dat zij nog wel konden worden afgescheiden van de rest van de tegoeden op de financiële
rekening.

54 Deze schenkingen zijn bovendien enkel belastingvrij wanneer kan aangetoond worden dat de schenker nog drie
jaar heeft geleefd na de schenking. Indien dat niet het geval is, wordt de schenking geacht tot de nalatenschap
te behoren. Het Rekenhof merkt op dat dit kapitaal daarmee niet gevrijwaard is. Wanneer dit kapitaal een zwart
karakter heeft en de aangever zou daarvan op de hoogte moeten zijn, dan kan het parket hem wel nog achteraf
vervolgen. Om volledig in regel te zijn, kan de aangever ervoor opteren het geschonken bedrag ook mee te regulariseren. Deze kwestie moet het CPR, gelet op haar beperkte bevoegdheid tot nazicht, volledig overlaten aan de
aangever zelf.
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Grafiek – Geregulariseerde bedragen per categorie
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Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door het CPR en Vlabel
Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door het CPR en Vlabel
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5.1.2.3 Aangegeven bedragen
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Gemiddeld geven aangevers per dossier 596.320 euro aan, voor de regularisaties van fiscaal
verjaard kapitaal bedraagt het gemiddelde 693.960 euro en voor de roerende inkomsten
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(bedragen in duizend euro)

Aantal

Totaal

Gemiddeld

Mediaan
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Gemiddeld
Mediaan
dossiers
aangegeven
aangegeven
aangeAantal
aangegeven
aangegeven
aangegeven
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geven
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bedrag per dossier
dossier
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bedrag
Dossiers met fiscaal
verjaard kapitaal

1.549

Dossiers met
roerende
Dossiers
met
fiscaal
verjaard
kapitaal
inkomsten

1.275 1.549

Alle dossiers / Globaal

2.518

Dossiers met
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1.074.943

1.275

90.507
1.074.943
1.501.533

per
220
dossier

694

90.507

71
596

694

220

71

11

596

156

11

156

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers bezorgd door het CPR
Alle dossiers / Globaal

2.518

1.501.533

Indien
de aangegeven
bedragen
in de verschillende
Bron:
Rekenhof,
op basis van
cijfers bezorgd
door het CPRregularisatierondes worden vergeleken,
dan is het opmerkelijk dat het gemiddelde aangegeven bedrag per dossier tijdens elke regularisatieronde stijgt. Terwijl er in EBA Bis gemiddeld 203.846 euro werd aangegeven, was dit
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in EBA Quater al 596.320 euro (+ 292 %). Dit kan verklaard worden doordat de nadruk bij
elke ronde meer op de regularisatie van het onderliggende kapitaal kwam te liggen.

5.2

Verwachte versus effectieve opbrengst

De opbrengst van de regularisaties werd in de begroting voor 2016 geraamd op 250 miljoen
euro55, voor de daaropvolgende jaren telkens op 200 miljoen euro. De verwachte opbrengst
bedroeg voor de vier begrotingsjaren in totaal 850 miljoen56.
De effectief ontvangen bedragen tonen een heel ander beeld. In 2016 werd 35,17 miljoen
euro ontvangen waarvan 26,37 miljoen euro betrekking had op EBA Ter en slechts 8,80 miljoen euro op EBA Quater. In 2017, 2018 en 2019 werd respectievelijk 127,52 miljoen euro,
181,09 miljoen euro en 97,58 miljoen euro ontvangen. In totaal inde het CPR dus 441,36 miljoen euro, terwijl er 850 miljoen euro geraamd werd. Tot en met 2019 bracht EBA Quater dus
slechts iets meer dan de helft op van wat begroot werd.
Tabel 8 – Overzicht verwachte opbrengst en gerealiseerde opbrengst (in duizend euro)
Begrotingsjaar

Verwachte opbrengst

Gerealiseerde opbrengst

Verschil

2016(1)

250.000

35.171

-214.829

2017

200.000

127.516

-72.484

2018

200.000

181.088

-18.912

2019(2)

200.000

97.581

-102.419

Totaal

850.000

441.356

-408.644

 De lage opbrengst in 2016 is specifiek te wijten aan het uitblijven van de regionale wetgeving en de samenwerkingsakkoorden. Hoewel de regularisatiewet van 21 juli 2016 in werking trad op 1 augustus 2016 was een volledige regularisatie de facto pas mogelijk op 28 juli 2017. Pas dan was het volledig benodigde arsenaal aan federale en regionale
wetgeving geïmplementeerd.

(1)

(2)

 e begroting van 2019 werd niet goedgekeurd. Na het vallen van de regering-Michel werd overgeschakeld op een
D
systeem van voorlopige twaalfden.

Bron: Rekenhof
Door het vrijwillige karakter van de regularisaties is de opbrengst ervan zeer moeilijk te
ramen. Hoeveel aangiftes er zullen worden ingediend en voor welke bedragen, is vooraf niet
in te schatten. Het enige vaststaande gegeven bij de begrotingsopmaak zijn de bedragen
in de aangiftes die wel al werden ingediend, maar nog niet afgehandeld. Voorts moeten de
ramingen grotendeels worden gemaakt op basis van aannames, waarbij het gissen is naar
het effect van de instigatoren.
Toch stelt het Rekenhof vast dat de opbrengsten systematisch te optimistisch begroot worden. De voorzichtigheid gebiedt de betrokken overheden om bij ongewijzigd beleid de aannames en verwachtingen naar beneden bij te stellen.

55 Hierin werd nog rekening gehouden met de opbrengst van dossiers die ingediend werden in EBA Ter.
56 In deze begroting zitten ook de dossiers in de luiken 2 en 3 waarvoor de federale overheid heffingen int die betrekking hebben op Waalse en Brusselse ontdoken belastingen. De federale overheid moet die bedragen dan doorstorten naar die gewesten zodat ze in mindering worden gebracht van de begrote opbrengst. Voor 2016 werd deze
doorstorting nog niet opgenomen in de begroting, maar vanaf begrotingsjaar 2017 werd in een jaarlijkse doorstorting van 100 miljoen euro voorzien. In de begrotingsdocumenten staat voor de begrotingsjaren 2017 e.v. telkens
300 miljoen euro ingeschreven als opbrengst. Hiervan moet dus de voormelde 100 miljoen euro worden afgetrokken.
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5.3

Potentieel doelbereik van EBA Quater

5.3.1
Vermogen van Belgen in het buitenland
Hoewel het onderbrengen van vermogen in het buitenland niet altijd ingegeven is door illegale redenen, trachten particulieren met deze actie toch hoofdzakelijk belastingen te ontduiken57. De regularisatiewet richt zich dan ook specifiek op het zwarte of grijze vermogen
van particulieren op buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen en juridische constructies. Een studie van de Europese Commissie schatte dit totale buitenlandse vermogen van
Belgische particulieren op 63 miljard euro58. Daarin konden vermogensbestanddelen zoals
levensverzekeringen en cryptomunten nog niet worden meegerekend. Gezien het belangrijke aandeel van de levensverzekeringen in de regularisaties, is het buitenlandse potentieel
dus nog groter.
Uit de internationale automatische gegevensuitwisseling van fiscale gegevens blijkt dat de
buitenlandse rekeningsaldi van Belgen voor het inkomstenjaar 2018 in totaal 161,8 miljard
euro bedroegen59. Dit bedrag omvat echter ook de rekeningen van vennootschappen.
5.3.2
Hefboomberekening
Aan de hand van een hefboomberekening kan het potentieel onderliggende kapitaal van
de onvolledige regularisaties uit de vorige rondes worden berekend. Deze hefboom geeft
de verhouding weer tussen de geregulariseerde roerende inkomsten en het onderliggende kapitaal. Omdat het meenemen van het onderliggende kapitaal in de huidige ronde
voor het eerst verplicht is, zou haar hefboom als norm kunnen dienen voor de vorige rondes. Onderstaande tabel geeft de globaal berekende hefbomen weer van EBA Ter en EBA
Quater. Het effect van de strengere regels van EBA Quater is duidelijk, de hefboom stijgt
van 1,35 naar 12. In EBA Quater werd tot dusver al 75 % geregulariseerd van het totale geregulariseerde kapitaal tijdens EBA Ter, terwijl er slechts 9 % aan roerende inkomsten werden
geregulariseerd in vergelijking met EBA Ter. Het CPR stelt vast dat dossiers met een hoog
bedrag aan aangegeven roerende inkomsten frequent voorkwamen in EBA Ter, maar slechts
sporadisch in EBA Quater.
Tabel 9 – Hefboomberekening in de regularisatierondes EBA Ter en EBA Quater (bedragen
in duizend euro)
Aangegeven

EBA Ter

EBA Quater

Roerende inkomsten

1.057.101

90.507

Fiscaal verjaard kapitaal

1.427.312

1.074.943

1,35

11,88

Hefboom
Bron: Rekenhof, op basis van cijfers bezorgd door het CPR

57 Europese Commissie, Taxation Papers, Working Paper n° 76-2019, Estimating International Tax Evasion by Individuals, september 2019, p. 25, https://ec.europa.eu.
58 Ibidem, p. 69. De studie berekent het totale buitenlandse vermogen van de Belgen gedurende de periode
2001-2016. Het gemiddelde bedrag gedurende deze volledige periode bedroeg 62 miljard euro; in 2016 bedroeg
het gemiddeld 63 miljard euro.
59 Zie Rekenhof, Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens – Tweede evaluatieverslag op verzoek
van de Panamacommissie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, november 2020, p. 34,
www.rekenhof.be.
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Voor EBA Quater bedraagt de hefboom 12. Concreet werd dus voor elke euro geregulariseerd roerend inkomen 12 euro fiscaal verjaard kapitaal geregulariseerd. Deze hoge hefboom houdt wellicht een overschatting in. In de berekening worden immers ook de vervolledigingen van de onvolledige regularisaties uit de vorige rondes meegeteld. Dit zijn
dossiers waarin enkel kapitaal werd geregulariseerd, zonder dat daar roerende inkomsten
tegenover stonden. Deze dossiers verhogen de hefboom gevoelig en kunnen daardoor een
vertekend beeld geven.
Om deze hefboom op een alternatieve, meer nauwkeurige manier te berekenen, heeft het
Rekenhof enkel die dossiers in EBA Quater in aanmerking genomen waarbij zowel roerende inkomsten als onderliggend kapitaal werden geregulariseerd. Om de meest gangbare
hefboom in deze dossiers te bepalen en de scheeftrekking door dossiers met zeer hoge bedragen enigszins te compenseren, werd voor elk dossier apart de hefboom, en vervolgens
de mediaan berekend. Deze mediaan bedraagt 10,5 en vormt het uitgangspunt om voor de
eerder geregulariseerde roerende inkomsten de omvang van het onderliggende kapitaal te
bepalen.
Dit resulteert in een bedrag van 4,26 miljard euro roerende inkomsten60, dat zou gerelateerd kunnen worden aan 44,7 miljard euro onderliggend kapitaal. Daarvan werd slechts
2,51 miljard euro (5,6 %) geregulariseerd61.
5.3.3
Verwachte inhaalbeweging van eerdere onvolledige regularisaties
Eén van de expliciete doelstellingen van de huidige ronde was het vervolledigen van eerdere
onvolledige regularisaties. Het Rekenhof stelt vast dat deze doelstelling niet werd bereikt.
Terwijl in EBA Ter 5.095 dossiers zonder fiscaal verjaard kapitaal werden geregulariseerd,
werden er in EBA Quater slechts 1.549 dossiers met onderliggend kapitaal geregulariseerd.
Bovendien is dit een overschatting omdat de dossiers verdeeld zijn over drie luiken, zodat
twee of drie dossiers slechts betrekking kunnen hebben op één geregulariseerde rekening.
Tenslotte worden hierin ook de nieuwe volledige regularisaties begrepen, en niet enkel de
vervolledigingen van oude dossiers.
In EBA Ter verschilde de keuze van de aangever in het meenemen van het onderliggende
kapitaal merkbaar naargelang van de taal van het dossier. In de Nederlandstalige dossiers
werd in 47 % het kapitaal mee geregulariseerd, in de Franstalige dossiers slechts in 6 %62. In
de resultaten weegt dit zwaar door vermits er dubbel zoveel Franstalige als Nederlandstalige
dossiers werden geregulariseerd63. Van de 5.095 onvolledige regularisaties in EBA Ter waren
er 1.076 Nederlandstalige en 4.019 Franstalige. Door de grote achterstand bij het regulariseren van kapitaal in EBA Ter, kon voor de Franstalige dossiers een inhaalbeweging worden
verwacht. Het Rekenhof onderzocht of dit in de praktijk ook het geval was.
60 De specifieke categorie roerende inkomsten werd ingevoerd in EBA Bis, in totaal werd er 4,26 miljard euro roerende inkomsten geregulariseerd: 3,11 miljard euro (EBA Bis) + 1,06 miljard euro (EBA Ter) + 0,09 miljard euro (EBA
Quater).
61 De specifieke categorie fiscaal verjaard kapitaal werd ingevoerd in EBA Ter. In totaal werd er 2,51 miljard euro fiscaal verjaard kapitaal geregulariseerd: 1,43 miljard euro (EBA Ter) + 1,07 miljard euro (EBA Quater).
62 Meer in het bijzonder werd in de Nederlandstalige dossiers in 47,5 % van de gevallen het kapitaal mee geregulariseerd (972/2048), in de Franse dossiers in 6 % (256/4275). Zie Hand. Kamer, QRVA 54 103, 27 januari 2017, Antwoord
van de minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude van 24 januari 2017, op de vraag nr. 1301 van
de heer volksvertegenwoordiger Robert Van de Velde van 24 november 2016, p. 290-291, www.dekamer.be.
63 In EBA Ter werden 4.275 Franse dossiers geregulariseerd en 2.048 Nederlandse.
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Tabel 10 – R
 esultaten EBA Ter globaal (bedragen in duizend euro)
Taal
Dossiers met FVK
Dossiers zonder FVK

Aantal

Aandeel

Totaal bedrag

Gemiddeld bedrag
per dossier

NL

972

15,37 %

1.443.053

1.485

FR

256

4,05 %

379.628

1.483

NL

1.076

17,02 %

228.870

213

FR

4.019

63,56 %

517.711

129

6.323

100 %

2.569.264

Totaal

Bron: Rekenhof, op basis van Hand. Kamer, QRVA 54 0103, 27 januari 2017, p. 290-291. (Antwoord op
parlementaire vraag nr. 1301 van de heer Van de Velde van 24 november 2016)
Tabel 11 – Resultaten EBA Quater globaal (bedragen in duizend euro)
Taal
Dossiers met FVK
Dossiers zonder FVK
Totaal

Aantal

Aandeel

Totaal bedrag

Gemiddeld bedrag
per dossier

NL

773

37,49 %

814.690

1.054

FR

777

37,68 %

357.287

460

NL

245

11,88 %

26.319

107

FR

267

12,95 %

18.069

68

2.062

100 %

1.216.465

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens bezorgd door het CPR
Het aantal ingediende Franstalige dossiers met onderliggend kapitaal is in EBA Quater
quasi gelijk aan dat van de Nederlandstalige dossiers. De aangegeven bedragen zijn wel
beduidend hoger in de Nederlandstalige dossiers. De hefboom van het kapitaal ten opzichte
van de andere inkomsten is in de Nederlandstalige dossiers gestegen van 4,1 in EBA Ter naar
12,6 in EBA Quater. In de Franstalige dossiers is de hefboom van 2,27 naar 8,57 gestegen.
Hoewel relatief gezien de stijging in de groei van het aangegeven kapitaal sterker is in de
Franstalige dossiers, blijft het aangegeven kapitaal zowel in absolute cijfers als in verhouding tot de aangegeven inkomsten merkelijk hoger in de Nederlandstalige dossiers. De verwachte inhaalbeweging langs Franstalige kant heeft zich dus niet voorgedaan.
Het risico op vervolging door het parket verschilt tussen de rechtsgebieden. De risicoanalyse die de belastingplichtige die wil regulariseren maakt, is dus niet enkel gebaseerd op de
omvang van zijn verjaard kapitaal maar ook op het rechtsgebied waaronder hij ressorteert.
Deze tabellen geven ook aan dat het gemiddelde van de aangegeven bedragen sterk gedaald
is in de verschillende dossiers.
5.3.4
Binnenlands potentieel
De eerdere onvolledige regularisaties maakten het mogelijk om na de regularisatie het volledige onderliggende kapitaal mee te repatriëren naar Belgische banken. Ten tijde van EBA
Ter lieten de Belgische banken dit zonder meer toe. Door het Belgische fiscale bankgeheim
kan de fiscus pas toegang krijgen tot de Belgische bankrekeningen met de saldi en verrichtingen, voor zover hij een vorm van fraude kan bewijzen. Dit leidt ertoe dat het destijds
gerepatrieerde kapitaal uit het zicht van de fiscus en de parketten blijft. In dat opzicht vindt
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het zwart of grijs vermogen van Belgen een veiliger onderkomen op een Belgische dan op
een buitenlandse bankrekening. Het succes van de eerdere rondes bepaalt dus in zekere zin
de matige opbrengst van de huidige ronde.
Dat belastingplichtigen niet geneigd zijn hun Belgische bankrekeningen te regulariseren
blijkt ook uit de steekproef. Slechts twee van de honderd dossiers, die handelden over de
eerder genoemde specifieke problematiek van de aandelenopties, betroffen Belgische rekeningen.
Vanuit de aanwijzingen dat veel zwart en grijs geld op Belgische rekeningen ongemoeid
wordt gelaten, zou een eventuele verdere bijsturing van de regularisatiewetgeving zich specifiek op deze tegoeden kunnen richten. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan de
uitbreiding van de waakzaamheidsverplichting uit de witwaswetgeving tot historische verrichtingen in het kader van eerdere regularisatierondes.
In zijn antwoord verwijst de minister van Financiën naar de recente programmawet van
20 december 2020. Deze wet voorziet in een uitbreiding van de gegevens in het Centraal
Aanspreekpunt van de Nationale Bank, meer bepaald de saldi van Belgische bankrekeningen en financiële contracten. Op deze wijze krijgen zowel de fiscus als de parketten, onder
bepaalde voorwaarden, toegang tot die saldi.

5.4

Alternatief: minnelijke schikking

Het is de vraag of het buitenlandse en binnenlandse zwarte vermogen (dit laatste door de
repatriëring van de eerdere onvolledige regularisaties) nog op een andere manier in het
legale circuit kan worden gebracht.
Een minder vrijblijvende werkwijze in vergelijking met de regularisatie, is de minnelijke
schikking. Het verschil met de regularisatie is dat de fiscale fraude in dit geval al het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijk onderzoek. Wanneer aan bepaalde wettelijke voorwaarden is voldaan, kan de procureur des konings aan de verdachte het verval van de strafvordering voorstellen door de betaling van een “geldsom”. Zodra de strafrechtelijke minnelijke
schikking is tot stand gekomen, wordt definitief afstand gedaan van de vervolgingen ingesteld tegen de verdachte. Bij een strafrechtelijke minnelijke schikking die fiscale misdrijven
betreft, vereist de wet dat de belasting al betaald werd en dat de fiscale administratie ermee
ingestemd heeft (artikel 216bis, § 6, 2e lid, van het Wetboek van Strafvordering).
Het aantal afgesloten minnelijke schikkingen is jaar na jaar gestegen tot een recordhoogte
van 9.640 gevallen in 201864. Het merendeel daarvan gaat niet om georganiseerde misdaad,
maar wel om fiscale fraude, wat ook het doelwit is van de fiscale regularisaties. Niet alleen
in aantal, maar ook in geregulariseerde bedragen zijn de minnelijke schikkingen belangrijk. Alleen al in 2018 brachten 117 grotere dossiers samen 114 miljoen euro op.

64 L. Bové, “Nog nooit zo veel misdrijven afgekocht”, De Tijd, 11 januari 2020. Het Rekenhof vroeg de evolutie van
de minnelijke schikkingen na bij het College van procureurs-generaal en bij de FOD Financiën, maar kreeg geen
concreet antwoord.
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De fiscale minnelijke schikkingen waren in 2015 al het voorwerp van een audit van het
Rekenhof65. In die audit wou het Rekenhof nagaan of de gelijkheid van de belastingplichtigen werd gerespecteerd. Omdat er geen enkele vorm van registratie of rapportering van
de schikkingen was, noch bij de fiscale administratie noch bij de justitiële diensten, en het
dus onmogelijk was een correcte lijst van de akkoorden te verkrijgen, bleek een onderzoek
onhaalbaar. Om het gebrek aan transparantie voor de toekomst op te vangen, vaardigde
de fiscale administratie op dat moment wel een instructie uit inzake de aanpak, registratie
en rapportering van de voorstellen tot minnelijke schikking66. Met deze instructie zou een
uniforme formele aanpak mogelijk moeten worden. Zo moest de procureur bepaalde attesten afleveren wanneer hij de intentie had het verval van strafvordering toe te kennen.
Daarnaast moesten alle voorstellen tot minnelijke schikking (ook deze die niet tot een fiscaal akkoord hebben geleid) worden doorgestuurd naar de dienst Coördinatie Antifraude
(CAF) van de AABBI en moest daarbij over elk voorstel worden gerapporteerd in de vorm
van een verslag, volgens een vooraf bepaald model waarin alle pertinente elementen eigen
aan de zaak voorkomen.
Deze instructie was cruciaal om komaf te maken met de bestaande verwarring die in de
praktijk bestond tussen de gewone fiscale akkoorden en de echte minnelijke schikkingen.
Een formele procedure, met attesten, moest een einde maken aan de grijze zone van akkoorden die de indruk gaven gesloten te zijn in het kader van minnelijke schikkingen, maar
waarbij de procureur nooit formeel zijn goedkeuring voor het verval van strafvervolging
heeft uitgesproken. Ook de verplichte rapportering van het Openbaar Ministerie naar de
CAF moest ervoor zorgen dat de minnelijke schikking een officieel karakter kreeg, en dus
ook het verval van strafvervolging.
Om de verhouding tussen de gesloten minnelijke schikkingen en de regularisaties te kunnen nagaan, bevroeg het Rekenhof eerst de CAF en in tweede orde het Openbaar Ministerie
over het aantal gesloten minnelijke schikkingen inzake fiscale misdrijven. De CAF meldde
dat het Openbaar Ministerie de voorstellen of de gesloten minnelijke schikkingen niet rapporteerde. Het Openbaar Ministerie van haar kant liet weten dat haar informaticatoepassingen het niet mogelijk maakten het aantal minnelijke schikkingen inzake fiscale misdrijven afzonderlijk bij te houden. De instructie die werd opgesteld om meer transparantie te
geven aan de gesloten minnelijke schikkingen, is in de praktijk dus dode letter gebleken.
Nochtans benadrukte de toenmalige minister van Financiën in zijn beleidsnota fiscale fraude van 2015 het belang van zo’n rapportering door zich ertoe te verbinden met de minister
van Justitie na te gaan of een gelijkaardige instructie vanwege het Openbaar Ministerie kon
overwogen worden67. Het is duidelijk dat hieraan tot nu toe geen gevolg is gegeven, zodat
er nog steeds geen enkel centraal zicht is op de gesloten minnelijke schikkingen in fiscale
zaken.

65 Rekenhof, Minnelijke schikkingen bij fiscale misdrijven, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, mei 2015, 14 p., www.rekenhof.be.
66 De gemeenschappelijke instructie van 29 september 2014 betreffende de minnelijke schikkingen met referte
AAFisc: E.T. 126.854 en Ci. RH.81/634.774, AAPatDoc: EE/L.258, AAI&I: 2014-IR/98207, AABBI: SB/007376/II.
67 Parl. St. Kamer, DOC 54 1428/022, Algemene Beleidsnota, Deel Fiscale fraude van de minister van Financiën,
4 december 2015, p. 35 e.v., www.dekamer.be.
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Conclusies
Sinds augustus 2016 krijgen belastingplichtigen opnieuw de kans om zich fiscaal in regel
te stellen via een regularisatie. Omdat dit al de vierde regularisatieronde (EBA Quater) is,
beschouwt de wetgever de belastingplichtigen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt
van die mogelijkheid als hardleerse belastingontduikers. In die zin voorziet de huidige ronde in strengere voorwaarden om nog te regulariseren.
De regularisaties moeten sluitend zijn, wat betekent dat zowel het onderliggende fiscaal
verjaarde kapitaal (samen met de inkomsten daarvan) mee moet geregulariseerd worden,
alsook de ontdoken gewestelijke belastingen zoals de erfenis- en de schenkingsrechten. De
uitbreiding van het wetgevende luik tot de gewesten kwam er pas midden 2017, zodat een
volledige regularisatie pas vanaf dan mogelijk werd. Doordat de gewesten hun eigen fiscale
bevoegdheden op verschillende manieren organiseren, vertoont de wetgeving een asymmetrische structuur. Dit zorgt ervoor dat het in bepaalde situaties zelfs juridisch onmogelijk
is volledig te regulariseren. Een ander asymmetrisch aspect ligt in het tijdelijke karakter
van de gewestelijke regelingen, terwijl de federale wetgeving een permanente regularisatie
mogelijk maakt. Bij gebrek aan nieuwe wetgeving zijn er vanaf 1 januari 2021 geen gewestelijke regularisaties meer mogelijk. De volledigheid van de regularisaties wordt hiermee
ondermijnd.
De strengere voorwaarden doen zich vooral voelen in de verplichting het fiscaal verjaarde
kapitaal mee te regulariseren. In de derde ronde (EBA Ter) had de aangever nog de keuze
enkel de inkomsten van het kapitaal of meteen ook het onderliggende kapitaal in orde te
stellen. Het regulariseren is ook duurder geworden: bovenop de oorspronkelijk verschuldigde belasting geldt een getrapt systeem van boetetarieven, zowel voor de niet-verjaarde
inkomsten als voor het fiscaal verjaarde kapitaal.
Een andere belangrijke vernieuwing is de omkering van de bewijslastregeling. In de praktijk komt dat erop neer dat de aangever alle tegoeden die op zijn aangeboden rekeningen
voorkomen moet regulariseren, behalve de delen waarvan hij kan bewijzen dat ze het normale belastingregime reeds ondergaan hebben. Gezien het in deze ronde nu ook om oude
kapitalen gaat, kan deze bewijsvoering praktisch onmogelijk zijn geworden. De belastingplichtige zou dus kunnen worden geconfronteerd met de regularisatie van een groter bedrag dan dat hij oorspronkelijk voor ogen had.
De combinatie van de zware bewijslastregeling, de hogere tarieven en de verplichting om
ook het onderliggende kapitaal mee te regulariseren kan potentiële kandidaten afschrikken. De vaststelling dat deze regularisatieronde slechts de helft van de geraamde fiscale
inkomsten heeft opgebracht, zou erop kunnen wijzen dat de kosten-batenanalyse bij een
groot deel van de mogelijke kandidaten inderdaad negatief is uitgedraaid.
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Het succes van een regularisatieronde hangt bovendien af van de mate waarin de verschillende actoren samenwerken in de strijd tegen zwarte vermogens. Een voldoende hoge pakkans door de administratie en de parketten is hierbij cruciaal. Ook recente (inter)nationale ontwikkelingen zorgen voor een klimaat dat zou moeten aanzetten tot regulariseren.
Zo beschikt de fiscus sinds de internationale automatische gegevensuitwisseling over een
krachtig instrument om niet-aangegeven inkomsten op te sporen. Zolang de belastingplichtige echter de roerende inkomsten op zijn zwarte vermogen aangeeft, blijft hij grotendeels
uit het vizier van de fiscus. Ook de voor vennootschappen verplichte vermelding van hun
uiteindelijke begunstigden in het UBO-register, dat de ware identiteiten achter de fiscale
constructies onthult, zou moeten helpen. Deze Europese maatregel zet in de praktijk echter niet aan tot extra regularisaties omdat de structuren zich vooral in belastingparadijzen
buiten Europa situeren.
De witwaswetgeving die banken ertoe aanzet vragen te stellen over de herkomst van buitenlandse gelden die naar een Belgische rekening worden overgebracht, is wel een effectieve instigator. Deze waakzaamheidsplicht geldt trouwens ook voor de buitenlandse banken,
zodat ook zij de herkomst van de te plaatsen gelden in vraag beginnen stellen.
Bij het opzetten van een regularisatiesysteem moet de wetgever rekening houden met de
volledige fiscale context en met de verschillende houdingen die belastingplichtigen tegenover hun fiscale verplichtingen kunnen aannemen. Die houdingen kunnen weergegeven
worden in een conformiteitspiramide. In de basis van die piramide bevinden zich de eerlijke belastingbetalers en in de top de hardleerse belastingontduikers. Voor een solide piramide moet rekening worden gehouden met de gevoeligheden van elke groep en moeten
deze in balans worden gebracht. Een optimaal fiscaal beleid zorgt ervoor dat de basis zo
breed mogelijk is en blijft, en de top alsmaar smaller wordt. In het midden van de piramide
bevindt zich een subgroep, de belastingplichtigen die nog niet in regel zijn, maar die zich
eventueel wel willen conformeren. De fiscale regularisaties richten zich op deze specifieke
groep. Enerzijds moet het regulariseren voor deze groep voldoende aantrekkelijk zijn, anderzijds moet de bestraffing zwaar genoeg zijn om de eerlijke belastingbetaler niet voor de
borst te stuiten.
Het Belgische regularisatiesysteem beantwoordt in opzet aan dit ideaal. Door de bewijslast
omkering voor de regularisaties bevindt de belastingplichtige zich echter in een moeilijkere positie dan bij de strafrechter. Dit kan ertoe leiden dat sommige belastingplichtigen
niet opteren voor een procedure van fiscale regularisatie.
De belastingplichtigen die overgaan tot regulariseren zijn gemiddeld 65 jaar. Meestal regulariseren zij gelden uit een verkregen erfenis/schenking die op een Luxemburgse rekening
werden geplaatst om aan de roerende voorheffing te ontsnappen. Met de komst van de
Europese Spaarrichtlijn, werden deze rekeningen massaal omgezet in levensverzekeringscontracten omdat deze financiële producten niet onder deze richtlijn vielen. Daarnaast
werden de grootste vermogens vanuit Luxemburg naar structuren in belastingparadijzen
ondergebracht.
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Opvallend is dat (op een specifieke uitzondering na) amper Belgische rekeningen worden
aangeboden bij de regularisaties. De vermogens, met onderliggende kapitalen, komen grotendeels uit Luxemburg, Zwitserland en de belastingparadijzen. Daarnaast worden ook nog
onroerende inkomsten uit de buurlanden en traditionele vakantielanden geregulariseerd.
Het grote succes van de vorige regularisatierondes bepaalt mee de lagere opbrengsten van
de huidige ronde. In de vorige rondes werden zeer grote vermogens geregulariseerd, met die
nuance dat zeker voor EBA Bis en in grote mate ook voor EBA Ter enkel de roerende inkomsten werden geregulariseerd en niet het onderliggende fiscaal verjaarde kapitaal. Deze zogenaamde onvolledige regularisaties werden op dat moment wel volledig, dus inclusief het
onderliggende kapitaal, naar Belgische bankrekeningen overgebracht. De Belgische banken
stonden dit toen zonder meer toe. Door het huidige Belgische fiscale bankgeheim kan de
fiscus echter pas toegang krijgen tot de Belgische bankrekeningen, wanneer hij reeds een
vorm van fraude kan bewijzen68. Dit leidt ertoe dat het destijds gerepatrieerde kapitaal uit
het zicht blijft van de fiscus en de parketten. In dat opzicht staat het vermogen van de
Belgen veiliger op een Belgische bankrekening dan op een buitenlandse bankrekening. Het
valt te overwegen om de Belgische banken een vorm van waakzaamheidsplicht op te leggen
die zich specifiek focust op historisch atypisch opgestapelde vermogens.
Aan de hand van een hefboomberekening kan het potentieel onderliggende kapitaal van
de onvolledige regularisaties uit de vorige regularisatierondes worden berekend. Deze hefboom geeft de verhouding weer tussen de geregulariseerde roerende inkomsten en het onderliggende kapitaal. Het Rekenhof raamde de gangbare hefboom van de volledige regularisaties in EBA Quater op 10,5. Doorheen de verschillende rondes werd 4,25 miljard euro aan
roerende inkomsten geregulariseerd. Volgens de hefboomberekening zou daartegenover
44,63 miljard euro aan kapitaal moeten staan. Daarvan werd slechts 2,59 miljard euro geregulariseerd, ofwel 6 % van het potentieel.
Om een volledig beeld van de in regel gestelde zwarte vermogens te hebben, is het belangrijk ook zicht te krijgen op de minnelijke schikkingen die in fiscale zaken werden gesloten.
Zij vormen immers een alternatieve manier van conformeren. Een weg die alsmaar belangrijker wordt, zo blijkt uit de jaarlijks stijgende cijfers. Alleen al in 2018 werden 9.640 zaken
geschikt, waarvan de grotere dossiers samen 114 miljoen euro opbrachten. Belangrijk hierbij is dat het bij het merendeel van de schikkingen om fiscale fraude gaat. In het verleden
wees het Rekenhof al op het belang van en het gebrek aan transparantie inzake de fiscale
minnelijke schikkingen. De fiscus stelde toen een instructie op die voorziet in een inventarisering en rapportering van deze schikkingen. De toenmalige minister van Financiën gaf
ook aan om met de minister van Justitie na te gaan of een gelijkaardige instructie vanwege
het Openbaar Ministerie kon overwogen worden. Bij navraag van het Rekenhof aan de fiscus en aan het Openbaar Ministerie blijkt dat de informaticatoepassingen bij het Openbaar
Ministerie het nog niet mogelijk maken de fiscale minnelijke schikkingen apart bij te houden, zodat ze ook niet gerapporteerd worden aan de fiscus.

68 De recente programmawet van 20 december 2020 voorziet in een uitbreiding van de gegevens in het Centraal
Aanspreekpunt van de Nationale Bank, meer bepaald van de saldi van Belgische bankrekeningen en financiële
contracten. Op deze wijze krijgen zowel de fiscus als de parketten, onder bepaalde voorwaarden, toegang tot die
saldi.
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Aanbevelingen
Aanbeveling

Betrokken
actoren

Punt in het
verslag

Werking van het Contactpunt Regularisaties
1

Verhoog de garantie op een uniforme behandeling
en de rechtszekerheid, door in het jaarverslag een
overzicht van princiepsbeslissingen genomen door het
CPR op te nemen. (In zijn reactie op het ontwerpverslag
engageert de FOD Financiën zich ertoe dit in de
toekomst te zullen doen.)

CPR

4.3.2

2

Vervang de bondige verklaring en het fraudeschema
door één document waarvan de doelstelling en de
minimuminhoud wettelijk worden vastgelegd.

Wetgever

4.3.1.2

3

Voer een actievere informatiepolitiek i.v.m. de
mogelijkheid tot officieuze prefilings, bijvoorbeeld
door deze mogelijkheid duidelijker op te nemen
in de FAQ op de website. (In zijn reactie op het
ontwerpverslag stelt de FOD Financiën de
prefilingprocedure te zullen belichten in een
nieuwsbrief en in het jaarverslag.)

CPR

4.3.3

Gewestelijke fiscale regularisaties
4

Organiseer overleg met de gewesten om na te Wetgever (federaal
gaan of een verlenging van de mogelijkheid tot het
en gewesten)
regulariseren van gewestbelastingen mogelijk is.

3.4

5

Zorg ervoor dat de verschillende aanpak die de Wetgever (federaal
gewesten op basis van hun fiscale autonomie hanteren,
en gewesten)
geen invloed heeft op de mogelijkheid tot volledige
regularisatie en geen onverantwoord verschil in
behandeling tussen belastingplichtigen veroorzaakt.

3.1 en 3.2

Conformiteitspiramide
6

Evalueer of de huidige procedure, en de regeling
over de bewijslast in het bijzonder, voldoende
beantwoorden aan de OESO-norm.

Wetgever en
Openbaar
Ministerie

2.2 en 5.4

7

Versterk de fiscale slagkracht van het parket en het
gerecht zodat een actiever vervolgingsbeleid voor
fiscale fraude mogelijk wordt.

Wetgever
(federaal)

2.3.4

8

Zorg dat het parket conform de antiwitwaswetgeving
feedback geeft aan de CFI over de acties en de
resultaten ingevolge de doorgestuurde attesten.

Openbaar
Ministerie

1.4.2

9

Stel een instructie op waarbij de automatische melding
Minister van
van minnelijke schikkingen in fiscale zaken door het Financiën, minister
parket aan de CAF wordt opgelegd.
van Justitie,
FOD Financiën,
Openbaar
Ministerie

5.4
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Aanbeveling

Betrokken
actoren

Punt in het
verslag

Potentieel doelbereik
10

Overweeg een bijsturing van de regularisatie- en Wetgever, minister
witwaswetgeving zodat de focus verschuift naar
van Financiën
de zwarte gelden die zich bevinden op Belgische
bankrekeningen.

5.3.4

Begrotingsopmaak
11

Waak erover dat de geraamde opbrengsten van
de fiscale regularisaties bij de begrotingsopmaak
conservatiever worden geraamd om de systematische
overschattingen uit het verleden te vermijden.

FOD Financiën,
BOSA

5.2

Bijlage
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