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Samenvatting

In april 2004 publiceerde het Rekenhof een onderzoeksverslag over de administra-
tieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen. Dit verslag 
bevatte drie grote aanbevelingen:

de verdere ontwikkeling van een performant, coherent, geïntegreerd en 
automatisch dossieropvolgingssysteem;

de verdere ontwikkeling van een database met de inhoud van de bezwaren, 
de administratieve beslissingen en de gerechtelijke beslissingen;

de verdere stimulering van de mentaliteitsverandering en van de responsa-
bilisering van de taxatie- en geschillendiensten.

Bij de parlementaire bespreking van dat verslag kondigde de kabinetsdirecteur 
van de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en Strijd tegen de 
Fiscale Fraude aan de workfl ow geschillen1 verder te zullen ontwikkelen om een 
antwoord te bieden op de eerste twee aanbevelingen en via structurele maat-
regelen de responsabilisering te stimuleren en ondersteunen. Bovendien zou op 
termijn de workfl ow aan het invorderingsbestand worden gelinkt, wat eveneens 
een vraag van het Rekenhof was.

Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit uitgevoerd om de stand van zaken 
na te gaan van die drie aangekondigde maatregelen. Daarnaast heeft het de 
actuele situatie op het vlak van het aantal bezwaarschriften en de naleving van 
de wettelijke termijn voor de behandeling ervan geëvalueerd. Tenslotte zijn de 
implicaties nagegaan van de in 2007 ingevoerde fi scale bemiddeling op de 
administratieve geschillenbehandeling.

Hoewel de workfl ow de geschillenbehandeling overzichtelijker en toegankelijker 
heeft gemaakt, heeft hij volgens de geschillenbehandelaars niet geleid tot een 
snellere afhandeling van de bezwaarschriften of tot een duidelijke vermindering van 
de werklast. Integendeel, de scanning van documenten wordt als een bij komende 
last ervaren. De beschikbare modeldocumenten worden wel positief beoordeeld.

Door technische problemen is de workfl ow als (statistisch) opvolgingsinstrument 
voor geschillenbehandeling nog steeds niet operationeel, waardoor een aanzien-
lijke tijdsbesparing nog niet kan worden gerealiseerd. Alle analyses en opvolgings-
rapporten moeten vooralsnog worden uitgewerkt op basis van manuele staten.

Ook als inhoudelijk sturingsinstrument blijkt de workfl ow nog niet te werken, voor-
namelijk omdat het systeem nog geen inhoudelijke gegevens bevat over de aard 
van de bezwaarschriften en er ter zake ook geen zoekfunctie beschikbaar is.

Pas als die problemen opgelost zijn, zal de workfl ow ten volle een performant 
inhoudelijk ondersteuningsinstrument vormen voor de taxatie- en geschillen-
ambtenaren. In afwachting biedt de workfl ow nog geen garanties over de cohe-
rentie van de administratieve beslissingen.

De aanbeveling van het Rekenhof om de taxatieambtenaren binnen elke klassieke 
controledienst te laten ondersteunen door een afdeling Voorafgaande en Gerech-
telijke Geschillen werd slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Voor ondersteuning in 
gerechtelijke geschillen kunnen de taxatieambtenaren een beroep doen op de 
REA-cellen (cellen Rechtbank Eerste Aanleg), maar tot nu toe werden geen 
afdelingen voorafgaande geschillen opgericht.

1 Een geautomatiseerd en geïntegreerd systeem voor de behandeling van de administratieve en de 
gerechtelijke geschillen.
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De aanbeveling van het Rekenhof om ook de BBI te responsabiliseren door ze 
zelf de bezwaren te laten behandelen die ze genereert, werd met ingang van 
1 februari 2008 (datum waarop de BBI werd opgenomen in het systeem van de 
workfl ow) gerealiseerd. 

De link tussen de workfl ow en het invorderingsbestand werd nog niet gerealiseerd 
en er bestaan ook nog geen concrete plannen in die richting. In afwachting daarvan 
zal de administratie onmiddellijk werk maken van een rechtstreekse, dagelijkse 
inbreng van de noodzakelijke gegevens in de invorderingsbestanden door de 
geschillenambtenaren.

De totale eindstock aan bezwaarschriften personen- en vennootschapsbelasting is 
sinds het begin van het oorspronkelijke onderzoek door het Rekenhof gereduceerd 
van 84.617 bezwaarschriften op 31 december 2001 tot 22.980 bezwaarschriften 
op 31 december 2006, d.i. tot iets meer dan een kwart.

De klassieke controlediensten (met het leeuwendeel van de bezwaarschriften) 
slagen er de laatste jaren in ongeveer 65 % van de dossiers binnen de termijn van 
zes/ negen maanden af te handelen. De inspecties A nemen daarentegen slechts 
in minder dan de helft van de dossiers een beslissing binnen de termijn en de 
BBI-cel in minder dan 10 %, wat uiteraard te maken heeft met de complexiteit van 
de dossiers.

Van 27.723 vorderingen die bij de rechtbank van eerste aanleg werden ingediend, 
werden er slechts 2023 (7,3 %) ingediend voordat de administratie een beslissing 
over het bezwaar had genomen. Dit toont aan dat de belastingplichtige in de 
regel de administratieve uitspraak afwacht alvorens zich tot de rechtbank te 
wenden. De bezwaarprocedure vervult dus de fi lterfunctie die de wetgever heeft 
beoogd.

Het Rekenhof kon de werking van de nieuwe fi scale bemiddelingsdienst en haar 
eventuele implicaties op het vlak van de fi scale geschillenbehandeling nog niet 
beoordelen omdat deze dienst in de praktijk nog niet operationeel is. Het Reken-
hof stelt wel al de vraag of het niet-schorsende of stuitende karakter van de 
bemiddelingsaanvraag geen risico’s kan inhouden voor de gelijkheid van de 
belastingplichtigen.
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Inleiding

1 Situering

In april 2004 publiceerde het Rekenhof een onderzoeksverslag over de administra-
tieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen2. Dit verslag 
werd op 13 april 2006 besproken in de Commissie voor de Financiën en de Begro-
ting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers3. 

De audit formuleerde drie grote aanbevelingen, met name:

de verdere ontwikkeling van een performant, coherent, geïntegreerd en 
automatisch dossieropvolgingssysteem;

de verdere ontwikkeling van een database met de inhoud van de bezwaren, 
de administratieve beslissingen en de gerechtelijke beslissingen;

de verdere stimulering van de mentaliteitsverandering en van de responsa-
bilisering van de taxatie- en geschillendiensten.

De administratie deelde in haar antwoord op het onderzoek mee dat de eerste 
aanbevelingen in uitvoering waren en dat aan het directiecomité nieuwe, structurele 
maatregelen ter goedkeuring werden voorgelegd. Het ging meer bepaald om de 
uitvoering van de workfl ow geschillen4 – die een antwoord moest bieden op de 
aanbevelingen om een dossieropvolgingssysteem en een database te ontwik-
kelen – en om structurele maatregelen die de responsabilisering zouden stimu-
leren en ondersteunen.

Bij de bespreking in de Commissie voor de Financiën en de Begroting sloot de 
kabinetsdirecteur van de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën 
en Strijd tegen de Fiscale Fraude zich aan bij de verdere ontwikkeling van de 
workfl ow geschillen en bij de voorstellen van structurele maatregelen. Hij deelde 
bovendien mee dat het in de bedoeling lag om op termijn de workfl ow te linken 
aan het invorderingsbestand, wat eveneens een vraag van het Rekenhof was.

2 Opzet en draagwijdte van het onderzoek

Het Rekenhof heeft een opvolgingsaudit uitgevoerd van deze problematiek, meer 
bepaald van de stand van zaken betreffende de volgende drie specifi eke acties 
die bij de bespreking in de Commissie voor de Financiën en de Begroting aan bod 
kwamen:

de verdere ontwikkeling van de workfl ow geschillen;

het nemen van structurele maatregelen (omvorming inspecties Geschillen, 
behandeling bezwaarschriften door Bijzondere Belastingsinspectie (BBI)) 
die de mentaliteitswijziging en de responsabilisering van de taxatie- en 
geschillendiensten dienen te stimuleren;

het linken van de workfl ow en het invorderingsbestand.

2 Rekenhof, De administratieve behandeling van bezwaarschriften inzake directe belastingen. Verslag 
van het Rekenhof aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, april 2004, ter beschikking 
op www.rekenhof.be. 

3 Hand. Kamer 2005-2006, Com. Fin. en Begr., 13 april 2006, 2414/001, 130-144.
4 De workfl ow geschillen is een geautomatiseerd en geïntegreerd systeem voor de behandeling van 

de administratieve en de gerechtelijke geschillen. Zie verder hierover hoofdstuk 1.

•

•

•
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Daarnaast wordt de actuele situatie op het vlak van het aantal bezwaarschriften 
en de naleving van de wettelijke termijn voor de behandeling ervan geëvalueerd. 
Tenslotte wordt kort nagegaan wat de implicaties zijn van de in 2007 ingevoerde 
fi scale bemiddeling op de administratieve geschillenbehandeling5.

3 Onderzoeksmethodes

Analyse van documenten

De instructies en nota’s van de Taskforce Geschillen over de behandeling van 
bezwaarschriften en de bijbehorende documenten werden onderzocht. Bijzondere 
aandacht werd daarbij besteed aan de verslagen “Rapportering in verband met de 
vordering van de werkzaamheden aangaande de geschillen” die de toestand in de 
verschillende gewestelijke directies op 15 juli 2007 beschreven en aan de verslagen 
van controlebezoeken door de taskforce ter plaatse in de gewestelijke directies.

Daarnaast werden alle documenten die relevante informatie konden leveren over 
de opzet en werking van de workfl ow geschillen geanalyseerd. 

Tenslotte werd getracht inzicht te verwerven in de actuele situatie aan de hand 
van de cijfers en de bijhorende analyses die de taskforce heeft voorgelegd.

Interviews met betrokken ambtenaren

Bij de dienst Geschillen van de AOIF werden interviews afgenomen van de auditeur-
generaal, dienstchef, de directeur verantwoordelijk voor de uitwerking van de 
workfl ow geschillen en de directeur verantwoordelijk voor de opvolging van de 
geschillen.

Daarnaast werden op basis van een vooraf voorgelegde vragenlijst interviews 
afgenomen in drie gewestelijke directies (Antwerpen, Brugge en Brussel II 
vennoot schappen). Naast een interview met de verantwoordelijke directeur volgde 
respectievelijk een onderhoud met de verantwoordelijke van een inspectie A 
Vennootschapsbelasting, de verantwoordelijke van een inspectie A Personen-
belasting en de verantwoordelijke van een controle Vennootschapsbelasting.

Tenslotte werd de vragenlijst ter bevestiging van de in de interviews verkregen 
informatie nog overgezonden naar de gewestelijke directie Namen, zowel naar de 
directeur als naar de verantwoordelijke van een controle PB.

4 Procedure

In overeenstemming met artikel 4 van het protocol van 22 december 1995 
betreffende de controle op de fi scale ontvangsten, kondigde het Rekenhof aan de 
vice-eersteminister en de minister van Financiën op 8 augustus 2007 aan dat het 
deze opvolgingsaudit zou uitvoeren. Een kopie werd gestuurd aan de voorzitter 
van het directiecomité van de FOD Financiën en de administrateur-generaal van 
de Belastingen en de Invordering.

Het eigenlijke onderzoek vond plaats in het laatste trimester 2007. Bij de uit-
voering ervan kon te allen tijde worden gerekend op de actieve en constructieve 
medewerking van zowel de centrale diensten Geschillen als de gecontacteerde 
gewestelijke directies.

5 Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen, artikelen 116-131, BS 8 mei 2007, 25.126-
25.130.
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De voorlopige bevindingen van het auditteam werden bij brief van 11 april 2008 
voorgelegd aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën en de 
administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering. 

Op 14 mei 2008 heeft de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën 
een aantal opmerkingen geformuleerd. Deze opmerkingen zijn opgenomen in het 
verslag (met waar nodig een vermelding in de kantlijn).

Het verslag werd vervolgens aan de minister van Financiën bezorgd, die op 
28 juli gereageerd heeft. De essentie van zijn antwoord wordt opgenomen in 
hoofdstuk 7. De brief van de minister is toegevoegd als bijlage.
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Hoofdstuk 1
Workfl ow geschillen

1.1 Inleiding

1.1.1 Toepassingsgebied van de workfl ow geschillen

De workfl ow geschillen is een geautomatiseerd en geïntegreerd systeem voor de 
behandeling van de administratieve en de gerechtelijke geschillen. Door middel 
van dit systeem kan een elektronisch dossier worden aangemaakt en beheerd dat 
een geheel van documenten en gestructureerde gegevens omvat6.

Het elektronisch dossier wordt aangelegd door de binnenkomende documenten 
en de “papieren” documenten van het fi scaal dossier te scannen en door model-
documenten (templates) uit het systeem te gebruiken. 

Dit elektronisch dossier wordt gekoppeld aan een workfl ow. Concreet betekent dit 
dat de behandeling van de administratieve bezwaarschriften (en van de beroepen 
voor de rechtbank) is opgesplitst in een aantal stappen. In elke stap moet een 
ambtenaar met een bepaalde rol een aantal taken uitvoeren, zoals gegevens invul-
len, documenten toevoegen en de agenda van het elektronisch dossier invullen. 

Nadat alle taken zijn uitgevoerd en een stap is afgesloten, wordt het elektronisch 
dossier via de workfl ow automatisch naar de volgende stap gezonden7.

De workflow werd in de klassieke diensten8 stapsgewijze ingevoerd vanaf 
1 juni 2005, in alle controlecentra vanaf november 2007 en in alle BBI-diensten 
vanaf 1 februari 2008.

Door de recente invoering in de controlecentra en de BBI-diensten, kon de prak-
tische toepassing van de workfl ow enkel in de klassieke diensten geëvalueerd 
worden. 

1.1.2 Administratieve fl ow 

Voor een goed begrip wordt hierna kort de administratieve fl ow in de klassieke 
diensten geschetst.

Bij ontvangst van een administratief bezwaarschrift brengt het orderbureau in de 
workfl ow een nieuw geschil in en maakt het een elektronisch dossier aan. Het 
orderbureau onderzoekt de elementaire ontvankelijkheid van het bezwaarschrift 
en verstuurt een ontvangstmelding aan de indiener. 

De workfl ow wijst automatisch de onderzoeksdienst aan, in regel zijn dit de 
inspecties A (inspecties die toezien op de taxatiewerkzaamheden)..

6 FOD Financiën, AOIF, Sector Directe Belastingen, Workfl ow Geschillen – Richtlijnen bij de inge-
bruikname, N° 3, Brussel, 19 april 2005.

7 FOD Financiën, Activiteitenverslag van de Entiteit Belastingen en Invordering – jaarverslag 2006 
van de administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering, Brussel, 2008.

8 Onder de klassieke diensten worden begrepen: 
• de directiediensten;
• de cel BBI;
• de inspecties A;
• de inspecties geschillen, die in een overgangsfase nog instaan voor de afhandeling van de 

oude geschillen;
• de klassieke controlediensten.
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De inspecteur A wijst het onderzoek toe aan: 

een ambtenaar van de inspectie A, indien het gaat om een blijvend niet-
akkoord9 of indien de belastingplichtige aanvoert dat het onderzoek van 
het bezwaarschrift door de initiële taxatieambtenaar niet voldoet aan de 
onpartijdigheidsvereiste;

de taxatiedienst die aan de oorsprong ligt van het geschil.

Het hoofd van de taxatiedienst dient het geschil in principe toe te kennen aan 
de ambtenaar die aan de basis ligt van de taxatie, maar in de praktijk blijken de 
geschillen slechts aan een beperkt aantal ambtenaren binnen de taxatiediensten te 
worden toegewezen. De workfl ow kent trouwens slechts vier licenties (toegangen) 
per taxatiedienst toe, wat volgens de administratie volstaat omdat op dit niveau 
enkel “vereenvoudigde” geschillen worden behandeld.

1.2 Workfl ow geschillen als dossieropvolgingssysteem

Om een adequaat antwoord te bieden op de problemen die het Rekenhof vast-
stelde, zou de workfl ow geschillen de effi ciënte afhandeling van de bezwaarschriften 
moeten bevorderen en een tweeledige opvolging en sturing van de geschillen 
(kwantitatief en inhoudelijk) door de hiërarchie mogelijk moeten maken.

De administratie merkt op dat de workfl ow geschillen op zich geen beheers-
instrument is, maar tot doel heeft het geschil stap voor stap, van de administra-
tieve naar de gerechtelijke fase, door de verschillende diensten te laten volgen 
met het oog op een globaal overzicht van de evolutie ervan.

Het Rekenhof is echter van oordeel dat de workfl ow het niveau van loutere opvol-
ging van de geschillen moet overstijgen en ook sturingsmogelijkheden dient te 
bieden. Zoals hierna zal blijken heeft de workfl ow dit potentieel al in zich, op voor-
waarde dat de gegevens over de aard van de geschillen in de toekomst in de 
workfl ow worden opgenomen.

1.2.1 Effi ciënte afhandeling

De bedoeling van het geautomatiseerde systeem was o.a. een oplossing te 
vinden voor de sequentiële en trage circulatie van de dossiers (overdracht van het 
dossier tussen verschillende gebouwen, raadpleging van het dossier door slechts 
één enkele ambtenaar tegelijkertijd…)10.

In het onderzoek werd echter vastgesteld dat de workfl ow en het elektronisch 
dossier in de praktijk weinig invloed hebben op de snelheid waarmee de bezwaar-
schriften doorstromen en worden afgehandeld.

Allereerst wordt de opbouw van het elektronisch bezwaardossier zelf als een 
bijkomende last ervaren in de mate dat het moet worden samengesteld door 
documenten te scannen. Tal van praktische problemen worden opgeworpen: 
documenten die niet in A4-formaat binnenkomen, moeten eerst worden gekopieerd 

9 Het beroep is gericht tegen 

• een aanslag gevestigd na rechtzetting
• een aanslag van ambtswege

 én het niet-akkoord van de belastingplichtige heeft betrekking op 

• een meerderheid van de elementen die de taxatieambtenaar gewijzigd heeft
• een principekwestie

 Workfl ow Geschillen – Richtlijnen bij de ingebruikname, N° 135.
10  Uiteenzetting workfl ow geschillen op het intranet van FODFIN.

•

•

Commentaar van 
de administratie
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voor ze kunnen worden gescand, sommige stukken zijn slecht leesbaar (bv. als er 
stempels gebruikt zijn) enz. Ook het scanningmateriaal blijkt soms onvoldoende: 
één scanner per directie of gebouw, geen herstellingsmateriaal, te weinig techni-
sche ondersteuning…De scanningsoperatoren zijn niet altijd beschikbaar zodat 
de geschillenbehandelaars soms zelf de documenten moeten scannen. 

De administratie is het ermee eens dat de organisatie van de scanning door daar-
toe opgeleide ambtenaren ongetwijfeld moet worden verbeterd.

Alle workfl owgebruikers wijzen er trouwens op dat ze in de praktijk zelden recht-
streeks in het elektronisch (bezwaar)dossier werken en dat alle opeenvolgende 
actoren systematisch alle stukken van enige omvang uitprinten. De beoogde ver-
mindering van het papiergebruik is dus geenszins gerealiseerd.

Verder blijkt de workfl ow de overdracht van de papieren fi scale dossiers tussen 
diensten niet signifi cant te hebben veranderd. Die dossiers worden niet syste-
matisch ingescand en worden in de meeste gevallen dus nog altijd “verhuisd” 
naar de geschillenbehandelaars. Die selecteren na hun beslissing zelf de stukken 
uit het papieren fi scaal dossier die nodig zijn voor een goed begrip van de bezwaar-
beslissing en laten ze vervolgens scannen. Voor de geschillenbehandelaars die bij 
onbeschikbaarheid van scanningsoperatoren zelf voor de scanning moeten zorgen, 
is dit een verzwaring van de werklast. In de gevallen waarin de belastingplichtige 
gelijk krijgt, vragen geschillenbehandelaars zich af wat de meerwaarde van de 
scanning is11. De beslissing dat de belastingplichtige gelijk heeft, sluit immers de 
procedure meteen ook af. 

De administratie deelt mee dat de basisrichtlijnen om het papieren dossier toe te 
zenden aan de dossierbehandelaar en de scanning te beperken tot de stukken die 
interessant zijn voor het begrijpen van de beslissing, werden ingegeven door het 
feit dat het project Dominique, dat inmiddels werd opgegeven, zou zorgen voor de 
systematische scanning van de binnenkomende stukken. De administratie meent 
dat nieuwe maatregelen kunnen worden genomen om de documenten vlugger in 
de workfl ow te integreren.

Tenslotte biedt de workfl ow de individuele geschillenbehandelaar tot nu toe geen 
opzoekmogelijkheden waarmee hij sneller over nuttige inhoudelijke informatie kan 
beschikken die de afhandeling van bepaalde bezwaarschriften gunstig zou kunnen 
beïnvloeden.

Het voordeel van de workfl ow wordt dan ook voornamelijk gesitueerd in de over-
zichtelijkheid en toegankelijkheid van de geschillen. De bezwaardossiers zijn vol-
ledig traceerbaar en op elk moment is duidelijk bij welke dienst en in welke stap 
van de procedure een dossier zich bevindt. 

Daarnaast wordt ook gewezen op het nut van de templates. Hoewel de meeste 
diensten ook vroeger al met modeldocumenten werkten, worden de templates 
als een verbetering gezien. In de eerste plaats door hun eenvormigheid maar ook 
vanwege de vermindering van het uitvoerende, materiële aspect van het werk. Als 
de opeenvolgende actoren van de workfl ow systematisch de nodige gegevens 
inbrengen, worden die immers automatisch ingevuld in de templates12. De lijst van 
beschikbare templates (1338 in drie talen) wordt bovendien als vrij volledig ervaren. 

11 Zodra inhoudelijke opzoekingen op grief/onderwerp mogelijk zullen zijn (cfr. infra), vervalt dit 
bezwaar.

12 In de loop van 2008 zal de workfl ow gesynchroniseerd worden met STIR-DU, waardoor de order-
bureaus bij ingave van het nationaal nummer, automatisch de gegevens uit het rijksregister /kruis-
puntenbank voor ondernemingen zullen kunnen overnemen in de workfl ow, waardoor nog tijd wordt 
bespaard.
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1.2.2 Opvolging en sturing

De workfl ow geschillen moet niet alleen een instrument bieden om de afhande-
ling van de bezwaarschriften statistisch op te volgen. Hij moet ook voldoende 
inhoudelijke gegevens (aard van het bezwaarschrift, budgettaire impact, …) 
bevatten om die behandeling inhoudelijk gedifferentieerd te sturen, zowel op 
het niveau van de gewestelijke directie als op het niveau van de centrale admi-
nistratie.

1.2.2.1. Statistische opvolging en sturing

Binnen niveau gewestelijke directie

De workfl ow voorziet dat de verantwoordelijke van de algemene onderzoeksdienst 
(de inspecteur A in het geval van de klassieke diensten) het bezwaarschrift toewijst 
aan een ambtenaar van zijn dienst of aan de taxatiedienst die aan de oorsprong 
ligt van het geschil. 

Als hij het dossier binnen zijn eigen dienst toewijst, kan hij als dienstleider “toe-
zicht houden op het geheel van de geschillen toegewezen aan de ambtenaren 
van zijn dienst”13. Via de workfl ow kan hij de dossiers ook op eenvoudige wijze 
herverdelen in geval van problemen.

Op de dossiers die hij toewijst aan taxatiediensten, heeft hij dit toezicht niet. 
Hij kan wel via een tussenstap – achtereenvolgende zoekacties bij alle taxatie-
diensten waaraan hij dossiers heeft toegewezen – zelf een overzicht maken van 
alle dossiers die hij heeft toegewezen. Een volledig en gecoördineerd overzicht 
daarvan is in de workfl ow zelf niet voorhanden. 

Dit impliceert dat alle statistische informatie nog altijd individueel moet worden 
bijgehouden en gecentraliseerd. Elke dienstleider heeft daartoe zijn eigen opvolgings-
systeem opgezet en geeft op de vastgestelde tijdstippen de nodige informatie 
door. 

Op basis daarvan vulden de directeurs van de klassieke diensten die daartoe 
werden aangewezen en de directeurs Geschillen van de controlecentra tot 
1 januari 2008 (zie verder) elke maand de manuele staten in die de Taskforce 
Geschillen opvroeg. De directeurs van de klassieke diensten die al tot de work-
fl ow waren toegetreden, hadden immers via die workfl ow geen algemeen over-
zicht van de situatie van de bezwaarschriften in hun directie. 

Vanuit de centrale administratie

De Taskforce Geschillen, die op 1 september 1999 werd opgericht voor de 
coördinatie van de geschillenbehandeling, bestaat nog altijd, maar dan in zeer 
afgeslankte vorm. Ze wordt slechts bemand door één eerstaanwezend inspec-
teur, diensthoofd onder de rechtstreekse leiding van de auditeur-generaal, 
dienstchef.

De taskforce zet haar oorspronkelijke aanpak – een cijfermatige opvolging van de 
geschillenproblematiek gecombineerd met systematische bezoeken ter plaatse bij 
de gewestelijke directies en controlecentra – nog steeds nauwgezet verder. 

13 Workfl ow Geschillen – Richtlijnen bij de ingebruikname, N° 32.
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Ook de taskforce kon voor haar cijfermatige opvolging op het moment van het 
opvolgingsonderzoek (laatste trimester 2007) nog steeds geen gebruik maken 
van de workfl ow. Alle rapporten en analyses over de afhandeling van de geschillen 
werden uitgevoerd op basis van de manuele staten die de aangewezen directeurs 
van de klassieke diensten en de directeurs Geschillen van de controlecentra elke 
maand via e-mail doorstuurden14.

Aanvankelijk zou begin 2008 de statistische informatie over de geschillen-
behandeling beschikbaar zijn in geautomatiseerde rapporten opgesteld door TBT 
binnen het project Mississipi 15. Door technische problemen liep dit project echter 
vertraging op. 

Toch besliste de administrateur KMO vanaf januari 2008 de manuele staten 
binnen de klassieke diensten op te heffen. Enkel de rapporten over de toestand 
van de vorderingen bij de rechtbanken van eerste aanleg voor de klassieke gewes-
telijke directies en de verslagen die de controlecentra opstellen, moeten krachtens 
zijn beslissing nog aan de taskforce worden toegezonden.

De administratie bevestigt dat de gewestelijk directeurs via MISSISSIPPI en TBT, 
projecten beheerd door het MPM (Management de la performance – Performantie-
management), een globaal overzicht zullen hebben over de administratieve en 
gerechtelijke geschilen van hun directie.

Tot op het ogenblik waarop de geautomatiseerde rapporten beschikbaar zullen zijn, 
zal de taskforce voor de klassieke diensten dus geen maandcijfers over de admini-
stratieve geschillenbehandeling meer ter beschikking krijgen. Er is wel gepland 
dat de TBT-verantwoordelijken achteraf met terugwerking tot 1 januari 2008 de 
nodige cijfers zullen moeten reconstrueren.

1.2.2.2 Inhoudelijke sturing

Binnen niveau gewestelijke directie

De mogelijkheid om als dienstleider via de workfl ow “toezicht te houden op het 
geheel van de geschillen toegewezen aan de ambtenaren van zijn dienst”, biedt 
ook sturingsmogelijkheden op inhoudelijk vlak. De verantwoordelijken van de 
taxatiediensten centraliseren meestal soortgelijke geschillen bij een gespeciali-
seerde ambtenaar. Indien de workfl ow informatie zou bieden over de inhoud van de 
geschillen, zou die toewijzing vlotter verlopen. De verantwoordelijke zou dan immers 
niet meer het hele bezwaarschrift moeten doornemen. Dergelijke informatie ont-
breekt momenteel echter nog. 

Evenmin kunnen gewestelijk directeurs of hun adjuncten tot nu toe via de workfl ow 
richtlijnen of beslissingen verspreiden voor de oplossing van bepaalde groepen 
van dossiers16.

14 Onderrichting van de auditeur-generaal, dienstchef van 23 augustus 2007 (ref Belconet 0107 N) 
gericht aan de gewestelijk directeurs van de directie der Belastingen en aan de gewestelijk direc-
teurs CC, met verwijzing naar de onderrichting van 17 oktober 2005 (ref Staten/ 0205N).

15 TBT = tableaux de bord/boordtabellen van het performantiemanagement. Het MISSISSIPPI-project 
wil het management een informatiesysteem ter beschikking stellen dat een beeld geeft van de 
werking van de FOD Financiën en dat bepaalt in hoeverre de voorgestelde doelstellingen worden 
gerealiseerd.

16 Workfl ow Geschillen – Richtlijnen bij de ingebruikname, N° 33
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De enige inhoudelijke sturing die momenteel via de workfl ow wordt toegepast, is 
de blokkering van geschillen in afwachting van een standpunt van de centrale 
diensten of van een gerechtelijke uitspraak. Door een blokkering wordt het geschil 
ontoegankelijk voor de ambtenaar die ermee belast is en wordt de behandeling 
ervan tijdelijk opgeschort. 

Vanuit de centrale administratie

De mogelijkheid om via de workfl ow informatie te verspreiden naar meerdere 
geschillen of de bevoegdheid om geschillen te blokkeren of te deblokkeren is in de 
workfl ow ook toegekend aan de verantwoordelijken van de centrale diensten. Ook 
hiervan kon nog geen gebruik worden gemaakt, omdat informatie over de aard van 
het geschil en de daarmee overeenstemmende zoekfunctie nog ontbreken. De 
centrale diensten behelpen zich voorlopig met e-mails als sturingsmiddel om de buiten-
diensten snel op de hoogte te brengen van belangrijke gerechtelijke beslissingen. 

1.3 Workfl ow geschillen als inhoudelijk ondersteuningsinstrument

Het Rekenhof stelde tijdens zijn initieel onderzoek in 2004 vast dat ambtenaren 
die geschillendossiers behandelden tot midden 2002 zo goed als geen inhoudelijke 
ondersteuning kregen. Vanaf dan werd een inhoudelijke database met vonnissen 
en arresten ontwikkeld en ter beschikking gesteld van taxatie- en geschillenambte-
naren. De administratieve beslissingen werden echter nog niet in deze database 
opgenomen. Bovendien werden de vonnissen, arresten en administratieve recht-
spraak niet systematisch en globaal geanalyseerd.

Het Rekenhof formuleerde dan ook de aanbeveling om verder te werken aan een 
systeem waarin niet enkel de inhoud van de bezwaren en de administratieve en 
gerechtelijke beslissingen zou worden opgenomen, maar ook typebeslissingen en 
juridische motiveringen die de positie van de fi scale administratie weergeven en 
gesteund zijn op een globale, systematische, inhoudelijke analyse van de bezwaren, 
de beslissingen en de afl oop van de latere gerechtelijke geschillen. Met een dergelijk 
systeem zou de geschillenambtenaar zijn dossiers sneller moeten kunnen afhan-
delen. Het biedt bovendien meer juridische zekerheid, doordat op duidelijk omschre-
ven grieven altijd een consequent en uniform administratief antwoord volgt.

De workfl ow geschillen, die een antwoord zou moeten bieden op al deze aan-
bevelingen, is op dit punt nog in volle ontwikkeling. 

De bestaande database op het intranet van de FOD Financiën waarin de fi ches 
worden opgenomen van alle vonnissen en arresten sinds de invoering van de 
nieuwe procedure17 en de arresten inzake de oude procedure vanaf 2005, wordt 
nog steeds bijgewerkt. Deze offi cieuze website wordt gevoed door alle Neder-
landstalige directies, die hun vonnissen en arresten systematisch inscannen en 
door de directie IV/2 Gerechtelijke Geschillen – Directe Belastingen. Deze web-
site staat echter volledig los van de workfl ow. 

De workfl ow zelf biedt voorlopig nog geen zoekmogelijkheid op basis van de aard 
van een geschil. De voorbereiding daarvan schijnt wel de laatste fase in te gaan. 
De analyse met het oog op de opstelling van een thesaurus die voor heel de FOD 
Financiën zou gelden, is nagenoeg afgerond (zowel in het Nederlands als in het 
Frans) en de integratie daarvan in de workfl ow wordt verwacht tegen juni 2008.

17 Wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fi scale geschillen, gewijzigd bij de wet van 
17 februari 2000, en de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fi scale zaken.
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De administratie bevestigt dat de workfl ow geschillen nog dit jaar moet worden 
gelinkt aan de thesaurus van het kennisbeheer maar benadrukt dat de opdracht 
en het doel van deze beide complementaire werkinstrumenten duidelijk moeten 
worden omschreven.

Voor administratieve beslissingen worden echter geen fi ches opgesteld en vermits 
ook in de workfl ow voorlopig geen inhoudelijke opzoekingen mogelijk zijn, is er op 
dit ogenblik geen enkel formeel systeem voorhanden waarin de administratieve 
rechtspraak kan worden geraadpleegd. De voordelen van een dergelijk systeem 
worden nochtans niet alleen door het Rekenhof beklemtoond. Het verslag Rechop 
2 van de interne audit van april 2007 formuleert een identieke aanbeveling18.

1.4 Conclusie

De workfl ow geschillen heeft een nieuwe werkwijze ingevoerd die de geschillen-
behandeling overzichtelijker en toegankelijker heeft gemaakt, maar die volgens de 
geschillenbehandelaars niet heeft geleid tot een snellere afhandeling van de bezwaar-
schriften of tot een vermindering van de werklast. Integendeel, de scanning van 
documenten voor het elektronisch dossier wordt als een bijkomende last ervaren. 
Enkel de modeldocumenten, waarin bepaalde gegevens automatisch worden inge-
vuld, hebben het uitvoerende, materiële aspect van het werk enigszins beperkt.

Wat de workfl ow als opvolgingssysteem betreft, zijn de realisaties momenteel 
nog zeer beperkt. Iedereen is het erover eens dat de statistische opvolging van 
de geschillenbehandeling via de workfl ow een enorme tijdsbesparing zal beteke-
nen, maar tot nog toe werden alle analyses en rapporten nog uitgewerkt op basis 
van manuele staten. 

Wat de inhoudelijke sturing betreft, zijn de verwachtingen hoog gespannen. Als de 
workfl ow gegevens zal bevatten over de aard van de bezwaarschriften en als de 
zoekfunctie op aard van het bezwaarschrift beschikbaar zal zijn, moet inhoudelijke 
sturing en differentiëring mogelijk zijn. Voorlopig werden op dit vlak nog geen 
realisaties geboekt.

Terwijl het gebrek aan een globaal overzicht van het beheer van de geschillen-
behandeling voor de centrale administratie beschreven wordt als één van de ont-
staansredenen van de workfl ow19, maakt de workfl ow dit globaal overzicht voor-
alsnog niet mogelijk.

Als inhoudelijk ondersteuningsinstrument zal de workfl ow pas ten volle performant 
worden wanneer inhoudelijke opzoekingen op basis van het onderwerp van een 
geschil mogelijk zullen zijn. In afwachting kan de workfl ow nog geen garanties 
bieden over de coherentie van beslissingen, terwijl ook dit toch als een belang-
rijke ontstaansreden van de workfl ow werd beschouwd20.

18 Interne audit, Rechop 2. Recherches – Opsporingen, Brussel, april 2007, p. 57/67, aanbeveling 2: 
“het aanleggen van een centrale gegevensbank waarin de beslissingen genomen door de geweste-
lijk directeurs worden geklasseerd volgens de aard ervan. Indien voldoende gedetailleerd, kan die 
gegevensbank als hulpmiddel worden geraadpleegd door diegenen die eveneens moeten beslissen 
over gelijkaardige zaken. Bovendien kan het een instrument zijn voor interne controle”.

19 Voorstelling van het project Workfl ow geschillen op het intranet van FOD Financiën.
20 Idem.
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Hoofdstuk 2
Structurele maatregelen

Het Rekenhof sloot zich tijdens de oorspronkelijke audit aan bij de door de admini-
stratie beoogde mentaliteitsverandering en responsabilisering van de taxatie- en 
geschillendiensten, maar wees op de dringende behoefte aan juridische ondersteu-
ning om de vooropgezette doelen (preventie door beter taxeren en responsabilise-
ring) ook werkelijk te doen slagen. In dit kader drong het Rekenhof erop aan de 
taxatieambtenaren binnen elke klassieke controledienst te laten ondersteunen 
door een afdeling Voorafgaande en Gerechtelijke Geschillen, bemand door gespe-
cialiseerde ambtenaren-juristen. 

Daarnaast drong het Rekenhof erop aan om het principe van de responsabilisering 
ook consequent toe te passen op de BBI en die zelf te laten zorgen voor de door 
haar gegenereerde bezwaarschriften.

Bij de bespreking van het onderzoek in de Commissie voor de Financiën en de 
Begroting stelde de kabinetsdirecteur van de staatssecretaris voor Modernisering 
van de Financiën en Strijd tegen de Fiscale Fraude vast dat het structureel nood-
zakelijk was om de (enkel nog in theorie bestaande) 94 inspecties Geschillen om 
te vormen. De eraan verbonden betrekkingen zouden moeten worden ingeschakeld 
bij de behandeling van de voorafgaande geschillen (zowel in de klassieke diensten 
als in de controlecentra, als bij de BBI), en bij het verlenen van bijstand aan de 
taxatieambtenaren in de gerechtsdossiers. Dit zou moeten gebeuren vanuit de 
daartoe binnen elke directie gecreëerde Cel Rechtbank Eerste Aanleg (REA-cel). 
Hij plande dat de concrete omvorming van die betrekkingen in de loop van 2006 
gerealiseerd moest kunnen worden.

Wat de BBI betreft, leek het hem inderdaad aangewezen deze administratie in het 
kader van de responsabilisering zelf de bezwaren te laten behandelen die werden 
ingediend tegen de door haar gevestigde belastingaanslagen. De onmiddellijke 
verwezenlijking hiervan zou echter verhinderd worden door de onaangepaste 
structuren binnen deze administratie. 

2.1 Omvorming inspecties Geschillen

De laatste nota over de omvorming van de inspecties Geschillen van de auditeur-
generaal, dienstchef van de dienst IV Geschillen aan de administrateur KMO 
dateert van 8 mei 2007 en stelt concreet voor de 94 betrekkingen van eerstaan-
wezend inspecteur en de 94 betrekkingen van inspecteur om te vormen in telkens 
20 betrekkingen “gerechtelijke geschillen” in de REA-cellen van de klassieke 
diensten en in 74 betrekkingen “voorafgaande geschillen”, waarvan 4 bij de BBI, 
26 in de klassieke controlediensten (d.i. de taxatiediensten) en 44 in de controle-
centra. 

De nota defi nieert de betrekkingen “voorafgaande geschillen” als betrekkingen 
“preventie geschillen”, die latere geschillen proberen te vermijden door toe te 
zien op de vorm en inhoud van de berichten van wijziging21. 

21 Een bericht van wijziging is een aangetekende brief waarin de administratie de belastingplichtige in 
kennis stelt van de inkomsten en andere gegevens die zij in de plaats zal stellen van die welke zijn 
aangegeven en waarin zij de redenen van die wijziging vermeldt (zie art. 346 WIB). 
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Met de invoering van deze betrekkingen zou dus inderdaad tegemoet gekomen 
worden aan de aanbeveling van het Rekenhof om de taxatieambtenaren door een 
afdeling Voorafgaande Geschillen te ondersteunen.

Tot op heden werden deze betrekkingen evenwel niet ingevoerd.

De administratie bevestigt dat de invoering van betrekkingen “voorafgaande 
geschillen” ongetwijfeld een positieve bijdrage zou kunnen leveren in het voor-
komen van geschillen door de vestiging van ernstig gemotiveerde en goed onder-
bouwde aanslagen.

Er kan wel opgemerkt worden dat in afwachting daarvan de inspecteurs A in de 
klassieke controlediensten een rol kunnen spelen in de preventie van geschillen. 
Deze inspecteurs A, die sinds 2002 beslissen over de bezwaarschriften ingediend 
na rechtzetting van de aangifte zonder akkoord van de belastingplichtige, verkrijgen 
immers een goed inzicht in de door hun diensten gevestigde taxaties, waardoor 
ze hun richtlijnen voor betere taxaties daarop kunnen afstemmen.

2.2 BBI-bezwaarschriften

Door het College van de Belastingen en Invordering werd op 9 januari 2007 
beslist dat de BBI met ingang van het aanslagjaar 2006 zou moeten zorgen voor 
de eigen bezwaarschriften op voorwaarde dat de workfl ow operationeel zou zijn 
in de BBI-diensten op het ogenblik van de indiening van deze bezwaarschriften. 
Om deze bevoegdheidsuitbreiding op te vangen zouden twaalf personeelsleden 
gefaseerd naar de BBI worden overgedragen.

De vooropgestelde datum van 1 juni 2007 voor toetreding van de BBI tot de 
workfl ow werd niet gehaald.

Sinds 1 februari 2008 werd de BBI opgenomen in de workfl ow en zorgt ze nu zelf 
voor de behandeling van haar bezwaarschriften. 

Vier bijkomende personeelsleden werden hiervoor al ter beschikking gesteld. De 
overige personeelsoverdrachten zullen gebeuren naargelang van de toename van 
het aantal bezwaarschriften en zijn ten laatste gepland voor 2009. 

2.3 Conclusie

De taxatieambtenaren kunnen voor ondersteuning in gerechtelijke geschillen 
een beroep doen op de REA-cellen, maar de door het Rekenhof eveneens aan-
bevolen ondersteuning door afdelingen Voorafgaande Geschillen werd niet geïnsti-
tutionaliseerd. Tot op heden werden nog geen afdelingen Voorafgaande Geschillen 
opgericht, noch in de klassieke diensten, noch in de controlecentra, noch bij de 
BBI. 

Sinds 1 februari 2008 behandelt de BBI haar eigen bezwaarschriften, waardoor 
het principe van de responsabilisering ook voor deze administratie werd door-
gevoerd.
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Hoofdstuk 3
Actuele situatie22

3.1  Evolutie eindstock bezwaarschriften personen- en 
vennootschapsbelasting

Sinds het begin van het oorspronkelijke onderzoek van het Rekenhof evolueerde 
de totale eindstock aan bezwaarschriften personen- en vennootschapsbelasting 
aanzienlijk. Van de 84.617 bezwaarschriften op 31 december 2001 bleven er op 
31 december 2006 slechts 22.980 bezwaarschriften over, iets meer dan een 
kwart.

Toestand Personenbelasting Vennootschaps-
belasting

Totaal

31.12.2001 73.705 10.912 84.617
31.12.2002 38.927  7.580 46.507
31.12.2003 23.267  6.648 29.915
31.12.2004 17.320  5.726 23.046
31.12.2005 17.276  5.430 22.706
31.12.2006 17.565  5.415 22.980

Uitgesplitst voor de klassieke diensten en voor de controlecentra geeft dit voor 
de laatste vier jaren volgende evolutie:

Toestand
Klassieke 
diensten

Beginstock op 
1 januari

Ontvangen 
bezwaar-
schriften

Genomen 
beslissingen

Eindstock 
31 december

2003 37.770 44.794 53.774 28.790
2004 28.790 41.595 48.682 21.703
2005 21.703 37.387 37.899 21.191
2006 21.060 37.056 36.700 21.416

Toestand
Controlecentra

Beginstock op 
1 januari

Ontvangen 
bezwaar-
schriften

Genomen 
beslissingen

Eindstock 
31 december

2003 1.646 1.937 1.459 1.124
2004 1.124 2.091 1.852 1.363
2005 1.363 2.031 1.847 1.547
2006 1.547 1.862 1.812 1.597

22 Cijfers en analyse overgenomen uit de nota van 16 februari 2007 van de auditeur-generaal, dienst-
chef aan de staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en Strijd tegen de Fiscale 
Fraude. 



20 Administratieve behandeling van bezwaarschriften: opvolgingsaudit – Rekenhof, september 2008

Voor de klassieke diensten stagneert de eindstock aan bezwaarschriften sinds 
2004. Voor de controlecentra blijft het aantal beslissingen sinds 2003 lager liggen 
dan het aantal ingediende bezwaarschriften, zodat de eindstock stijgt.

Meer in detail blijken er binnen de klassieke diensten23 verschillen te zijn tussen 
de klassieke controlediensten, de cel BBI binnen de gewestelijke directiediensten 
en de inspecties A: 

Toestand
Klassieke 

controlediensten

Beginstock op 
1 januari

Ontvangen 
bezwaar-
schriften

Genomen 
beslissingen

Eindstock 
31 december

2003  8.309 12.421 10.141 10.589
2004 10.589 29.297 29.407 10.479
2005 10.479 27.938 26.869 11.548
2006 11.548 26.283 25.461 12.370

De eindvoorraad bij de klassieke controlediensten stijgt ieder jaar lichtjes; doordat 
absolute prioriteit moest worden verleend aan de inkohieringen is de behandeling 
van de bezwaarschriften blijkbaar naar het tweede plan verwezen.

Toestand
Cel BBI

Beginstock op 
1 januari

Ontvangen 
bezwaar-
schriften

Genomen 
beslissingen

Eindstock 
31 december

2003 2.929 369 749 2.549
2004 2.549 556 837 2.268
2005 2.268 340 595 2.013
2006 2.013 417 661 1.769

De eindvoorraad gaat in dalende lijn en is in 2006 voor het eerst gedaald beneden 
de 2000.

Toestand
Inspecties A

Beginstock op 
1 januari

Ontvangen 
bezwaar-
schriften

Genomen 
beslissingen

Eindstock 
31 december

2003 24.913 25.686 35.682 14.917
2004 14.917 10.959 16.853  9.023
2005  9.023  7.830 10.810  6.043
2006  5.492  9.519  9.208  5.803

Ook bij de inspecties A daalt de eindstock jaarlijks. Opvallend is dat er in 2006 
meer bezwaarschriften werden toegewezen aan de inspecties A dan dat er 
blijvende niet-akkoorden waren. Dit wijst erop dat in strijd met de instructies 
een aantal dossiers werden doorgeschoven van de taxatiediensten naar de 
inspecties A en het is mee de oorzaak van de lichtere daling van de eindstock 
in 2006.

23 De nota bevat geen afzonderlijke cijfers voor de directiediensten en voor de inspecties geschillen 
(overgangssituatie). 
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3.2  Evolutie aantal bezwaarschriften behandeld binnen de 
termijn van zes/negen maanden

Indien de administratie binnen een termijn van zes maanden (negen maanden bij 
aanslag van ambtswege) geen beslissing heeft genomen over een bezwaarschrift, 
kan de belastingplichtige de zaak aanhangig maken bij de fi scale rechtbank van 
eerste aanleg.

Om het wettelijk recht van de belastingplichtige om binnen die termijn het admini-
stratieve standpunt te kennen te waarborgen, heeft de AOIF de afhandeling van 
bezwaarschriften binnen de termijn steeds als beheersdoelstelling vooropgesteld.

Onderstaande cijfers geven de toestand bij de klassieke diensten en de controle-
centra. 

Toestand
Klassieke 
diensten

Eindstock·
Toestand 

31 december

Totaal 
aantal 

geblokkeerd

Eindstock min 
geblokkeerd

> 6/9 
maanden

Geblokkeerd 
> 6/9 

maanden

Totaal 
> 6/9 min 

geblokkeerd

Percent

2003 28.790 5.692 23.098 17.793 4.050 13.743 59,4 %
2004 21.703 5.060 16.643 13.265 4.847  8.418 50,6 %
2005 21.191 4.412 16.779 11.660 4.256  7.404 44,1 %
2006 21.416 4.176 17.240 11.919 3.996  7.923 46,0 %

Toestand
Controle-

centra

Eindstock
Toestand

31 december

Totaal 
aantal 

geblokkeerd

Eindstock min 
geblokkeerd

> 6/9 
maanden

Geblokkeerd 
> 6/9 

maanden

Totaal 
> 6/9 min 

geblokkeerd

Percent

2003 1.124 220  .904  .762 Niet bekend
2004 1.363 316 1.047 1.018 287 731 69,8 %
2005 1.547 437 1.110  .971 247 724 65,2 %
2006 1.597 560 1.037 1.073 322 751 72,4 %

Na aftrek van het aantal geblokkeerde dossiers schommelt het aantal niet binnen 
de termijn afgehandelde dossiers de laatste drie jaar tussen de 65,2  % en 72,4 % 
in de controlecentra, wat aanzienlijk hoger is dan in de klassieke diensten waar 
deze percentages tussen de 44,1 % en 50,6 % liggen. 

Ook hier blijken binnen de klassieke controlediensten echter verschillen te bestaan 
tussen de klassieke controlediensten, de inspecties A en de cel BBI binnen de 
gewestelijke directiediensten: 

Toestand
Klassieke 
controle-
diensten

Eindstock
Toestand

31 december

Totaal 
aantal 

geblokkeerd

Eindstock min 
geblokkeerd

> 6/9 
maanden

Geblokkeerd 
> 6/9 

maanden

Totaal 
> 6/9 min 

geblokkeerd

Percent

2003 10.589 270 10.319 4.643 Niet gekend
2004 10.479 366 10.113 3.822 301 3.521 34,8 %
2005 11.548 170 11.378 4.063 140 3.923 34,5 %
2006 12.370 243 12.127 4.537 203 4.334 35,7 %
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Toestand
Inspectie 

A

Eindstock
Toestand 

31 december 

Totaal 
aantal 

geblokkeerd

Eindstock min 
geblokkeerd

> 6/9 
maanden

Geblokkeerd 
> 6/9 

maanden

Totaal 
> 6/9 min 

geblokkeerd

Percent

2003 14.917 1.992 12.925 9.405 1.361 8.044 62,2 %
2004  9.023 1.925  7.098 5.957 1.811 4.146 58,4 %
2005  6.043  .471  5.572 3.112  .429 2.683 48,2 %
2006  5.803  .616  5.187 3.432  .565 2.867 55,3 %

Toestand
Cel BBI

Eindstock
Toestand

31 december

Totaal 
aantal 

geblokkeerd

Eindstock min 
geblokkeerd

> 6/9 
maanden

Geblokkeerd 
> 6/9 

maanden

Totaal 
> 6/9 min 

geblokkeerd

Percent

2003 2.549 1.114 1.435 2.436 1.024 1.412 98,4 %
2004 2.268  .947 1.321 2.165  .946 1.219 92,3 %
2005 2.013  .829 1.184 1.941  .828 1.113 94,0 %
2006 1.769  .718 1.051 1.683  .705  .978 93,1 %

De klassieke controlediensten (met het merendeel van de bezwaarschriften) 
slagen erin om jaar na jaar ongeveer 65 % van de dossiers binnen de gestelde 
termijn af te handelen. De inspecties A daarentegen nemen een beslissing binnen 
de termijn in minder dan de helft van de dossiers en de BBI-cel in minder dan 
10 %, wat uiteraard te maken heeft met de complexiteit van de dossiers die daar 
behandeld worden. 

Om allerlei redenen – veelal buiten de wil van de administratie – zullen een aantal 
dossiers nooit binnen zes maanden kunnen worden afgehandeld (principekwesties, 
nieuwe elementen, verder onderzoek…). Bovendien streeft de administratie ernaar 
de dialoog met de belastingplichtige open te houden en de termijn van zes maan-
den desnoods te laten verlopen, eerder dan slechte of onvoldoende gemotiveerde 
beslissingen te treffen binnen de gestelde termijn. Dit neemt echter niet weg dat 
bezwaarschriften die behandeld moeten worden door de controlecentra of de 
inspecties A in principe blijvende niet-akkoorden betreffen. Logischerwijze mag 
men ervan uitgaan dat deze blijvende niet-akkoorden het gevolg zijn van taxaties 
die al grondig werden onderzocht, wat impliceert dat zij in normale omstandig-
heden binnen de vooropgestelde termijn moeten kunnen worden afgehandeld. De 
taskforce heeft in de loop van 2007 dan ook een sensibiliseringscampagne 
gevoerd om de toestand in de controlecentra en de inspecties A te verbeteren. 

3.3  Evolutie van het aantal vorderingen ingeleid bij 
de rechtbank van eerste aanleg

Periode Ontvangen 
verzoek-
schriften 

Ontvangen 
verzoek-
schriften 

(cumulatief)

Vonnissen Vonnissen 
(cumulatief)

Eindstock 
hangende 
verzoek-
schriften

2004 3.656 22.449 2.029  5.484 16.965
2005 2.701 25.150 2.747  8.231 16.919
2006 2.573 27.723 2.439 10.670 17.053
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Sinds 2005 houdt het aantal ingediende verzoekschriften gelijke tred met het 
aantal gevelde vonnissen. De eindstock aan hangende verzoekschriften blijft de 
laatste drie jaar nagenoeg ongewijzigd. 

Van de in totaal 27.723 tot nu toe ingediende verzoekschriften zijn er slechts 
2023 (7,3 %) ingediend voordat de administratie een beslissing over het bezwaar 
had genomen. Dit toont aan dat de belastingplichtige in de regel op de admini-
stratieve uitspraak wacht alvorens zich tot de rechtbank van eerste aanleg te 
richten. De bezwaarprocedure vervult dus de fi lterfunctie die de wetgever heeft 
beoogd24.

3.4 Fiscale bemiddeling

Gedurende de laatste drie jaar worden er gemiddeld ongeveer drieduizend 
(resp. 3656, 2701 en 2573) bezwaarschriften ingediend bij de rechtbank van 
eerste aanleg. Om de instroom van gerechtelijke geschillen te verkleinen heeft 
de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen de fi scale bemiddeling 
ingevoerd (artikel 116 tot en met 131).

De fi scale bemiddelingsdienst, een aparte dienst rechtstreeks onder het gezag van 
de voorzitter van de FOD Financiën, werd opgericht door het koninklijk besluit van 
9 mei 200725, dat bepaalde dat aanvragen tot bemiddeling vanaf 1 november 2007 
konden worden ingediend. Door de verlengde regeringsperiode van lopende zaken 
liep de aanstelling van de leden van het college van de dienst echter vertraging 
op. Daarom werd een tijdelijke oplossing uitgewerkt waarbij de aanvraag vanaf 
1 november 2007 kon worden ingediend bij het contactcenter-fi scale bemiddelings-
dienst, dat binnen vijftien dagen uitspraak zou doen over de ontvankelijkheid van 
de aanvraag. 

Volgens de minister van Financiën werden tot op 16 januari 2008 38 effectieve 
vragen tot bemiddeling ingediend26. 

De fi scale bemiddelingsdienst onderzoekt de aanvragen tot bemiddeling in alle 
objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid en met inachtneming van de 
wet. Hij streeft ernaar de standpunten van de partijen te verzoenen en zendt hen 
een bemiddelingsverslag (art. 116). Volgens de memorie van toelichting bestaat 
de opdracht van de fi scale bemiddelingsdienst niet in het interpreteren van de 
wet of het oordelen over de interpretatie gegeven door de administratie in haar 
circulaires en instructies. In voorkomend geval kan de fi scaal bemiddelaar in zijn 
bemiddelingsverslag enkel de divergerende standpunten van de partijen vaststellen27, 
wat inhoudt dat de fi scale bemiddelingsdienst geen standpunt in het geschil kan 
of mag innemen. Het praktische toepassingsveld van de fi scale bemiddeling wordt 
hierdoor wel zeer beperkt. In wezen kan de fi scale bemiddeling enkel een oplossing 
bieden voor louter feitelijke discussies tussen de fi scus en de belastingplichtige, 
en zelfs dan kan de dienst niets meer doen dan de partijen tot een akkoord trachten 
te brengen. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat er voor de fi scale 

24 Art. 1385 undecies, eerste lid, Ger.W, ingevoegd door art. 9 van de wet van 23 maart 1999 betref-
fende de rechterlijke inrichting in fi scale zaken, bepaalt dat de vordering slechts mag worden ingesteld 
nadat “de eiser het door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld”.

25 Koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 
25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV).

26 CRABV 52 COM 067, p. 11. Antwoord van Minister Reynders op de samengevoegde vragen 
nr. 1027 van de heer Carl Devlies en nr. 1180 van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu over de fi scale 
bemiddeling en de fi scale bemiddelingsdienst.

27  Parl.St. Kamer, 2006-2007, DOC 2873/001,88.
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bemiddeling, in het kader van de bezwaarprocedure, meestal ook al overleg zal zijn 
geweest tussen de fi scus en de belastingplichtige. Indien de partijen toen niet 
bereid bleken toe te geven, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat zij dat voor de fi scale 
bemiddelaar wel zouden doen. De rechtsleer is het er dan ook over eens dat dit 
gebrek aan beslissingsbevoegdheid de daadkracht van de fi scale bemiddeling 
hypothekeert28.

Voor inkomstenbelasting kan de fi scale bemiddeling slechts plaatsvinden tijdens 
de administratieve bezwaarprocedure, vóórdat de zaak aanhangig wordt gemaakt bij 
de rechter en vóór de kennisgeving van de beslissing van de gewestelijk directeur 
(art. 119). De indiening en het onderzoek van een aanvraag tot bemiddeling hebben 
geen schorsende of stuitende werking (art. 116). Wanneer de uitspraak over het 
bezwaar wordt gedaan vóór de kennisgeving van het bemiddelings verslag is de 
fi scale bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegdheid (art. 119). 

Praktijkjuristen hebben al gewezen op het risico dat de gelijkheid van de belasting-
plichtigen op die manier in het gedrang kan komen29. Ook het Rekenhof stelt die 
vraag. Naargelang de gewestelijk directeur snel tot een beslissing komt of niet, 
kan de fi scale bemiddelingsdienst immers zijn bemiddelingsopdracht uitvoeren en 
kan de belastingplichtige al dan niet van de mogelijke voordelen van dit nieuwe 
rechtsmiddel genieten. In de huidige situatie waarin de aanvragen tot fi scale 
bemiddeling wel kunnen worden ingediend, maar waarin de fi scale bemiddelings-
dienst nog niet operationeel is, is deze vraag nog acuter. Het risico is immers reëel 
dat de gewestelijk directeur tijdens deze overgangsperiode uitspraak doet over 
het bezwaar en de belastingplichtige aldus defi nitief de kans op fi scale bemid deling 
verliest30.

Ten slotte dient erop gewezen te worden dat er geen administratief of gerechtelijk 
beroep bestaat tegen de bemiddelingsverslagen.

De administratie deelt mee zich van elke commentaar te onthouden omdat de 
fi scale bemiddelingsdienst nog niet operationeel is.

28 –  Jansen, Tom en Spagnoli, Kristof, “Bemiddeling in fi scale zaken. Een gelegenheid tot confl ict-
oplossing zonder rechtszaak”, Fiscale actualiteit, 43, week 14-20 december 2006,1-5.

 –  Maus, Michel, “De fi scale bemiddeling en een pleidooi voor een alternatieve fi scale geschillen-
beslechting”, A.F.T.,6-7, juni-juli 2007, 4-22.

29  EHSAL – FHS, seminarie “Fiscale bemiddeling”, 12 november 2007.
30  “Uitstel voor fi scale bemiddeling”, Fiscale actualiteit, 34, week 4-10 oktober 2007, 10.

Commentaar van 
de administratie
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Hoofdstuk 4
Link tussen de workfl ow en het invorderingsbestand

In de initiële audit drong het Rekenhof erop aan dat de link zou worden gelegd 
tussen het bedrag aan vastgestelde rechten per taxatiedienst en het bedrag dat 
daarvan werkelijk wordt geïnd. 

Bij de bespreking van de audit in de Commissie voor de Financiën en Begroting 
werd duidelijk gesteld dat het de bedoeling is op termijn de workfl ow geschillen 
te linken aan het invorderingsbestand.

Deze link werd tot op heden niet gerealiseerd en er bestaan ook nog geen concrete 
plannen in die richting. 

De administratie bevestigt dat het inderdaad uitermate belangrijk is dat er op korte 
termijn een permanent geactualiseerde link wordt gerealiseerd en deelt mee dat 
in afwachting daarvan nu al werk zal worden gemaakt van de rechtstreekse, dage-
lijkse inbreng van de noodzakelijke gegevens in de invorderingsbestanden door de 
geschillenambtenaar.

Toch kon de administratie een aantal cijfers voorleggen die een idee geven van de 
fi nanciële impact van de administratieve beslissingen en gerechtelijke uitspraken in 
betwiste aanslagen.

Volgens een nota van de administrateur Invordering aan de administrateur 
KMO bedroegen de openstaande rechten (van meer dan dertien maanden oud) 
inzake hangende bezwaarschriften en hangende rechtszaken op 31 juli 2007 
4,614 miljard euro op een totaal aan openstaande rechten van 13,13 miljard euro, 
wat toch neerkomt op 35 %. 

Volgens dezelfde nota hebben deze hangende geschillen betrekking op 29.100 aan-
slagen. 

Volgens een nota van 25 september 2007 van de auditeur-generaal, dienstchef bij 
de centrale diensten Geschillen aan de administrateur KMO, waren er op 31 augus-
tus 2007 29.536 bezwaarschriften31 geblokkeerd of aanhangig voor de rechtbank. 
Gelet op de achterstand in gerechtelijke uitspraken kan worden geconcludeerd 
dat het bedrag aan openstaande rechten ingevolge hangende geschillen wellicht 
structureel hoog zal blijven.

De administratie deelt mee dat voor de huidige stock van openstaande aanslagen 
met niet-invorderingscode “8” (fi scale geschillen) nu al specifi ek zal worden nage-
gaan of het bezwaar nog effectief hangend is en of het onderzoek ernaar op enige 
wijze kan worden geactiveerd.

31 Dit cijfer stemt nagenoeg overeen met het in de nota van de administrateur Invordering vermelde 
aantal aanslagen in geschil.

Commentaar van 
de administratie

Commentaar van 
de administratie
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Hoofdstuk 5
Conclusies 

Workfl ow geschillen

De workfl ow heeft de geschillenbehandeling overzichtelijker en toegankelijker 
gemaakt maar heeft niet meteen geleid tot een snellere afhandeling van de 
bezwaarschriften en tot een vermindering van de materiële werklast. Enkel de 
modeldocumenten die in het systeem ter beschikking zijn, worden in de praktijk 
positief beoordeeld. De scanning van de documenten voor de opbouw van het 
elektronisch dossier wordt daarentegen eerder als een bijkomende last ervaren. 

De administratie is het ermee eens dat de organisatie van de scanning door daar-
toe opgeleide ambtenaren ongetwijfeld moet worden verbeterd.

Als (statistisch) opvolgings-, inhoudelijk sturings- en inhoudelijk ondersteunings-
instrument zijn de realisaties van de workfl ow tot nog toe zeer beperkt. 

De workfl ow zal pas ten volle performant kunnen worden wanneer hij automatische 
statistieken zal kunnen genereren en ook inhoudelijke opzoekingen zal toelaten op 
basis van de aard van het geschil. In afwachting hiervan laat de workfl ow nog geen 
inhoudelijke sturing en differentiatie toe en kan hij nog geen garanties bieden voor 
de coherentie van de administratieve beslissingen.

De administratie bevestigt dat de gewestelijk directeurs via MISSISSIPPI en TBT, 
projecten beheerd door het MPM (Management de la performance – Performantie-
management), een globaal overzicht zullen hebben over de administratieve en 
gerechtelijke geschillen van hun directie en dat de workfl ow geschillen nog dit 
jaar moet worden gelinkt aan de “thesaurus van het kennisbeheer”.

Structurele maatregelen

Vanaf 1 februari 2008 (datum waarop de BBI opgenomen werd in het systeem 
van de workfl ow) behandelt de BBI zelf de bezwaarschriften die ze genereert. Op 
die manier is ook voor deze administratie het principe van de responsabilisering 
structureel gerealiseerd.

De aanbeveling van het Rekenhof om de taxatieambtenaren binnen elke klassieke 
controledienst te laten ondersteunen door een afdeling Voorafgaande en Gerech-
telijke Geschillen is slechts gedeeltelijk structureel uitgevoerd. Voor ondersteuning 
inzake gerechtelijke geschillen kunnen de taxatieambtenaren wel een beroep doen 
op de REA-cellen, maar tot op heden zijn nog geen afdelingen Voorafgaande 
Geschillen opgericht.

De administratie bevestigt dat de invoering van betrekkingen “voorafgaande 
geschillen” ongetwijfeld een positieve bijdrage zou kunnen leveren in het voor-
komen van geschillen door de vestiging van ernstig gemotiveerde en goed onder-
bouwde aanslagen.

Actuele situatie

Sinds het begin van het initiële onderzoek door het Rekenhof evolueerde de totale 
eindstock aan bezwaarschriften personenbelasting en vennootschapsbelasting 
van 84.617 bezwaarschriften op 31 december 2001 tot 22.980 bezwaarschriften 
op 31 december 2006, d.i. tot iets meer dan een kwart.
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De klassieke controlediensten, die de grote meerderheid van de bezwaarschriften 
behandelen, slagen er de laatste jaren in ongeveer 65 % van de dossiers binnen 
de termijn van zes of negen maanden af te handelen. De inspecties A nemen 
daarentegen in minder dan de helft van de dossiers een beslissing binnen die 
termijn en de BBI-cel in minder dan 10 %.

Van de 27.723 vorderingen die bij de rechtbank van eerste aanleg werden inge-
diend, werden slechts 2.023 of 7,3 % ingediend voordat de administratie een 
beslissing over het bezwaar had genomen. Dit toont aan dat de belastingplichtige 
in de regel de administratieve uitspraak afwacht alvorens zich tot de rechtbank te 
wenden. De bezwaarprocedure vervult dus wel degelijk de fi lterfunctie die de 
wetgever heeft beoogd.

Het Rekenhof kon de werking van de bij wet van 25 april 2007 nieuw opgerichte 
fi scale bemiddelingsdienst en haar eventuele implicaties op het vlak van de fi scale 
geschillenbehandeling nog niet beoordelen omdat deze dienst in de praktijk nog 
niet operationeel is. De vraag wordt gesteld of het niet-schorsende of stuitende 
karakter van de bemiddelingsaanvraag geen risico’s kan inhouden op het vlak van 
de gelijkheid van de belastingplichtigen.

Link tussen de workfl ow en het invorderingsbestand

Tot op heden werd deze link nog niet gerealiseerd en er zijn ook nog geen con-
crete plannen in die richting. 

De administratie bevestigt dat het inderdaad uitermate belangrijk is dat er op 
korte termijn een permanent geactualiseerde link wordt gerealiseerd en deelt mee 
dat in afwachting daarvan nu reeds werk zal worden gemaakt van de recht-
streekse, dagelijkse inbreng van de noodzakelijke gegevens in de invorderingsbe-
standen door de geschillenambtenaar.
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Hoofdstuk 6
Aanbevelingen

Het Rekenhof beveelt aan:

het potentieel van de workfl ow geschillen zo snel mogelijk volledig te 
benutten om te komen tot een globaal, performant beheers-, opvolgings-, 
en sturingsinstrument bij de fi scale geschillenbehandeling. Dit impliceert 
dat:

de scanning van de documenten zo wordt georganiseerd dat de 
geschillenbehandelaars hiermee niet worden belast.

De administratie is het ermee eens dat de organisatie van de 
scanning door daartoe opgeleide ambtenaren ongetwijfeld dient te 
worden verbeterd.

de geautomatiseerde rapporten die op basis van de workfl owge-
gevens via Mississippi en TBT een globaal statistisch overzicht van 
de administratieve en gerechtelijke geschillen zullen bieden, zo snel 
mogelijk volledig op punt worden gesteld zodat deze management-
tool de voor de verschillende administratieve niveaus vereiste infor-
matie kan opleveren.

de gegevens over de aard van de bezwaarschriften zo snel mogelijk 
worden opgenomen in de workfl ow en dat daaraan een zoekfunctie 
wordt gekoppeld. Op die wijze moet de workfl ow inhoudelijke sturing 
en differentiëring mogelijk maken en kan hij ook een ondersteunings-
instrument vormen waarmee de geschillenbehandelaars de geschillen 
sneller kunnen afhandelen met aandacht voor de coherentie van de 
administratieve beslissingen.

De administratie bevestigt dat de workfl ow geschillen nog dit jaar 
moet worden gelinkt aan de “thesaurus van het kennisbeheer”.

2. de juridische ondersteuning van de responsabilisering van de taxatiediensten 
zo snel mogelijk structureel te realiseren door afdelingen Voorafgaande 
Geschillen op te richten.

 De administratie bevestigt dat de invoering van betrekkingen “vooraf-
gaande geschillen” ongetwijfeld een positieve bijdrage zou kunnen leveren 
in het voorkomen van geschillen door de vestiging van ernstig gemotiveerde 
en goed onderbouwde aanslagen.

3. zo snel mogelijk de link te leggen tussen de workfl ow en het invorderings-
bestand om een duidelijk beeld te krijgen van de verhouding tussen het 
bedrag aan vastgestelde rechten en het bedrag dat daarvan werkelijk 
wordt geïnd.

 De administratie bevestigt dat het inderdaad uitermate belangrijk is dat er 
op korte termijn een bestendig geactualiseerde link wordt gerealiseerd en 
deelt mee dat in afwachting daarvan nu reeds werk zal worden gemaakt 
van de rechtstreekse, dagelijkse inbreng van de noodzakelijke gegevens in 
de invorderingsbestanden door de geschillenambtenaar.

1.

•

•

•
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Hoofdstuk 7
Reactie van de minister van Financiën

De minister van Financiën sluit zich in zijn antwoord van 28 juli 2008 aan bij de 
visie van het Rekenhof dat de workfl ow geschillen verder op performante wijze 
moet worden uitgebouwd, teneinde garanties te bieden voor de coherentie van de 
administratieve beslissingen. Hij deelt mee dat de aanbevelingen in aanmerking 
zullen worden genomen bij de verdere verwezenlijking van de nog steeds aan de 
gang zijnde hervormingen. 
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Bijlage
Brief van de minister van Financiën

Brussel, 28 juli 2008

De heer Franki VANSTAPEL
Eerste voorzitter
Rekenhof
Regentschapsstraat 2
1000 BRUSSEL

Mijnheer de eerste voorzitter,

Verwijzend naar uw schrijven van 19 juni 2008 meld ik u kennis te hebben genomen 
van de in het verslag van het Rekenhof opgenomen onderzoeksresultaten naar 
aanleiding van de uitgevoerde opvolgingsaudit in aansluiting op het in april 2004 
gepubliceerde rapport over de administratieve behandeling van bezwaarschriften 
inzake directe belastingen.

Hoewel het Rekenhof erkent dat de invoering van het opvolgingssysteem “work-
fl ow geschillen” de geschillenbehandeling overzichtelijker en toegankelijker heeft 
gemaakt, dat ook voor de Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie het 
principe van de responsabilisering inmiddels structureel is gerealiseerd, en dat de 
bezwaarprocedure wel degelijk de fi lterfunctie vervult die de wetgever heeft 
beoogd, sluit ik mij aan bij uw visie dat inzonderheid de “workfl ow geschillen” 
verder op performante wijze moet worden uitgebouwd hetgeen garanties moet 
bieden voor de coherentie van de administratieve beslissingen.

Het is voor de hand liggend dat in het kader van de nog steeds aan de gang zijnde 
hervormingen die voortdurend onderworpen zijn aan evaluatie en bijsturing, de in 
het bedoeld verslag vermelde aanbevelingen in aanmerking zullen worden genomen 
bij de verdere verwezenlijking van die hervormingen.

Hoogachtend,

Didier REYNDERS
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Verslag van het Rekenhof aan de Kamer
van Volksvertegenwoordigers

Brussel, september 2008

Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.

Il existe aussi une version française de ce rapport.

U kunt dit verslag in de taal van uw keuze raadplegen 
of downloaden op de internetsite van het Rekenhof.
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