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Samenvatting

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is binnen de FOD Financiën de administratie die belast is met de strijd tegen de grote georganiseerde ﬁscale fraude.
Het Rekenhof heeft vijf essentiële aspecten van de werking van de BBI onderzocht: de human resources, de selectie van ﬁscale onderzoeken, de beheersindicatoren, de duur van de onderzoeken en de aangiften bij het parket.
Het personeelsbestand van de BBI is sinds 2000 met 12,5 % gegroeid. Momenteel telt de BBI 493 medewerkers in de buitendiensten, maar dit cijfer ligt nog
steeds lager dan vooropgesteld in het kader van de Coperﬁnhervorming, namelijk
622 medewerkers.
Het personeel van de BBI bestaat voornamelijk uit medewerkers van andere
ﬁscale administraties die op vrijwillige basis zijn gedetacheerd. Het werken via
interne aanwervingen maakt het mogelijk medewerkers te selecteren op basis
van hun competentie en motivatie. De BBI kan op die manier tot op zekere
hoogte waken over de kwaliteit van het personeelsbestand, maar blijft afhankelijk van de ingediende kandidaturen. De medewerkers kunnen bovendien op
eigen verzoek terugkeren naar hun initiële administratie. Het is dus niet zeker
dat de diensten van de BBI voldoende geïnteresseerde en gekwaliﬁceerde kandidaten zullen vinden. Het Rekenhof acht het noodzakelijk dat de BBI aantrekkelijk blijft om een voldoende stabiel personeelsbestand te garanderen en te
kunnen rekenen op talrijke en gevarieerde kandidaturen.
De BBI biedt haar medewerkers de mogelijkheid om allerhande opleidingen te
volgen als daar vraag naar is. De centrale administratie van de BBI heeft echter
geen systematisch beleid voor continue vorming uitgestippeld dat, op basis van
de identiﬁcatie van de behoeften op middellange termijn, cursussen of workshops
zou kunnen aanbieden waarin de theoretische en vooral de praktische kennis
wordt bijgespijkerd.
De opdracht van de BBI moet duidelijker worden omschreven zodat elke ﬁscale
administratie binnen haar eigen bevoegdheden zou kunnen werken. Het beleidsseminarie van de BBI in oktober 2010 is een gelegenheid om haar opdracht te
herzien en de normen te herdeﬁniëren voor de selectie van dossiers (de aard van
de te bestrijden ﬁscale fraudes) en voor de concrete samenwerkingsprocedure
tussen de BBI en de andere ﬁscale administraties.
De efﬁciëntie van de selectie van onderzoeken binnen de BBI hangt af van het
volume en van de kwaliteit van de ontvangen informatie over mogelijke ﬁscale
fraude. Om die informatie beter te beheren, wordt momenteel een project inzake
inputbeheer op touw gezet dat de selectie moet objectiveren en dat de onderzoeken van de BBI moet toespitsen op de essentie van de job. Een betere selectie van de onderzoeken (met name door middel van risicoanalyses) kan ervoor
zorgen dat de onderzoeken sneller verlopen en betere resultaten opleveren. In
dat nieuwe kader moet volgens het Rekenhof a posteriori worden nagegaan of de
gevoerde onderzoeken wel degelijk binnen de speciﬁeke opdracht van de BBI vallen, zodat de modaliteiten van de selectieprocedure eventueel kunnen worden
bijgestuurd.
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Een aantal van de achttien beheersindicatoren die de BBI momenteel gebruikt,
zou moeten worden geherdeﬁnieerd om het management meer nuttige en volledige informatie te verschaffen over alle essentiële taken. Bepaalde indicatoren
hanteren voor belangrijke acties drempels die duidelijk weinig realistisch zijn. De
betrouwbaarheid van die indicatoren wordt niet systematisch getest, noch door
de BBI, noch door de interneauditdiensten van de ﬁscale administraties van de
FOD Financiën. In hun huidige conﬁguratie en gebruik zijn de beheersindicatoren
een nuttig instrument voor de interne controle voor de verschillende hiërarchische
niveaus, maar ze worden onvoldoende gebruikt – en misschien slecht afgestemd
– voor de uitbouw van een strategische visie op de ontwikkeling van deze administratie.
De invorderingsstatistieken zijn momenteel niet nauwkeurig en betrouwbaar
genoeg om de budgettaire impact te meten van het door de BBI geleverde werk.
De Stimer-toepassing die wordt ontwikkeld, zou op middellange termijn kwaliteitsvolle en bruikbare informatie over de invorderingen moeten opleveren in vergelijking met de vastgestelde rechten.
De BBI zou over haar activiteiten rekenschap moeten aﬂeggen door een bredere
waaier aan cijfergegevens voor te leggen en, vooral, door de verstrekte gegevens
meer te becommentariëren.
De duur van de onderzoeken is een essentieel element in de strijd tegen de
ﬁscale fraude. Nagenoeg de helft van de onderzoeken van de BBI wordt binnen
de twaalf maanden afgerond. Een vierde van de onderzoeken neemt meer dan
twee jaar in beslag en 12 % vergt meer dan drie jaar onderzoek. Omdat er momenteel geen indicator bestaat die aangeeft hoeveel tijd nodig is voor elk van de
fasen van het controleproces, kan het Rekenhof geen exhaustieve en afgewogen
uitspraak doen over de oorzaken van de vertragingen bij de BBI-onderzoeken.
Het is echter duidelijk dat de relaties met de gerechtelijke instellingen en met de
buitenlandse ﬁscale administraties zwaar wegen op de duur van een onderzoek.
De procedure voor de aangifte bij het parket van stafrechtelijk te vervolgen misdaden en misdrijven die in de loop van de door de BBI gevoerde onderzoeken
worden ontdekt, wordt niet in alle dossiers toegepast. In de praktijk wordt deze
procedure soms toegepast wanneer het ﬁscale onderzoek, vanwege een gebrek
aan medewerking van de belastingplichtige, niet langer opschiet omdat de administratie niet over bepaalde onderzoeksbevoegdheden beschikt. De onvoldoende
duidelijke administratieve normen inzake aangifte verhogen het risico dat de wet
niet eenvormig wordt toegepast. De centrale administratie van de BBI zou de
praktijken die in haar gewestelijke directies worden gevolgd voor de aangiftes bij
het parket, nauwer moeten opvolgen en zo nodig de normen ter zake verduidelijken.
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Inleiding

Algemene voorstelling
De audit van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kadert binnen de algemene
controleopdracht van het Rekenhof op de verrichtingen met betrekking tot de
vaststelling en de invordering van de door de Staat verworven rechten, met inbegrip van de ﬁscale ontvangsten1.
De BBI is binnen de FOD Financiën de administratie die speciﬁek belast is met
het bestrijden van de grote georganiseerde ﬁscale fraude, waarachter meestal
ingewikkelde en grensoverschrijdende mechanismen schuilgaan.
Het Rekenhof heeft een globale audit van die administratie uitgevoerd en heeft
zijn aandacht daarbij hoofdzakelijk gericht op de human resources, de selectie
van de gevoerde onderzoeken en de monitoring van de diensten op basis van
beheersindicatoren. Het onderzocht ook de problematiek van de doorlooptijd
van de onderzoeken en de informatie die aan de gerechtelijke instellingen wordt
doorgespeeld met het oog op het eventuele strafrechtelijke gevolg van de grote
fraudedossiers.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 10 april 2008 een bijzondere
parlementaire onderzoekscommissie opgericht, gewijd aan de “grote ﬁscale
fraudedossiers”. Deze commissie had tot taak belangrijke ﬁnanciële en ﬁscale
dossiers van de laatste vijftien jaar te onderzoeken om na te gaan wat de oorzaken zijn van de problemen bij de behandeling van die dossiers en oplossingen
te suggereren in de vorm van aanbevelingen aan de verschillende actoren in de
strijd tegen de ﬁscale fraude. Deze audit vormt dan ook een bijdrage aan de
werkzaamheden van de bijzondere parlementaire onderzoekscommissie. In haar
eindverslag van 7 mei 2009 suggereert de commissie immers dat het Rekenhof
regelmatig audits zou uitvoeren over de werking van de belastingsadministratie
en meer bepaald van de BBI.2

Onderzoeksvragen en -methode
De volgende vijf belangrijke auditvragen werden onderzocht:
1.

Zijn de bij de BBI beschikbare human resources (effectieven, kwaliﬁcatie,
opleiding, …) adequaat voor de opdrachten die zij moet uitvoeren? (Hoofdstuk 2)

2.

Is de selectieprocedure van de onderzoeken (saisine) doeltreffend? (Hoofdstuk 3)

3.

Is het mogelijk om via de beheersindicatoren die de BBI gebruikt, een correct beeld te krijgen van het werk dat de inspectiediensten uitvoeren en
gebruikt het management die indicatoren op doeltreffende wijze om de
administratie aan te sturen? (Hoofdstuk 4)

1

Wet van 4 april 1995 tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de oprichting van het Rekenhof.

2

Parl. St. Kamer, 7 mei 2009, DOC 52 0034/004, Parlementair onderzoek over de grote ﬁscale
fraudedossiers, verslag.
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4.

Is het mogelijk om met het controleproces dat de BBI hanteert een ﬁscaal
onderzoek binnen een redelijke termijn af te sluiten? (Hoofdstuk 5)

5.

Passen de diensten van de BBI de procedure voor de aangifte bij het parket van strafrechtelijke misdaden en misdrijven die ze bij hun onderzoeken
op het spoor komen toe overeenkomstig de wet en overeenkomstig de
hoofdopdracht van de BBI? (Hoofdstuk 6)

Het Rekenhof heeft gebruik gemaakt van de volgende auditmethodes:
•

analyse van de instructies, omzendbrieven, handleidingen en administratieve commentaar, notulen van vergaderingen, informatie aan het parket,
beheersgegevensbanken, performantie-indicatoren, enz;

•

enquête via e-mail bij de BBI-inspectiediensten over de problematiek van
de looptijd van de enquêtes en de saisine;

•

interview met de leidende ambtenaren van de centrale administratie en van
de buitendiensten van de BBI (voornamelijk de gewestelijke directeurs).

Tijdspad
Aankondiging aan de minister van Financiën, aan de
voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën,
aan de administrateur-generaal van de Belastingen en
de Invordering en aan de administrateur “Fraudebestrijding” die aan het hoofd staat van de BBI

20 november 2008

Verzending voorontwerp van verslag aan de voorzitter
van het directiecomité van de FOD Financiën en aan de
administrateur Fraudebestrijding

19 november 2009

Gezamenlijke reactie van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën en de administrateur Fraudebestrijding

14 december 2009

Verzending ontwerpverslag aan de minister van Financiën

24 februari 2010

Reactie van de minister

24 maart 2010

Reacties van de administratie en de minister
Het huidige verslag houdt rekening met de opmerkingen van de administratite en
de minister van Financiën.
In zijn brief (bijlage 2) onderstreept de minister een aantal punten uit het verslag
die hij belangrijk vindt. Ook verwijst hij naar bepaalde recente ontwikkelingen zoals
de ophefﬁng van het bankgeheim, de onderhandelingen over de samenwerking
tussen de ﬁscale administraties en justitie (bv. de una via-regel) en de internationale acties tegen de belastingparadijzen en ter bevordering van de uitwisseling
van ﬁscale inlichtingen. Deze ontwikkelingen zouden aan bepaalde aanbevelingen
van het Rekenhof moeten tegemoetkomen.
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Hoofdstuk 1
Opdracht en organisatie van de Bijzondere Belastinginspectie

1.1

Overzicht

Sinds haar oprichting in 19783 is de Bijzondere Belastinginspectie belast met de
uitvoering van grootschalige polyvalente onderzoeken inzake fraudebestrijding.
Het personeelsbestand van de BBI bestaat uit ambtenaren die zijn gedetacheerd
uit de de diensten van de Directe Belastingen en van de BTW, de Douanediensten en meer recent van de diensten van de Invordering4.
De opdracht van de BBI bestaat in “het opzoeken, het voorkomen en het bestraffen van de grote en georganiseerde ﬁscale fraude, met name de ontmanteling
van de bijzondere mechanismen en ingewikkelde constructies die op grote
schaal worden gebruikt en dikwijls een internationale dimensie vertonen”5. Deze
opdracht impliceert dat in hoge mate moet worden samengewerkt met de ﬁscus
in het buitenland (fraude is een grensoverschrijdend verschijnsel), en dat nauw en
continu moet worden samengewerkt met de gerechtelijke overheden (grote georganiseerde fraude is een strafrechtelijke inbreuk).
Naast haar controlewerk moet de BBI ook bijdragen tot een vlottere invordering
van de belastingen en taksen waarvan ze vastgesteld heeft dat ze eisbaar zijn.
Bovendien behandelt de BBI haar geschillen inzake btw en, sinds 1 februari 2008,
al haar geschillen inzake inkomstenbelasting (IB).
1.2
1.2.1

Organisatie van de administratie
Normen

De BBI is bevoegd voor alle belastingen die door de Staat moeten worden geïnd.
Ze oefent haar bevoegdheden uit binnen het reglementair kader dat van toepassing is op haar zusteradministraties, die elk bevoegd zijn voor speciﬁeke ﬁscale
materies6.
De BBI beschikt bovendien over een eigen referentiekader bestaande uit omzendbrieven en vooral uit een Handleiding die een samenvatting maakt van de normen
die voor deze administratie van kracht zijn. Dit referentiekader dat regelmatig
wordt geactualiseerd en beschikbaar is op het intranet van de BBI, bevat nuttige
koppelingen naar meer speciﬁeke instructies en andere bijkomende documenten.
Dit instrument is uitgewerkt om de ambtenaren van die administratie efﬁciënt bij
hun werk te leiden.
3

Koninklijk besluit van 14 november 1978 tot oprichting van de graad van administrateur-generaal
van de belastingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling
van het organiek reglement van het Ministerie van Financien en van de bijzondere bepalingen die
er voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel, Belgisch Staatsblad, 21 februari 1979.

4

Er zijn bij de BBI geen ambtenaren werkzaam die afkomstig zijn uit de Patrimoniumdocumentatie,
hoewel het Coperﬁnplan voorstelt een bepaald aantal personeelsleden van deze administratie ter
beschikking te stellen.

5

Bijzondere Belastinginspectie, Handleiding, 111/04.

6

Artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980
bepaalt dat de administratie van de BBI en haar ambtenaren de bevoegdheden heeft die door de
wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen worden verleend aan
de ﬁscale administraties en aan hun ambtenaren.
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1.2.2

Diensten

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de centrale administratie die belast is
met de globale organisatie van de BBI, en de buitendiensten of operationele diensten.
De BBI wordt geleid door de “administrateur Fraudebestrijding”7. De centrale
administratie bestaat uit ondersteunend personeel dat onder meer belast is met
de coördinatie en de interne controle van de buitendiensten, en vier technische en
logistieke diensten. De buitendiensten bestaan uit vier gewestelijke directies en
negen centra die 44 inspectiediensten groeperen (btw en/of inkomstenbelasting).
Er zijn bij de gewestelijke directies en de centra ook 26 ondersteuningscellen
ondergebracht.
De gewestelijke directeurs en de directeurs van de centra zijn de plaatselijke
managers van de diensten, die ze bijstaan en waaraan ze de nodige richtlijnen
geven. Ze staan in voor het personeelsbeheer, de selectie van de onderzoeken en
de opvolging van de behandeling ervan.
Het behoort tot de opdracht van de directeurs van de centra rechtstreeks in contact te staan met de inspecteurs-diensthoofden en met de taxatieambtenaren. Ze
zorgen voor een goede interactie tussen de inspectiediensten en de ondersteuningscellen.
Naast de cellen Douane en Accijnzen (één cel per gewestelijke directie), die
bestaan uit personeelsleden van de Administratie van de Douane en Accijnzen,
en de cellen Informatica (één cel per centrum) die bestaan uit in informatica
gespecialiseerde taxatieambtenaren, zijn er nog twee andere gespecialiseerde
cellen: de mobiele Invorderingscellen8 (één cel per gewestelijke directie) en de
cellen Geschillen (één cel per centrum).
De mobiele Invorderingscellen werden in 1998 opgericht met als essentiële taak
de invordering in de hand te werken van de ﬁscale schuldvorderingen die door de
diensten van de BBI zijn of zullen worden gevestigd. Ze kunnen dus al in actie
treden nog vóór de Staat over een uitvoerbare titel beschikt, als de belastingplichtige verrichtingen doet om de latere invordering te verhinderen van een
belastingvordering die men nog aan het vestigen is.
De cellen Geschillen werden in 1998 opgericht. Ze staan de inspectiediensten bij
en zien erop toe dat de belastinghefﬁngen correct worden gevestigd en, in voorkomend geval, met zoveel mogelijk slaagkansen verdedigbaar zijn voor de
administratieve en gerechtelijke instanties. Ze behandelen de administratieve
geschillen van de BBI inzake btw en inkomstenbelasting en nemen deel aan de
verdediging van belastinghefﬁngen die voor de rechtbank worden betwist.
Naast de inspectiediensten met beperkte territoriale bevoegdheid bestaan er
afdelingen die over het hele land optreden voor speciﬁeke gevallen van ﬁscale
fraude. Ze bestaan, afhankelijk van de behoeften, uit ambtenaren afkomstig uit
de inspectiediensten. Zo werd voor de ontmanteling van de btw-carrouselstructuren – exclusieve bevoegdheid van de BBI9 – een afdeling opgericht en het geheel
7

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 houdende toekenning van verscheidene
algemene directies binnen de federale overheidsdienst Financiën

8

Hun organisatie, opdrachten en bevoegdheden maken het voorwerp uit van instructie AFC/23/98-4
opgenomen in BBI-omzendbrief nr. 213.

9

Het Rekenhof heeft de acties van de BBI op het vlak van de bestrijding van btw-carrousels reeds
onderzocht: Intracommunautaire btw-fraude – Samenwerkingsonderzoek met de Nederlandse
Algemene Rekenkamer en het Duitse Bundesrechnungshof, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, maart 2009, 74p. Beschikbaar op www.rekenhof.be.
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van taken dat ermee verband houdt werd aan een technische dienst toevertrouwd.
Deze afdeling groepeert zes in btw gespecialiseerde inspectiediensten en is een
voorafbeelding van wat een vijfde nationale directie zou moeten worden naast de
vier gewestelijke directies. Om deze afdeling te sturen werd een bijzondere nationale structuur ingesteld onder de naam “Coördinatiestructuur carrousel” (CSC),
die wordt geleid door een college10 bestaande uit vier personen waarin elke
gewestelijke directie is vertegenwoordigd.
1.2.3

Activiteiten

De inspectiediensten van de BBI voeren ﬁscale onderzoeken uit in de strijd tegen
de grote ﬁscale fraude met betrekking tot alle belastingen die door de Staat
moeten worden geïnd, maar meer in het bijzonder de btw en de inkomstenbelastingen. Deze inspectiediensten zijn gespecialiseerd in één van de twee belastingen. De onderzoeken worden echter meer en meer gekenmerkt door een multidisciplinaire benadering per fraudezaak en minder per belastingplichtige of per
dossier.
De inspectiediensten van de BBI zijn afhankelijk van nuttige informatie over
fraude-indiciën om hun onderzoeken efﬁciënt te kunnen richten. Vooraleer de
inspectiediensten met het eigenlijk ﬁscaal onderzoek beginnen, voeren ze in principe een vooronderzoek11 uit om te beoordelen of het opportuun is het onderzoek
in dit bepaald dossier voort te zetten.
In de loop van het vooronderzoek kan normaal geen enkele onderzoeksdaad
worden gesteld bij de belastingplichtige. Het management formuleert de aanbeveling om voor de meeste vooronderzoeken binnen de drie maanden na
inschrijving in het werkplan een beslissing te nemen. Na aﬂoop van het vooronderzoek wordt ofwel het vooronderzoek geschrapt en het dossier eventueel
overgedragen aan een zusteradministratie, ofwel wordt het dossier ingeschreven voor onderzoek.
De BBI beschikt voor haar onderzoeken over dezelfde onderzoeksbevoegdheden
als de administraties die speciﬁek bevoegd zijn voor de verschillende types belastingen. Haar territoriale bevoegdheid is echter ruimer en haar onderzoeken kunnen langer duren omdat ze vaak meer ingewikkelde en grondige onderzoeksdaden
vergen.
Ter afsluiting van de onderzoeken wordt een verslag opgesteld dat door de
gewestelijke directeur of de directeur van het centrum moet worden goedgekeurd.
De BBI is niet bevoegd voor de inkohiering van bijdragen en boetes inzake inkomstenbelasting (IB) en evenmin voor de vestiging en de uitvoering van de dwangbevelen inzake btw. Deze taken worden uitgevoerd door de beherende administraties, die titularis van de dossiers zijn. De BBI is evenmin belast met de
invordering van de schuldvorderingen die als gevolg van haar optreden werden
gevestigd.

10

In werking getreden op 17 december 2007.

11

Een vooronderzoek is echter niet verplicht wanneer het zeker is dat een dienst van de BBI effectief
een grondig onderzoek zal starten en rechtzettingen in het dossier in kwestie zal doorvoeren.
(Handleiding BBI, nr. 313/02).
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De BBI staat sinds 1998 in voor de volledige behandeling van haar geschillen
inzake btw. Inzake IB was het tot 1 februari 2008 de administratie van de Directe
Belastingen die de administratieve geschillen behandelde. Op gerechtelijk niveau
verdeelden relatief complexe regels de bevoegdheden tussen de BBI en de
Directe Belastingen. Sinds 1 februari 2008 behandelt de BBI zelf haar geschillen
inzake IB en worden alle administratieve en gerechtelijke geschillen inzake btw en
IB behandeld via de toepassing Workﬂow geschillen die de hele procedure
beheert.
1.2.4

Beheersinstrumenten en toezicht

Het werkplan vormt het basisinstrument om de controleactiviteiten van de inspectiediensten op te volgen. De vooronderzoeken en onderzoeken worden erin ingeschreven, na overleg met de hiërarchie.
De statistische gegevens in verband met het werkplan, de controleresultaten en
de opvolging op het vlak van de geschillen rond dossiers die door de buitendiensten van de BBI zijn onderzocht, worden bijgehouden op de server van de
centrale administratie in een gegevensbank waarop de dienst ICT van de FOD
Financiën toezicht uitoefent.
De toepassing LCFB12 werd meer recent ontwikkeld met het oog op implementatie in alle BBI-centra. Deze gegevensbank groepeert de informatie in verband met
personen, zaken, controles, gerechtelijke dossiers, enz. die in het kader van de
ﬁscale onderzoeken werd vergaard. Ze groepeert aldus alle gegevens die nuttig
zijn voor het beheer en de supervisie van de diensten. De toepassing LCFB biedt
meer bepaald het voordeel dat ze de fraudezaken identiﬁceert, terwijl de vorige
toepassing enkel dossiers identiﬁceert in verband met een belastingplichtige/
btw-plichtige en slechts over beperkte mogelijkheden beschikt om de ermee
samenhangende dossiers eraan te koppelen.
Wat meer speciﬁek de opvolging van de activiteiten van de diensten ten aanzien
van de operationele en strategische doelstellingen betreft, gebeurt het “Performantiemanagement” dat sinds 199813 is ingevoerd in de FOD Financiën, bij de
BBI via rekenbladen die een reeks beheersindicatoren en eraan gekoppelde normen vermelden, die na te streven drempelpercentages vormen14. Deze lijst wordt
elk semester door de centrale administratie van de BBI opgesteld in samenwerking met de gewestelijke directeurs en de directeurs van de centra, en bezorgd
aan de gewestelijke en directeurs van de centra. Zij vormt de essentiële grondslag voor de monitoring van de diensten toegepast op de verschillende hiërarchische niveaus: centrale administratie, gewestelijke directies en centra.

12

Lutte contre la fraude/Fraudebestrijding.

13

Dit instrument heeft tot doel de prestaties van de diensten op te volgen om de verwezenlijking van
de verschillende opdrachten van de FOD te optimaliseren. De toepassing TBT (Tableaux de Bord
– Boordtabellen) die in 2000 werd opgestart, is een ander beheersinstrument dat streeft naar een
betere werkorganisatie op basis van vooraf gedeﬁnieerde doelstellingen. De (volledig geautomatiseerde) boordtabellen bieden de BBI momenteel echter geen meerwaarde ten opzichte van het
systeem van de “Performantiemanagement”-tabellen die gegevens bevatten die op niet-geautomatiseerde wijze zijn ingevoerd. Eigenlijk beogen de twee toepassingen wel degelijk dezelfde beheersdoelstellingen, dezelfde indicatoren en dezelfde normen.

14

Er wordt uitvoeriger op deze indicatoren ingegaan in hoofdstuk 4 van dit verslag.
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Aan de top van de hiërarchie worden de activiteiten van de diensten en de evolutie
van de administratie in haar geheel, in het algemeen opgevolgd tijdens plenaire
vergaderingen (drie of vier per jaar) met de centrale administratie, de gewestelijke
directeurs en de directeurs van de centra, en tijdens vergaderingen met de centrale administratie en de gewestelijke directeurs alleen (drie à vier per jaar ook),
waar ook speciﬁeke fraudezaken aan bod komen. De verslagen van die vergaderingen staan op het intranet van de BBI en geven alle personeelsleden de mogelijkheid zich te informeren over wat momenteel binnen hun instelling de voornaamste uitdaging is.
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Hoofdstuk 2
Humanresourcesbeheer

2.1

Aanwerving

In het personeelsplan van de FOD Financiën worden voor elke entiteit de personeelsbewegingen en de aanwervingen gedeﬁnieerd. Dat personeelsplan, dat door
het directiecomité van de FOD wordt goedgekeurd, is een meerjarenprogrammering die, binnen de budgettaire mogelijkheden, rekening houdt met de aanvragen
van de administraties en punctuele keuzes maakt in het perspectief van de in het
Coperﬁnplan gedeﬁnieerde personeelsbehoeften.
Binnen de lijnen van dit personeelsplan deﬁnieert de centrale administratie van de
BBI haar eigen personeelsbeleid en tracht ze zo goed mogelijk in te spelen op de
behoeften die de diensten elk jaar formuleren.
2.1.1

Normen

De meeste personeelsleden van de BBI zijn gedetacheerd vanuit de Administratie
van de Ondernemings- en Inkomensﬁscaliteit (DB en BTW), en in mindere mate
vanuit de Administratie van Douane en Accijnzen en vanuit de Administratie van
de Invordering15. Het ter beschikking gestelde personeel blijft voor het verdere
verloop van zijn loopbaan en voor de verwerking van zijn administratieve toestand
behoren tot de administratie waaronder het oorspronkelijk ressorteerde. Overeenkomstig de geldende algemene principes binnen de FOD Financiën gebeuren
die detacheringen op vrijwillige basis. Naargelang van de loopbaan en de bevorderingen kunnen ambtenaren de voorkeur geven aan een betrekking dichter bij
huis. De administratie onderstreept hierbij dat de personeelsleden die een affectatie wensen bij de AOIF kunnen kiezen tussen 48 gedecentraliseerde controlecentra en over gelijkaardige vergoedingen beschikken als bij de BBI. Dit vormt
een beperking die weegt op de adequate affectatie van voldoende ervaren en
opgeleid personeel.
Sinds het personeelsplan 2005 heeft de BBI echter de mogelijkheid om personeel
te recruteren uit een wervingsreserve, net zoals de andere ﬁscale administraties.
Er werken bij de BBI ook een tiental contractuele personeelsleden (jaarlijks
gemiddelde)16.
In een protocol dat op 6 september 2001 tussen de ﬁscale administraties werd
gesloten, worden de modaliteiten gedeﬁnieerd voor de terbeschikkingstelling van
personeel aan de administratie van de BBI via mutaties. Belangstellende ambtenaren kunnen zich inschrijven in het permanent kandidatenregister waarin de
graad en de standplaats(en) waarvoor ze solliciteren worden vermeld.17

15

De speciﬁeke regels inzake ter beschikking van de buitendiensten van de BBI gestelde personeelsleden worden gedeﬁnieerd in artikel 25ter van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën, en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel.

16

Over de periode van 2002 tot 2009 (toestand in de maand mei) schommelde het aantal contractuelen bij de BBI (buitendiensten en centrale administratie) tussen drie tot zestien eenheden, met
een jaarlijks gemiddelde van tien eenheden over de hele periode.

17

Dit kandidatenregister geldt slechts voor ambtenaren tot rang A10/11.
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De ambtenaren die kandidaat zijn voor de betrekkingen die zijn voorbehouden
voor de taxatieambtenaren DB en BTW moeten bij voorkeur minstens één jaar
nuttige ervaring hebben inzake controle van de vennootschapsbelasting of van de
btw.
Behalve in het geval van uitzonderlijke omstandigheden loopt een terbeschikkingstelling in een betrekking van niveau A of B over een periode van minstens
drie jaar18.
Om te worden gedetacheerd, moeten de kandidaten van niveau A het gunstig
advies bekomen van een college van ambtenaren-generaal (met een vertegenwoordiger van hun administratie van oorsprong) tijdens een onderhoud. Dat onderhoud gaat vooral over de motivatie van de kandidaat voor een betrekking bij de
BBI, over zijn loopbaan en over bepaalde technische competenties. De kandidaten
van niveau B hebben een onderhoud met de gewestelijke directeur van het ambtsgebied van hun keuze.
Binnen de administratie werd een proefperiode van een jaar ingevoerd. Na aﬂoop
van deze periode, maar ook tijdens de loopbaan, kan de BBI een einde maken aan
de terbeschikkingstelling van het gedetacheerde personeelslid. Het einde van de
terbeschikkingstelling is geen tuchtmaatregel.
De integratieprocedure van de nieuwe personeelsleden is gespreid over een
periode van dertien maanden. Gedurende de eerste zeven maanden van de terbeschikkingstelling van een personeelslid, wordt vooral de motivatie, de strijdvaardigheid, de discretie, het doorzicht en de teamgeest van de ambtenaar
nagegaan. In de tweede fase (van de achtste tot de dertiende maand), zal vooral
worden gekeken naar het rendement van de ambtenaar. Na elke fase vindt er
een gesprek plaats tussen de betrokken ambtenaar en het hoofd van de inspectiedienst of de gewestelijke directie. In de loop van de zevende en de dertiende
maand moet er een integratieverslag worden opgesteld.
Het personeelslid kan op eigen initiatief zijn terbeschikkingstelling bij de BBI
beëindigen met inachtneming van de daartoe voorziene procedure inzake mutatie
naar een betrekking in zijn administratie van oorsprong.
2.1.2

Praktijk

De centrale administratie van de BBI nodigt regelmatig de geïnteresseerde ambtenaren van de andere ﬁscale administraties uit om zich kandidaat te stellen19; ze
kunnen drie standplaatsen uitkiezen. Het kandidatenregister wordt aldus continu
gevoed, en het aantal kandidaten schommelde in de loop van de laatste vijf jaren
(2004-2008) tussen 326 en 464.
Het niveau en de oorsprong van de kandidaten stemmen niet noodzakelijkerwijze
overeen met de behoeften van de BBI. Zo ligt het aantal ambtenaren van niveau A
meestal lager dan het aantal kandidaten in de overige niveaus. Gelet op het totale
aantal kandidaten moet er normaal niet worden gevreesd voor een tekort aan
kandidaten van niveau A. De administratie onderstreept echter dat er een onevenwicht kan ontstaan tussen de personeelsbehoeften van een speciﬁek centrum van
de BBI en het aantal ambtenaren die zich kandidaat stellen voor dit centrum.

18

De BBI aanvaardt geen kandidaturen meer voor niveau C.

19

De laatste oproep tot kandidaten dateert van 1 september 2008; hij stelt de BBI voor en beschrijft
in detail welke aanwervingsprocedure wordt toegepast.
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De problematiek van de ﬁscale oorsprong van de kandidaten (BTW/Inkomstenbelasting) is ook zorgwekkend. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat er veel meer
kandidaten zijn die uit de Administratie van de Directe Belastingen komen dan uit
die van de BTW. Terwijl deze laatsten in de buitendiensten 35 tot 40 % van de
ambtenaren van de BBI vertegenwoordigen (voor alle niveaus samen in de loop
van het laatste decennium), vertegenwoordigen de kandidaten van niveau A
afkomstig van de BTW tussen 7 en 18 % van het totale aantal kandidaten van dat
niveau. Zo kwamen er in 2007 maar vijf kandidaten van niveau A van de BTW; in
2008 was de toestand lichtjes beter met twaalf kandidaten20. Gelet op de
gevraagde standplaats, het taalstelsel van de kandidaten en hun theoretische en
praktische competenties, is het niet zeker dat het aantal kandidaten afkomstig
van de BTW zal kunnen volstaan om de behoeften aan nieuw personeel van de
BBI in te vullen.
Het onderhoud dat de ambtenaren van niveau A moeten hebben met het college
van ambtenaren-generaal vóór hun detachering is een reële ﬁlter. Tussen 1 januari 2004 en 31 december 2008 hebben 107 kandidaten op 147 een positief advies
gekregen na dat onderhoud.
Wat de integratieverslagen betreft, hadden op de 35 verslagen die in 2007 en
2008 waren opgesteld na de dertiende maand van terbeschikkingstelling aan de
BBI, 33 nieuw aangeworven ambtenaren hun hiërarchie voldoening geschonken.
De twee ambtenaren die een negatief resultaat hadden bekomen, zijn teruggekeerd naar hun administratie van oorsprong.
Deze interne selectie op twee niveaus maakt het de BBI effectief mogelijk enkel
die ambtenaren aan te werven en te behouden die aan haar behoeften beantwoorden.

2.2
2.2.1

Aard en evolutie van de effectieven
Effectieven, oorsprong en dienstaanwijzing

In het algemeen kan (voor de buitendiensten) een lichte neiging naar een toename van het totale personeelsaantal worden vastgesteld, evenals een betrekkelijke stabiliteit in de verdeling van de administraties van oorsprong en binnen de
gewestelijke directies waarin de ambtenaren worden tewerkgesteld. Dat blijkt uit
de onderstaande tabel.

20

Dat probleem rijst eveneens voor de kandidaten van niveau A afkomstig van de Administratie van
Douane en Accijnzen, waaraan de BBI echter veel minder behoefte heeft. Over de laatste vijf jaren
schommelde het aantal kandidaten tussen 1 (2005-2006), 2 (2004 en 2007) en 4 (2008). Er zijn
echter veel meer kandidaten voor de lagere niveaus.
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Tabel 1 – Effectieven van de buitendiensten van de BBI21
Jaar

Administratie van
oorsprong*
DB

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
200922

263
251
247
243
252
255
253
273
304
281

BTW D&A
157
155
191
181
190
187
192
191
181
183

14
14
14
17
16
16
16
15
15
15

Gewestelijke directie volgens
dienstaanwijzing

Inv.

Totaal

Brussel

Gent

Antwerpen

Namen

0
0
9
10
12
11
11
14
13
14

434
420
461
451
470
469
472
493
513
493

103
98
112
116
121
127
127
133
136
130

91
87
92
88
91
90
89
92
93
92

103
101
110
105
114
111
112
117
123
117

137
134
147
142
144
141
144
151
161
154

* Directe Belastingen, BTW, Douane en Accijnzen, Invordering

Er kan worden vastgesteld dat de jaarlijkse schommelingen van het totale aantal
ambtenaren van de BBI gaan van minder dan 4 % (in mei 2009) naar meer dan
10 % (in 2002). Tot voor kort waren de neerwaartse schommelingen van de effectieven verwaarloosbaar. De in de eerste maanden van 2009 vastgestelde daling
van de effectieven (hoofdzakelijk als gevolg van pensioneringen) en de in de volgende trimesters geprogrammeerde uitstroom zouden echter de werking van de
operationele diensten kunnen verstoren als deze trend op middellange termijn
niet wordt omgebogen. De BBI had met die talrijke pensioneringen rekening
gehouden en voor 2009 gevraagd om negentien statutairen (twaalf niveaus A en
zeven niveaus B) te mogen detacheren naar haar diensten. Uiteindelijk heeft de
FOD Financiën zeven aanwervingen aanvaard (zes niveaus A en één niveau B).
Terwijl de effectieven van de FOD Financiën in zijn geheel dalen, blijven die van
de BBI waarin voorzien door de personeelsplannen stijgen. De gevalideerde conclusies in het eindverslag van de Coperﬁn BPR Fraudebestrijding hebben ook in
een dergelijke uitbreiding voorzien.
De onderstaande tabel geeft de effectieven van de inspectiediensten, van de
ondersteuningscellen in de buitendiensten en van de centrale administratie.

21

22

De voorgelegde cijfers bevatten de statutaire en contractuele ambtenaren en de BBI-ambtenaren
die voor lange tijd afwezig zijn (stage, loopbaan-onderbreking, disponibiliteit wegens persoonlijke
aangelegenheid, detachering naar een kabinet, enz.). Om het aantal voltijdsequivalenten te bekomen stelt de administratie dat deze cijfers met 11 % moeten worden verminderd.
Situatie in mei 2009.
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Tabel 2 – Totale effectieven van de BBI
Ondersteuningscellen*

Jaar

Geschillen Invordering Totaal

Inspec. &
gewestelijke
dir.23

Centrale
administratie

Totaal
BBI

D&A

Info.

2000

14

0

60

0

74

360

38

472

2001

14

0

57

0

71

349

38

458

2002

14

0

58

9

81

380

41

502

2003

17

25

59

10

111

340

40

491

2004

16

27

59

12

114

356

37

507

2005

16

28

62

11

117

353

33

503

2006

16

28

62

11

117

355

32

504

2007

15

30

60

14

119

374

37

530

2008
2009

15
15

29
31

62
66

13
14

119
126

394
367

37
38

550
531

* Douane en Accijnzen, Informatica, Geschillen, Invordering

Zoals men kan vaststellen, zijn de effectieven in de inspectiediensten en de gewestelijke directies (buiten de ondersteuningscellen) van 2000 tot 2009 nagenoeg
onveranderd gebleven, nl. van 360 tot 367, met soms aanzienlijke jaarlijkse schommelingen zoals in 2003 toen de effectieven van de inspectiediensten werden
afgeslankt door de oprichting van de informaticacellen. Bij de centrale administratie zijn de effectieven over heel die periode heel weining veranderd. Met de oprichting van de informatica- en de invorderingscellen is echter een grote inspanning
geleverd op het niveau van de ondersteuningscellen, die hun personeelsbestand
zien groeien van 74 tot 126 medewerkers (een stijging met 70 %).
2.2.2

Stabiliteit van het BBI-personeel

In de bijzondere parlementaire onderzoekcommissie werd onder andere de vraag
gesteld naar de stabiliteit van het personeel dat de ﬁscale fraude onderzoekt.
Aangezien het veel investeringen kost om de nodige competenties inzake doeltreffende fraudebestrijding te verwerven, te behouden en te ontwikkelen, zou een
hoge personeelsrotatie een verlies aan middelen betekenen dat de fraudebestrijding ondermijnt. Daarom heeft de commissie de aanbeveling geformuleerd erop
toe te zien meer bepaald het statuut van de ambtenaren belast met de strijd
tegen de fraude te revaloriseren24, opdat er geen al te groot personeelsverloop
zou zijn.
Uit de mutatiecijfers en uit de getuigenissen van de gewestelijke directeurs blijkt
dat het probleem van de stabiliteit reëel is: in nagenoeg vijf en een half jaar tijd
(2004-mei 2009) zijn 69 ambtenaren teruggekeerd naar hun dienst van oorsprong
bij de FOD, meestal op eigen verzoek. Voor bepaalde ambtenaren van de BBI is
een mutatie een opportuniteit om dichter bij huis te werken. Dit kan met name
verklaren dat op de 69 betrokken ambtenaren meer dan de helft (38) waren geaffecteerd bij de gewestelijke directie van Brussel.

23

Effectieven van de buitendiensten zonder de ondersteuningscellen.

24

Parl. Stuk, Kamer, DOC 52 0034/004, p. 255.
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2.2.3

Vergrijzing van de effectieven

De vergrijzing van de effectieven kan op middellange termijn op de doeltreffendheid van de diensten gaan wegen. Dat probleem kwam in de bijzondere commissie25 eveneens ter sprake, maar geldt niet enkel voor de administratie van de BBI26.
In de onderstaande tabel worden de totale effectieven (centrale administratie en
buitendiensten) uitgesplitst volgens leeftijdscategorie.
Tabel 3 – Effectieven van de BBI per leeftijdscategorie
Jaar
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

20-30
24
16
18
17
12
16
12
26
34
28

5,0 %
3,5 %
3,6 %
3,5 %
2,4 %
3,2 %
2,4 %
4,9 %
6,2 %
5,3 %

31-40
118
113
126
116
129
119
116
117
121
108

25,0 %
24,7 %
25,1 %
23,6 %
25,4 %
23,7 %
23,0 %
22,0 %
22,0 %
20,3 %

41-50
219
210
222
200
183
160
157
168
168
162

46,4 %
45,9 %
44,2 %
40,7 %
36,1 %
31,9 %
31,2 %
31,7 %
30,6 %
30,5 %

51-60
103
112
130
152
178
200
207
202
202
209

21,8 %
24,5 %
25,9 %
31,0 %
35,1 %
39,8 %
41,0 %
38,1 %
36,7 %
39,4 %

61-65
8
7
6
6
5
7
12
17
25
24

1,7 %
1,5 %
1,2 %
1,2 %
1,0 %
1,4 %
2,4 %
3,2 %
4,6 %
4,5 %

Aldus kan worden vastgesteld dat het personeel ouder dan 50 jaar proportioneel
vertweevoudigd is tussen 2000 en 2009. Wanneer ettelijke tientallen ambtenaren
– op middellange termijn – met pensioen gaan, kan men operationele problemen
vrezen. Dat kan ook in meer speciﬁeke diensten het geval zijn; zo vreest de administratie dat er in de komende jaren knowhow verloren zal gaan bij de informaticacellen.

2.3

Opleiding

De initiële en continue opleiding van de taxatieambtenaren is van essentieel
belang om de strijd tegen de ﬁscale fraude doeltreffend aan te pakken. Er ontstaan regelmatig nieuwe fraudemechanismen waardoor men goed geïnformeerd
moet zijn en snel moet kunnen reageren. De competenties moeten zich op velerlei vlakken situeren. Naast de belastingtechniek en de ermee verbonden materies (boekhouding, handelsrecht, vennootschapsrecht, enz.), is ook kennis in verband met de gerechtelijke procedures, de informatietechnologie, de
IT-communicatietechnieken vereist. Voorts is in een context van grensoverschrijdende fraude waarbij informatie met buitenlandse administraties uitgewisseld
moet worden, uitgebreide talenkennis ook een must. De bijzondere parlementaire onderzoekscommissie heeft in haar aanbevelingen trouwens aangeraden
zowel de interne als de externe opleidingen voor de belastingambtenaren te verbeteren en te coördineren27.

25

Zitting van 9 juni 2008 (zie p. 26 van de bijlagen van het eindverslag van de commissie).

26

In een audit van 2007 had het Rekenhof al gewezen op het speciﬁeke probleem van de leeftijdspiramide bij de diensten belast met de btw-controle. Zie: Fiscale controle van de btw-plichtigen,
augustus 2007, p. 28-29. Beschikbaar op www.Rekenhof.be.

27

Parl. Stuk, Kamer, DOC 52 0034/004, p. 255.

Bijzondere Belastinginspectie: Organisatie en werking – Rekenhof, april 2010

19

De administratie legt hierop ook de klemtoon in haar referentiewerk: “vaardigheden van BBI–medewerkers ontwikkelen is uiterst belangrijk”28. De BBI heeft
dus verschillende middelen ingeschakeld om de ambtenaren ertoe te bewegen
competenties te verwerven en te verbeteren.
Sinds drie jaar organiseert de BBI op gecentraliseerde wijze informatiedagen voor
de nieuwe BBI-ambtenaren. Tijdens die vier dagen durende sessies worden de
nieuwe personeelsleden vertrouwd gemaakt met de speciﬁeke materies en methodes van de administratie.
Op verzoek van de opleidingsverantwoordelijken of op initiatief van andere ambtenaren van de diensten worden ook cursussen georganiseerd. De ambtenaren van
de BBI krijgen ook opleiding van verschillende openbare diensten zoals de Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën, het Opleidingsinstituut van de Federale
Overheid (OFO), de Centra voor Beroepsopleiding, enz. Het intranet van de FOD
Financiën bevat eveneens een module e-learning die de ambtenaren eveneens
vormingsmogelijkheden aanbiedt. Indien nodig kunnen de ambtenaren gespecialiseerde opleidingen volgen met het akkoord van de centrale administratie29.
De werkgroep “Methodologie (inzake ﬁscale audit)” is een voorbeeldig initiatief
op dit vlak. Deze groep werd in 2008 opgericht en wil de minimumcompetenties
bepalen die de ambtenaren van de BBI inzake informaticatechnologie zouden
moeten verwerven (zodat ze zelf bepaalde basisinformatie bij de belastingplichtigen kunnen vergaren), alsook de modaliteiten van tussenkomst van de informaticacellen (voor meer gerichte onderzoeken). Deze werkgroep wil een strategische
controlebenadering ontwikkelen op basis van de informaticatechnologieën.
Op het vlak van de vorming op het terrein was een interessant gewestelijk initiatief het organiseren van opleidingsnamiddagen (speciﬁek bedoeld voor de meest
recent aangeworven personeelsleden) waar een mechanisme, een procedure, een
speciﬁek geval werd belicht (bijv. de problematiek van de overeenkomsten met de
belastingplichtigen). Dit type van workshop is een manier om de uitwisseling
inzake best practices aan te moedigen en om aldus de competenties binnen de
diensten te verruimen. De administratie onderstreept dat deze uitwisseling van
ervaring eveneens gebeurt tijdens de regelmatige vergaderingen van de ondersteuningscellen.
Ondanks het uitgebreid opleidingsaanbod heeft de BBI nog steeds geen echt
opleidingsbeleid dat, op basis van de identiﬁcatie van de huidige competenties,
en met het oog op de competenties die nodig zijn voor een optimale uitvoering
van haar opdracht, de behoeften op dat vlak deﬁnieert. De werkgroep “Methodologie” is in dat opzicht een belangrijk precedent. Op dezelfde manier zou het
management met behulp van de binnen de buitendiensten gekozen correspondenten dat project naar andere domeinen dan de ICT kunnen uitbreiden.

2.4

Conclusie

Het Rekenhof heeft onderzocht of de bij de BBI beschikbare human resources
(effectieven, kwaliﬁcatie, opleiding, enz.) aangepast zijn aan haar opdrachten.
Het personeel van de BBI is sinds 2000 met 12,5 % gestegen.

28

Handleiding BBI, nr. 225/01.

29

In de loop van de periode 2004-2008 hebben 38 ambtenaren aan dergelijke activiteiten deelgenomen.
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De effectieven van de BBI bestaan hoofdzakelijk uit personeelsleden die gedetacheerd zijn uit andere ﬁscale administraties. Via de gevolgde interne wervingsprocedure kan men die personeelsleden selecteren volgens hun competentie en hun
motivatie, die worden geëvalueerd vóór hun indiensttreding bij de BBI. De integratieprocedure biedt de mogelijkheid vervolgens de werkelijke capaciteiten van
de nieuw aangeworven ambtenaren te testen. Later worden de ambtenaren die
geen voldoening schenken, teruggezonden naar hun administratie van oorsprong.
Zo is de BBI tot op zekere hoogte meester over de kwaliteit van haar effectieven.
De BBI kan echter niet garanderen dat alle diensten voldoende kandidaten vinden
die geïnteresseerd zijn in een affectatie.
De BBI hangt hoofdzakelijk af van het personeelsplan van de FOD Financiën en
van de kandidaturen die worden ingediend door de ambtenaren uit andere ﬁscale
administraties. Deze kunnen bovendien op eigen verzoek terugkeren naar hun
administratie van oorsprong. Het is dus van essentieel belang dat de overheid de
overstap naar de BBI aantrekkelijk blijft maken om een zekere stabiliteit van de
effectieven te garanderen en de diversiteit van de kandidaturen aan te moedigen.
In tegenstelling tot de overige ﬁscale administraties, die een zeker aantal aangiften of dossiers moeten behandelen, is het voor de BBI niet zo gemakkelijk om
te deﬁniëren hoeveel effectieven ze nodig heeft om de vastgelegde operationele
doelstellingen te halen. In de praktijk past de BBI haar hoeveelheid werk aan
volgens het beschikbaar personeel. Het Business Process Reengineering-eindverslag in het kader van de Coperﬁnhervorming had nochtans de bedoeling de
effectieven van de BBI in de buitendiensten op te trekken van de huidige 493
medewerkers tot 622.
Standpunt van
de minister

De minister van Financiën deelt de bezorgdheid van het Rekenhof om de nodige
middelen in te zetten in de strijd tegen de ﬁscale fraude, die ook in de nieuwe
structuur van de FOD Financiën een volwaardige entiteit vormt.
Net zoals de andere diensten van de FOD Financiën wordt de BBI geconfronteerd met de vergrijzing van haar personeel. Meer dan 40 % van de effectieven
zijn ouder dan 50 jaar. Een massale uitstroom wegens pensionering in de komende
jaren kan operationele problemen teweegbrengen.
De BBI biedt haar personeelsleden op vraag vele opleidingsmogelijkheden. De
centrale administratie heeft echter geen systematisch beleid van continue opleiding uitgestippeld dat, op basis van de behoeften op middellange termijn, cursussen of workshops aanbiedt waar de theoretische – en vooral praktische30 – kennis
wordt ontwikkeld. Een belangrijke uitzondering moet echter worden gemaakt: de
werkgroep “Methodologie (inzake ﬁscale audits)” voor de opleiding inzake ICT.
De centrale administratie zou eveneens het verwerven van talenkennis meer kunnen promoten om in een grensoverschrijdende context te werken.

30

De BBI onderstreept het praktisch aspect van de regelmatige vergaderingen van de ondersteuningscellen en ook van bepaalde cursussen die speciﬁek voor haar personeelsleden worden
georganiseerd (strafrecht, SAP-programma enz.).
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Hoofdstuk 3
Saisine van de BBI en selectie van de onderzoeken

De controlecentra en de klassieke diensten van de Directe Belastingen en de
BTW werken op basis van een selectie van belastingplichtigen of aangiften,
waarop bepaalde veriﬁcaties worden uitgevoerd om zich ervan te vergewissen dat
de belastingwetgeving wordt nageleefd.
De onderzoeken van de BBI daarentegen gebeuren meestal naar aanleiding van
inlichtingen uit verschillende bronnen, die laten veronderstellen dat er ernstige
ﬁscale fraude werd of wordt gepleegd. Het is voor de BBI dan ook van essentieel
belang dat de onderzoeken op doeltreffende wijze worden geselecteerd.
De selectie van de onderzoeken moet er ten eerste voor zorgen dat de BBI binnen haar opdracht blijft waarvoor zij binnen de ﬁscale besturen exclusief bevoegd
is. Zij moet bovendien haar middelen kunnen besteden aan de belangrijkste dossiers of aan die dossiers waarvoor de risico’s op fraude het grootst zijn.

3.1

Bevoegdheidsterrein van de BBI

In het kader van de herstructurering van de ﬁscale besturen werden controlecentra bij de AOIF opgericht. Naast de klassieke controlediensten, die hoofdzakelijk summiere beheerscontroles uitvoeren, zijn de controlecentra belast met
grondige en polyvalente controles (btw en DB). Deze controles worden ook door
de BBI uitgevoerd. Het is bijgevolg essentieel op basis van de kernopdracht van
de BBI de speciﬁeke perimeter van het optreden van elke administratie precies af
te bakenen om aldus te komen tot een functionele verdeling van de taken van de
verschillende beheersadministraties.
Een instructie, “instructie saisine” genoemd, die op 15 juli 1999 in werking is
getreden31, deﬁnieert de onderzoeken waarvoor de BBI bevoegd is en die in de
Handleiding BBI als volgt worden samengevat:
•

de dossiers toegewezen door een hogere autoriteit (minister van Financiën,
directiecomité van de FOD, …);

•

het onderzoek van complexe mechanismen, waarmee processen met een
internationale dimensie en speciﬁeke mechanismen in de ﬁnanciële sector
gepaard gaan;

•

de dossiers van georganiseerde economische en ﬁnanciële delinquentie,
meer bepaald misbruik van vennootschapsgoederen, de bewerkstelliging
van onvermogendheid, ﬁnanciële oplichting;

•

de informatie afkomstig van het parket, de arbeidsauditoraten en de Cel
voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en die wijzen op ernstige tekenen van ﬁscale fraude;

•

indiciën van ernstige en georganiseerde fraude van grote omvang binnen
gelieerde ondernemingen en/of grote ondernemingen;

•

alles wat hieraan verwant is (dossiers van bedrijfsleiders, loontrekkenden
en anderen die bij de hierboven vermelde dossiers betrokken zijn).

31

Aan de basis van deze instructie ligt het protocol dat de betrekkingen en de samenwerking tussen
de BBI en de overige ﬁscale administraties regelt, dat het voorwerp uitmaakt van de ministeriële
instructie van 14 juni 1999. Een vorig protocol werd ondertekend op 1 december 1997. Het regelde
de betrekkingen tussen de ﬁscale besturen inzake de strijd tegen de carrouselfraude.
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Het management van de BBI is zich ervan bewust dat haar core business preciezer moet worden afgebakend32. Van deze deﬁniëring hangen ipso facto de te
behandelen zaken en dossiers af, en meer bepaald de taakverdeling met de AOIF.
Al sinds het begin van de jaren 2000 wordt meer en meer vastgesteld dat de
diensten van de BBI pilootdossiers behandelen in het kader van zaken met uitlopers. Dit zijn zaken die in de eerste plaats grondig door de BBI worden behandeld
en waarover vervolgens informatie wordt verstuurd aan de zusteradministraties,
meestal met het oog op een meer gestandaardiseerde ﬁscale regularisatie.
3.2

Soorten saisines

De BBI kan op meerdere manieren een dossier op zich nemen. De drie grote
soorten saisines worden hierna beschreven.
3.2.1

Informatie afkomstig van de gerechtelijke instellingen

De wet van 28 april 199933 verplicht de gerechtelijke instellingen ertoe de minister van Financiën op de hoogte te brengen van tekenen van ﬁscale fraude.
Sinds 5 juli 1999, datum waarop deze wet van kracht is gegaan, moeten alle ofﬁcieren van het openbaar ministerie die informatie krijgen waaruit blijkt dat er
tekenen van fraude bestaan – zowel inzake directe belastingen als inzake indirecte belastingen – de minister van Financiën hiervan onmiddellijk op de hoogte
brengen34.
Er bestaat een verschil tussen de Nederlandse en de Franse versie van de wettekst35. Dat verschil, waarop commentatoren reeds hadden gewezen, heeft betrekking op het feit zelf dat aanleiding kan geven tot een informatie. De tekst in het
Frans bepaalt dat “les ofﬁciers du ministère public près les cours et tribunaux qui
sont saisis d’une information, (waarbij een informatie aanhangig is) dont l’examen
fait apparaître des indices de fraude en matière d’impôts directs et indirects, en
informeront immédiatement le ministre des Finances» (art. 2). In het Nederlands
daarentegen bestaat de verplichting tot mededeling enkel voor de hoven en rechtbanken waarbij een strafzaak aanhangig is. Zo heeft men in de Nederlandse versie
de tekst behouden zoals die was opgenomen in artikel 327, § 4, van het WIB 92,
opgeheven door artikel 3 van de wet. Er bestaat ook een interpretatiemoeilijkheid in
verband met de identiteit van de informatoren: «ofﬁciers du ministère public» in de
ene versie, «ambtenaren van het openbaar ministerie» in de andere.
Dat verschil bestaat tien jaar na de inwerkingtreding van de wet nog steeds en kan
nadelige gevolgen hebben voor de ﬁscale administratie. Zo heeft een recent arrest
van het hof van beroep van Antwerpen (van 5 mei 2009) een belastingaanslag vernietigd omdat deze berustte op inlichtingen die het openbaar ministerie had overgezonden met schending van het informatiegeheim: aangezien geen strafzaak bij
een rechtbank aanhangig was gemaakt, mocht de procureur geen gegevens meedelen in verband met de indiciën van ﬁscale fraude. De administratie had zich beroepen op de Franse versie van de wet, maar het hof heeft het argument verworpen
omdat de Nederlandse tekst duidelijk is en niet moet worden geïnterpreteerd36.
32

Deze problematiek werd meer bepaald besproken in de beperkte plenaire vergadering van 6 september 2007 en in de plenaire vergadering van 2 oktober 2007.

33

Wet tot aanvulling, wat de bestrijding van de ﬁscale fraude betreft, van het koninklijk besluit
nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, Belgisch Staatsblad
van 25 juni 1999.

34

Omzendbrief BBI nr. 217 van 18 oktober 1999.

35

Zie bv. De Fiscoloog, 15 oktober 1999, nr. 725, p. 1-4.

36

De Fiscoloog, 5 juni 2009, nr. 1163, p. 5-6.
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Ondanks het cassatieberoep van de administratie, is het dringend noodzakelijk dat
de wetgever de twee taalversies van die wet zou harmoniseren.

Concreet kunnen meestal naar aanleiding van het onderzoek van een dossier van
gemeen recht door de gerechtelijke overheid (foute balansen, inbreuken op de
boekhoudwetgeving, enz.) indiciën van belastingfraude aan het licht komen, die
rechtvaardigen dat een informatie aan de minister van Financiën wordt gericht.
In de praktijk komt de door de parketten overgezonden informatie bij het Antifraudecomité terecht, dat ze overzendt aan de centrale administratie van de BBI,
die ze op haar beurt doorspeelt aan haar buitendiensten.
De informatie afkomstig van de gerechtelijke instellingen blijkt in feite van heel
uiteenlopend belang te zijn en voor veel informatie moeten de controleurs van de
BBI niet optreden: het kan gaan om informatie die verwijst naar dossiers die als
afgehandeld worden beschouwd, naar processen-verbaal in verband met individuele vaststellingen die geen fraudezaak vormen, enz.
De toestand kan aanzienlijk verschillen naargelang van de parketten. Sommige
parketten sturen nagenoeg niets door, en overtreden hierdoor misschien de wettelijke bepalingen die hen verplichten de ﬁscus te informeren. Andere parketten
sturen veel informatie door. In dat tweede geval is het risico groter dat de inlichtingen, na aﬂoop van het vooronderzoek, niet van belang blijken te zijn voor de
BBI en dat daaroor nutteloos aanzienlijke middelen werden ingezet om die vooronderzoeken uit te voeren.
Als uiteindelijk uit het vooronderzoek blijkt dat het dossier – overeenkomstig de
instructie saisine – niet onder de BBI ressorteert, moet het onverwijld met de
nodige uitleg worden doorgestuurd naar de bevoegde gewestelijke directeur van
de ﬁscale administratie die zich met de behandeling van het dossier moet bezighouden37.
3.2.2

Onderzoeken op vraag van de centrale administratie van de BBI

Het gaat om de zaken die door de centrale administratie worden weerhouden op
basis van bijvoorbeeld een risicoanalyse (btw-carrousels e.a.) of uit het buitenland ontvangen informatie. Deze procedure zou op middellange termijn belangrijker moeten worden dankzij de invoering van een gecentraliseerd inputbeheer
(zie punt 3.5) en ingevolge de actieplannen van de bevoegde staatssecretarissen.
Het kan ook gaan om dossiers die ofﬁcieel door een andere ﬁscale administratie
zijn overgezonden via hiërarchische weg of die door de minister of de staatssecretarissen werden gesignaleerd.

37

Dat is niet het geval wanneer het gaat om communicatie vanuit de gerechtelijke instellingen waarvoor een procedure via de centrale administratie van de AOIF bestaat
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3.2.3

Onderzoeken op initiatief van de inspectiediensten

De inspectiediensten nemen eveneens hun toevlucht tot eigen informatiebronnen
om een vooronderzoek op te starten.
De collega’s van andere belastingadministraties verstrekken op informele wijze
informatie over onderzoeksopportuniteiten: naar aanleiding van de klassieke controle van de ﬁscale toestand van een belastingplichtige kan een ambtenaar van de
AOIF vermoeden dat er fenomenen van fraude in het spel zijn, die een grondig
onderzoek door de BBI zouden wettigen. De centrale administratie verzet zich
niet tegen dit soort contacten tussen ambtenaren die beroepsinformatie uitwisselen die nuttig is voor hun onderzoeken. De hiërarchie dringt er echter op
aan dat de ofﬁciële communicatie tussen de administraties zou plaatsvinden met
naleving van de instructies die in dit kader zijn gegeven.
Vaak worden onderzoeken op initiatief van de inspectiediensten opgestart op
basis van een reeds geopend of gesloten dossier van een beheersadministratie,
indien uit het onderzoek daarvan gebleken is dat een andere belastingplichtige
betrokken is. Zoals hierboven aangegeven, krijgt deze benadering waarbij de
onderzoeken meer en meer worden opgebouwd per fraudezaak en minder op
basis van een belastingplichtige, algemene ingang bij de BBI. Soms kan het om
eenzelfde belastingplichtige gaan die eerst op het vlak van de btw werd gecontroleerd en waarvoor een onderzoek in de inkomstenbelasting wordt geopend, of
omgekeerd.
Bovendien vormt ook de pers een belangrijke informatiebron voor de BBI. De
ambtenaren ontvangen ook nuttige inlichtingen van andere informatieverstrekkers
waarmee ze tijdens hun werk in contact zijn gekomen. Periodiek ontvangen ze
ook aangiftes. Vooral een echt relatienetwerk stelt de onderzoeker in staat hetzij
nieuw te onderzoeken zaken te ontdekken, hetzij zijn onderzoekswerk doeltreffender te maken. In dat kader heeft de centrale administratie gewezen op het
belang van het verbeteren en vernieuwen van de contacten met de sociale inspectiediensten, de gerechtelijke instellingen, de politie, de diensten van de AOIF,
enz.

3.3

Huidige praktijk van de saisine

Uit een analyse van de verschillende soorten saisines in de voorbije tien jaar,
voor de vooronderzoeken en de onderzoeken (zie bijlage 1), blijkt dat er een
zekere continuïteit is in de verhoudingen van elk type saisine, zonder opmerkelijke evolutie.
Er moet worden gewezen op het lage percentage saisines als gevolg van een
initiatief van de centrale administratie van de BBI. Bovendien, wat de informatie
afkomstig van andere ﬁscale administraties betreft, lijken de voornaamste inlichtingen op informele wijze bij de BBI toe te komen. De selecties op initiatief van
de diensten van de BBI vertegenwoordigen, met uitzondering van één jaar, meer
dan de helft van het totale aantal saisines – en soms aanzienlijk meer.
Het Rekenhof is van oordeel dat een gedetailleerde opsomming van de informatiebronnen de analyse van de verschillende soorten saisines zou kunnen verbeteren en dus ook zou kunnen leiden tot een beter begrip van de selectie.
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Voorts beschikt de BBI niet over een performantie-indicator die het mogelijk
maakt de resultaten van de onderzoeken te evalueren op basis van het soort
saisine. Bij gebrek aan een dergelijke indicator heeft het Rekenhof de resultaten
van de controles door de BBI onderzocht (in termen van vastgestelde rechten) in
de loop van de laatste tien jaar (van 1999 tot 2008) en het gemiddelde resultaat
van een dossier volgens elk soort saisine vergeleken met het gemiddelde resultaat van een BBI-dossier, zonder onderscheid tussen de soorten saisines38.
Uit de analyse komt niet naar voren dat de informatie afkomstig van de gerechtelijke instellingen (via het Antifraudecomité) en van de centrale administratie
resulteert in meer productieve onderzoeken. In voorkomend geval zijn de selecties die gebeuren op aansturen van de diensten vrijwel altijd productiever dan
gemiddeld en contrasteren zij minder qua variaties, terwijl de andere soorten saisines soms zeer grillig evolueren39. Aan die vaststelling kan geen enkele conclusie
worden verbonden. Het is de taak van het management van de BBI om meer in
detail de resultaten te analyseren van de onderzoeken met betrekking tot de
broninformatie en, indien nodig, de selectieprocedures dienovereenkomstig te
herdeﬁniëren.
Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat om de selectie van de onderzoeken te
optimaliseren, een a posteriori analyse zou nodig zijn van de onderzoeken op
basis van de informatie die aan de oorsprong ervan ligt.
De administratie heeft bevestigd dat er binnen de BBI nog meer analyses zouden
kunnen gebeuren op het vlak van selectie en resultaten.

3.4

Rol van het vooronderzoek

Op basis van het vooronderzoek kan de BBI uitspraak doen over de opportuniteit
om een onderzoek op te starten.
De vooronderzoeken leiden soms echter tot controledemarches die eigen zijn aan
een onderzoek en ze worden zelden afgesloten binnen de redelijke termijn van
drie maanden die door het management wordt aanbevolen. Het inschrijven van
een vooronderzoek op het werkplan valt onder de bevoegdheid van het diensthoofd van de inspectiedienst, terwijl de inschrijving van een onderzoek moet
worden goedgekeurd door de gewestelijke directeur. Soms gaat men verder in de
vooronderzoeken dan de normale stappen inzake informatievergaring in dat kader
en wordt de inschrijving voor onderzoek vervolgens door de omstandigheden
afgedwongen: gelet op het aantal elementen die al werden vergaard, is het voor
de hiërarchie moeilijk om in te stemmen met de stopzetting van de lopende onderzoeken. Op die manier bestaat het risico dat wordt afgeweken van het principe
van het vooronderzoek en worden de voorwaarden van de saisine niet nageleefd.
Uit de statistieken in verband met de onderzoeksdossiers blijkt dat veel dossiers
worden geschrapt (tussen 25 % en 33 % voor de jaren 1999-200540). Die dossiers
werden eventueel geschrapt om naar een andere administratie te worden doorgezonden. Het is echter in de fase van het vooronderzoek dat moet worden beslist
38

Zo’n aanpak vergt uiteraard enige verﬁjning, met name om rekening te houden met de werkelijke
duurtijd van een onderzoek. Bij gebrek aan indicatoren ter zake, behoort die analytische precisering echter niet tot de mogelijkheden.

39

Het hogere aantal selecties op initiatief van de diensten vlakt uiteraard de resultaten af.

40

Deze jaren worden in aanmerking genomen omdat ze lang genoeg verstreken zijn opdat 95 % van
de dossiers momenteel is afgesloten.
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over het mogelijke rendement van een dossier en de saisine41. Uit het hoge percentage geschrapte onderzoeksdossiers blijkt dat de vooronderzoeksprocedure
niet naar behoren werkt, of, wat meer waarschijnlijk is, dat er onvoldoende gebruik
wordt gemaakt van deze procedure en dat een dossier soms rechtstreeks voor
onderzoek wordt ingeschreven.
Uit de statistieken blijkt immers ook dat, hoewel in het vooronderzoek tussen
50 % en 65 % van de dossiers worden geschrapt, het aantal voor onderzoek ingeschreven dossiers elk jaar hoger (of zelfs veel hoger) ligt dan het aantal voor
vooronderzoek ingeschreven dossiers. Dat betekent dat meer dan de helft van de
dossiers rechtstreeks voor onderzoek worden ingeschreven, zonder voorafgaand
vooronderzoek. Deze toestand is echter niet noodzakelijk een anomalie: een vooronderzoek met betrekking tot één enkele belastingplichtige (bijvoorbeeld een
rechtspersoon) kan leiden tot de inschrijving van verschillende onderzoeken
afhankelijk van het aantal personen die men bij de aan het licht gekomen fraudezaak betrokken acht (bestuurders, leveranciers, klanten, enz.).
In één gewestelijke directie werd een cel vooronderzoek opgericht die vooraleer
een dossier voor onderzoek wordt ingeschreven progressief de voornaamste
voorafgaande onderzoeken moet uitvoeren. Deze nieuwe dienst moet het mogelijk maken de looptijd van de vooronderzoeken aanzienlijk in te korten en de verzamelde informatie in veel kortere tijd aan de betrokken diensten te bezorgen.
Omdat hij nog niet over voldoende personeel beschikt, heeft die dienst, die heel
nuttig is om deze procedure in de hand te houden, nog niet volledig kunnen aantonen hoe doeltreffend hij is.

3.5

Inputbeheer

Het inputbeheer bestaat in de verzameling, de evaluatie en vervolgens de overdracht naar de operationele ploegen van alle informatie die relevant is voor de
selectie van de uit te voeren ﬁscale onderzoeken.
Binnen de Coördinatiestructuur carrousels (CSC) van de BBI werd op 17 december 2007 een speciﬁeke eenheid inputbeheer inzake carrouselfraude opgericht.
Deze eenheid verzamelt alle relevante informatie en voert hierop een aangepaste
risicoanalyse uit om deze over te zenden naar de operationele diensten van de
BBI, of zelfs naar de klassieke BTW-diensten naargelang van het vermoedelijke
type van onregelmatigheid.
Dit eerste initiatief op een speciﬁek vlak werd verlengd om bij de BBI een inputbeheer in te stellen dat uitgebreid is naar andere soorten fraude. Op 22 april 2009
werd hiervoor een werkgroep opgericht. Na de implementatie ervan (eind september 2009) moet het proces “inputbeheer” worden ingesteld in de vier gewestelijke directies om in juni 2010 algemeen operationeel te zijn.
Er wordt allerhande informatie als input gebruikt: opdrachten van de hogere overheid, klachten, mededelingen van buitenlandse zusteradministraties, gegevens
die beschikbaar zijn van bronnen binnen of buiten Financiën, op eigen initiatief
uitgevoerde opzoekingen, enz.

41

Wanneer die dossiers onmiddellijk worden ingeschreven voor onderzoek, zonder voorafgaand vooronderzoek, dan is dat omdat de administratie van oordeel is dat de vraag van de saisine en het
rendement niet moet worden gesteld. In dat geval blijkt uit de daaropvolgende schrapping dat de
taxatieambtenaren de zaak verkeerd hebben ingeschat.
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Het Coperﬁnplan voorziet voor het inputbeheer in veertien medewerkers die in
Brussel gecentraliseerd zijn voor de toekomstige “vijfde nationale directie”, alsook in een gespecialiseerde dienst in elke gewestelijke directie. Bedoeling zou
zijn dat de meeste vooronderzoeken op die niveaus worden uitgevoerd, om de
inspectiediensten informatie aan te leveren die rechtstreeks kan worden benut
voor een gerichte en productieve controle. Op die manier zou het huidige probleem van het vooronderzoek, zoals aangekaart door het Rekenhof (demarches
van het onderzoek die tijdens het vooronderzoek al gebeuren) zich niet meer
mogen voordoen volgens de administratie.
3.6

Samenwerking met de overige administraties

Er is niet altijd een duidelijke grens te trekken tussen bepaalde acties gevoerd
door, bijvoorbeeld, de topdiensten van de AOIF en de acties gevoerd door de
BBI42. Het is bijgevolg van essentieel belang dat de verschillende ﬁscale besturen
met elkaar samenwerken. Bovendien moet de BBI de medewerking van sommige
ambtenaren kunnen vragen als ze zelf niet over de vereiste competenties beschikt
om een ingewikkeld dossier te behandelen43.
Zoals voordien reeds vermeld, moet vooral met de AOIF – aangezien deze administratie in eerste instantie de inkomstenbelasting (IB) en de btw controleert –
een doeltreffende samenwerking tot stand komen. De Handleiding BBI heeft
aldus de verschillende stappen in verband met het beheer van de zaken met uitlopers heel nauwkeurig beschreven (overzending van de informatie, verdeling van
de dossiers, resultaten van de rechtzettingen, enz.). Op het vlak van de centrale
administraties kan de zesmaandelijkse vergadering tussen onder andere de auditeurs-generaal van elke administratie de mogelijkheid bieden om een stand van
zaken op te maken, navraag te doen naar het gevolg dat eraan werd gegeven,
nieuw te behandelen dossiers mee te delen, enz.44
3.7

Conclusie

Het Rekenhof heeft onderzocht of de procedure voor de selectie van de onderzoeken (saisine) als doeltreffend kan worden beschouwd.
De doeltreffendheid van deze procedure wordt met name bepaald door de kwaliteit van het vooronderzoek. De onderzoeken worden echter niet noodzakelijk door
een vooronderzoek voorafgegaan. Bovendien beantwoordt het vooronderzoek
niet altijd aan zijn doelstelling; bij sommige vooronderzoeken worden demarches
gedaan die eigen zijn aan het onderzoek, zonder dat de gewestelijke directeur
zich heeft kunnen uitspreken over de saisine. Het lijkt bijgevolg nuttig dat het
management een inspanning doet om van deze fase van de procedure opnieuw de
eerste doelstelling te maken.
42

Zo zou van bepaalde acties van de AOIF in het kader van het actieplan 2008-2009 voor de fraudebestrijding kunnen worden gesteld dat ze ressorteren onder de eigen opdracht van de BBI. Omgekeerd stemden niet alle onderzoeksverslagen van de BBI die het Rekenhof heeft geraadpleegd
overeen met de criteria voor saisine zoals vermeld in haar Handleiding.

43

De bijzondere parlementaire onderzoekscommissie heeft tijdens haar werkzaamheden vastgesteld
dat een geanalyseerd onderzoek in verband met het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting
versnipperd werd over drie administraties (waaronder de BBI). Naar aanleiding daarvan heeft ze
de aanbeveling geformuleerd om ingewikkelde dossiers te centraliseren bij één administratie.
Omdat er geen ambtenaar van de registratie bij de BBI is gedetacheerd, kon in casu geen verder
onderzoek worden gedaan naar de TBV (taks op de beursverrichtingen) bij die administratie.

44

Deze zesmaandelijkse vergaderingen worden gedocumenteerd met een verslag dat het mogelijk
maakt de behandelde punten op te volgen.
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Nog vóór het uitvoeren van het vooronderzoek wordt de doeltreffendheid van de
selectieprocedure ook bepaald door de hoeveelheid ontvangen informatie en de
kwaliteit daarvan. Uit de statistieken blijkt dat het rendement van de onderzoeken
in termen van vastgestelde rechten gemiddeld hoger ligt voor sommige soorten
saisine. De doeltreffendheid van de selectie kan echter niet worden gemeten op
basis van deze ene indicator die, zoals de administratie onderstreept, veronderstelt dat er een nauwkeurig en doorslaggevend onderscheid is tussen de verschillende soorten informatie, wat in de feiten duidelijk niet het geval is. Het Rekenhof
is dan ook van oordeel dat het management a posteriori zou moeten evalueren of
de uitgevoerde onderzoeken wel onder de speciﬁeke opdracht van de BBI vallen,
om de modaliteiten van de selectieprocedure eventueel te herdeﬁniëren.
Op het vlak van de statistieken, is het wenselijk de oorspronkelijke categorieën
van de selectie meer uit te splitsen (de categorie “initiatief van de diensten” is te
algemeen) en de dossiers te identiﬁceren die zijn geopend in de nasleep van een
ander dossier dat door de BBI wordt behandeld in het kader van een fraudezaak45. Door de cijfers te preciseren en de soorten saisine meer in detail uit te
werken zou de administratie over een beheersinstrument kunnen beschikken dat
nuttig is om haar controleactie te sturen, waarbij eventueel een welbepaalde
informatiebron voorrang krijgt voor het selecteren van de zaken.
Het project “inputbeheer” dat moet leiden tot een beter beheer van de informatie
die de administratie indiciën van fraude verstrekt, zal het mogelijk maken dat de
selecties op objectievere basis gebeuren en dat de BBI zich nog meer kan toespitsen op haar core business. Deze procedure zou de selectie moeten verbeteren – meer bepaald door risicoanalyses – en aldus de looptijd en het aantal (voor-)
onderzoeken door de inspectiediensten moeten beperken, waardoor het rendement waarschijnlijk zal stijgen. Het Rekenhof zal met aandacht nagaan hoe deze
essentiële procedure in de praktijk wordt gebracht en zal de ontwikkeling ervan in
de toekomst opvolgen.
De implementatie van dat nieuw inputbeheer, samen met een centralisering van
de vooronderzoeken in een gespecialiseerde dienst binnen elke gewestelijke
directie, sluiten niet uit dat kan worden nagedacht over het bevoegdheidsterrein
van de BBI. Het strategisch seminarie van de BBI in oktober 2010 zou de gelegenheid moeten vormen om de opdracht van de pijler fraudebestrijding te herdeﬁniëren.
Standpunt van
de minister

De minister van Financiën onderstreept het belang van dit strategisch seminarie
in de context van de herstructurering die tijdens de komende maanden wordt
geïmplementeerd. Bij die gelegenheid zullen de verschillende aanbevelingen van
het Rekenhof aan bod komen. Intussen zal verder werk worden gemaakt van de
verschillende initiatieven die het Rekenhof positief heeft onthaald, zoals de installatie van een inputbeheerafdeling in elke gewestelijke directie en het verder ontwikkelen van onderzoeksmethodologie.
De herevaluatie van het bevoegdheidsterrein van de BBI zou ook in coördinatie
met de ﬁscale zusteradministraties moeten gebeuren. De normen in verband met
de selectie van de zaken en van de dossiers – de aard van de ﬁscale fraude die
men bestrijdt – en de concrete procedure voor samenwerking tussen de BBI en
de overige ﬁscale administraties zouden moeten worden geherdeﬁnieerd op basis
van een nieuwe deﬁniëring van de opdracht van de BBI. In een context waarin

45

Op basis van de recente gegevensbank LCFB, die is toegespitst op de fraudezaken en meer
bepaald op de dossiers, zal het mogelijk zijn beter bruikbare statistieken te produceren dan deze
die momenteel beschikbaar zijn.

Bijzondere Belastinginspectie: Organisatie en werking – Rekenhof, april 2010

29

bepaalde diensten, en meer bepaald de controlecentra van de AOIF, dossiers van
belastingplichtigen grondig behandelen zoals de BBI, is het van essentieel belang
dat de respectieve taken zonder overlappingen worden gerealiseerd. Het is eveneens van belang dat de informatie ofﬁcieel, snel en doeltreffend circuleert. Wat
de informatiestromen betreft van de BBI naar de andere ﬁscale administraties,
gaat het om informatie over zaken die hen in onderaanneming zijn toevertrouwd,
of de informatie over het resultaat van proefdossiers die ze heeft behandeld. Van
de andere ﬁscale administraties naar de BBI: de informatie in verband met ﬁscale
fraudes waarvoor de BBI bevoegd is (meer bepaald de inlichtingen afkomstig van
de opsporingsdiensten van de AOIF die de BBI niet heeft), alsook de feedback
van de controles uitgevoerd in “dossiers met uitlopers”.
De administratie onderstreept dat de samenwerking met de AOIF naar behoren
wordt uitgevoerd zowel wat het verstrekken van de info betreft als de feedback
vanwege de AOIF.
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Hoofdstuk 4
Beheersindicatoren en monitoring

4.1

Traditionele indicatoren

De administratie moet een zeker aantal indicatoren ontwikkelen over de realisaties om rekenschap te geven over de uitvoering van haar opdrachten en om haar
diensten doeltreffend te beheren. Het aantal behandelde dossiers, het bedrag
van de vastgestelde rechten en het bedrag van de ingevorderde rechten zijn traditionele indicatoren waarvan de eerste twee in het jaarverslag van de ﬁscale
administraties vermeld staan.
4.1.1

Aantal behandelde dossiers

De indicator die traditioneel in de klassieke taxatiediensten en de centra van de
AOIF wordt gehanteerd, is het percentage belastingplichtigen, aangiften, aangifteplichtigen, enz. die aan een bepaalde soort controle werden onderworpen in de
loop van een bepaalde periode. Naast die indicator wordt in hoofdzaak ook gemeten tot welke belastinghefﬁng die veriﬁcatie aanleiding geeft.
De BBI kan door de aard van haar opdracht niet op adequate wijze rekenschap
geven van haar optreden in termen van percentages of zelfs niet in termen van
aantal behandelde dossiers. Deze cijfers zeggen inderdaad niets over het belang
van de fraude die werd ingedijkt. Aanzienlijke schommelingen van deze cijfers op
jaarbasis moeten echter kunnen worden verklaard (bv. een vermindering van het
personeel of van meer ingewikkelde zaken).
De onderstaande tabel geeft het aantal dossiers dat in de loop van de laatste tien
jaar werd afgesloten:
Tabel 4 – Afgesloten BBI-dossiers (met of zonder resultaat)46
Afgesloten dossiers

BTW

Inkomstenbelasting (IB)

Totaal

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

723
551
480
430
420
367
321
332
335
411

777
634
637
592
523
604
534
514
639
638

1.500
1.185
1.117
1.022
943
971
855
846
974
1.049

Bron: tabel opgesteld op basis van de gegevens van de BBI

46

Hier worden dus niet de dossiers vermeld die werden geschrapt omdat ze onder de bevoegdheid
van een andere administratie blijken te vallen en aan deze administratie werden doorgestuurd. Elk
dossier betreft een belastingplichtige (rechtspersoon of natuurlijke persoon).

Bijzondere Belastinginspectie: Organisatie en werking – Rekenhof, april 2010

31

De schommelingen van jaar tot jaar kunnen moeilijk op een globale wijze worden
geïnterpreteerd. Dat het aantal afgesloten dossiers vermindert, betekent zeker
niet noodzakelijk dat de controleactiviteiten achteruitlopen.
4.1.2

Vastgestelde rechten en ingevorderde bedragen

Naast het aantal behandelde dossiers worden traditioneel twee andere indicatoren naar voor geschoven: het brutoresultaat van de taxatie (de vastgestelde rechten) en het budgettair resultaat van de taxatie (de effectief ingevorderde bedragen). Wat de BBI betreft, staan die twee indicatoren in bijzonder schril contrast
met elkaar: het indrukwekkend resultaat van de taxatie wordt meestal getemperd
door een laag invorderingspercentage. Deze twee indicatoren volstaan echter
niet om rekenschap te geven van de doeltreffendheid van die administratie.
Bovendien houden ze geen rekening met het preventieve en ontradende effect
van haar actie47. Indien ze niet worden verﬁjnd, hebben ze slechts een beperkt nut
voor het management.
Vastgestelde rechten
De resultaten in termen van vastgestelde rechten48 zijn – samen met het aantal
behandelde dossiers – de voornaamste items waarmee de uitvoerende macht
communiceert om rekenschap te geven van de controleactie van de ﬁscale administraties. Voor een administratie zoals de BBI, die de grote fraude aanpakt, zijn
de resultaten natuurlijk kwantitatief belangrijk.
In de volgende tabel worden de resultaten voorgesteld in termen van rechten die
de BBI in de loop van de voorbije tien jaar heeft vastgesteld (in euro). Daarbij
wordt een onderscheid gemaakt tussen het totaal bedrag van de vastgestelde
rechten aan btw en aan inkomstenbelasting, alsook het gemiddeld bedrag aan
vastgestelde rechten per dossier.
Tabel 5 – Bedrag van de vastgestelde rechten (in euro)
Jaar

BTW
(totaal)

BTW
(gemiddeld)

IB
(totaal)

IB
(gemiddeld)

Totaal

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

792.110.451
1.127.429.252
769.639.225
1.059.566.732
736.769.332
534.573.392
398.283.194
436.845.608
328.874.257
332.602.345

593.152
1.158.414
836.346
1.025.578
847.250
656.380
541.882
559.341
429.226
350.289

851.062.826
982.751.130
936.275.426
430.029.775
683.115.899
579.506.778
432.998.430
569.388.490
723.716.335
687.445.847

391.191
559.982
627.530
353.945
598.732
470.761
357.850
471.348
515.837
461.385

1.643.173.277
2.110.180.382
1.705.914.651
1.489.596.508
1.419.885.231
1.114.080.170
831.281.623
1.006.234.097
1.052.590.593
1.020.048.193

47

De administratie en de minister van Financiën onderstrepen hierbij dat dit met name het geval is
voor bepaalde frauduleuze praktijken zoals de btw-carrousels.

48

De administratie van de BBI gebruikt over het algemeen de term “invorderbare rechten” in plaats
van de door het Rekenhof gebruikte “vastgestelde rechten”, een term die meer overeenstemt met
de overheidsboekhouding.
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Voor de laatste jaren stelt men een stabilisering van de globale resultaten vast
en een gemiddeld resultaat voor de IB dat niet sterk schommelt. Op het vlak van
de btw stelt men daarentegen een vrij grote vermindering van de resultaten vast
(totaal en gemiddelde). Dat verschijnsel moet niet noodzakelijk als een negatief
signaal worden geïnterpreteerd. Een doeltreffende strijd tegen de carrouselfraude leidt natuurlijk in de loop der jaren tot een vermindering van de bedragen
van de vastgestelde rechten, zoals het Rekenhof reeds heeft opgemerkt in zijn
163e Boek49.
Zoals voor het aantal in de loop van een jaar afgesloten dossiers is het moeilijk
die evoluties globaal te interpreteren, en nog moeilijker om een oordeel over de
doeltreffendheid van de BBI te vellen op basis van de bedragen aan vastgestelde
rechten. Maar al is deze indicator strikt kwantitatief, hij moet toch in aanmerking
worden genomen. De stagnering – na een heel duidelijke daling inzake btw (in
courante euro) – van het totaal bedrag aan vastgestelde rechten is in dat opzicht
een knipperlicht dat om commentaar vanwege het management vraagt.
Aan deze indicator kleeft in de IB een factor van onzekerheid door de manier
waarop de resultaten in de statistieken worden opgenomen, namelijk door de
taxatieambtenaar zelf, na aﬂoop van zijn onderzoek. Deze cijfers stemmen niet
noodzakelijk strikt overeen met de ingekohierde bedragen die vervolgens door de
Administratie van de Invordering worden uitgeschreven. (Die administratie zal in
voorkomend geval de door de taxatieambtenaar gevorderde bedragen moeten
corrigeren.) Deze cijfers worden echter niet systematisch door de administratie
van de BBI gecontroleerd, niettegenstaande zij er zich wel van bewust is dat die
verschillen kunnen bestaan door materiële of technische fouten. Sinds januari
2009 kunnen de ﬁches inzake de resultaten IB om die reden nog slechts worden
opgesteld na bevestiging van het nummer van het kohierartikel en van het te
betalen bedrag.
Ingevorderde bedragen
De opdracht van de BBI inzake de bestrijding van ernstige en georganiseerde
ﬁscale fraude impliceert dat zij rechtspersonen en natuurlijke personen controleert die heel vaak hun eigen onvermogen bewerkstelligen. Het is dus normaal dat
het invorderingspercentage voor de taxaties van de BBI aanzienlijk lager ligt dan
dat van de taxaties van de klassieke diensten (die gebeuren veel vaker met het
akkoord van de belastingplichtige).
Die BBI-taxaties leiden bovendien meestal tot een administratief of gerechtelijk
geschil waardoor de invordering wordt uitgesteld. Zo zullen voor sommige taxaties pas vele jaren later invorderingen gebeuren naar aanleiding van een uitspraak
in het voordeel van de administratie. Sommige belastingplichtigen die verwikkeld
zitten in een langdurige gerechtelijke procedure, zullen daarentegen, als ze daar
de middelen voor hebben en toch hopen op een gunstige aﬂoop, ervoor opteren
de in de taxatie vastgelegde bedragen te betalen, omdat ze dit zien als een interessante belegging wegens de verwijlintresten die door de Staat tegen het wettelijk tarief worden toegekend50.

49

Rekenhof, “Resultaten van de ﬁscale fraudebestrijding in 2005”, 163e Boek, Volume I, p. 110.
Beschikbaar op www.rekenhof.be.

50

Artikelen 418 en 419 van het WIB 92 met betrekking tot de directe belastingen.
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De minister van Financiën onderstreept hierbij dat de complexiteit van de fraudezaken en de talrijke gerechtelijke procedures belangrijke hinderpalen blijven om
de precieze en deﬁnitieve budgettaire impact van acties van de BBI op zeer korte
termijn vast te stellen.

Standpunt van
de minister

Om de redenen die hierboven werden vermeld, zijn de resultaten in termen van
vastgestelde rechten en in de loop van eenzelfde jaar ingevorderde bedragen niet
met elkaar te vergelijken. Deze tweede indicator heeft echter belang op budgettair vlak.
Als men de resultaten in termen van ingevorderde rechten interpreteert – net
zoals voor de vastgestelde rechten – moet men bij een administratie zoals de BBI
rekening houden met tijdelijke massaeffecten: een heel omvangrijke schuldvordering kan in de loop van een dienstjaar worden betaald of gevestigd, en zo een
vertekend beeld aan de statistieken geven dat niets zegt over de kwaliteit van het
werkelijk uitgevoerde werk. Deze vaststelling geldt des te meer wanneer men
kijkt naar de resultaten op een minder gecentraliseerd niveau.
De ﬁscale administratie stelt niet systematisch invorderingsstatistieken op volgens de oorsprong van de taxatie (bijvoorbeeld Directe Belastingen of BBI). Om
het invorderingspercentage van haar eigen aanslagen inzake IB te evalueren, is
de BBI met de Administratie van de Invordering overeengekomen de nodige
gegevens op semi-manuele basis te verzamelen om de bedragen te kennen die
effectief werden geïnd als gevolg van de inkohieringen die vanaf 2006 voor rekening van de BBI zijn gebeurd.
De statistieken die de centrale administratie van de BBI in de vorm van een
spreadsheet heeft meegedeeld, zijn onnauwkeurig51 en worden niet op identieke
wijze voorgesteld52. Zoals de administratie onderstreept is de BBI hierbij zelf
afhankelijk van de bestanden die bij de Invordering, de Directe Belastingen en de
BTW beschikbaar zijn en die op onvoldoende geautomatiseerde wijze de link
maken met BBI-taxaties. Het Rekenhof heeft hieruit niettemin enkele verhelderende gegevens over de uitgevoerde invorderingen gehaald. De volgende twee
tabellen geven de toestand op 31 juli 2009 van de invorderingen in IB en in btw
voor de schuldvorderingen die in de loop van de laatste jaren werden gevestigd53.
Tabel 6 – Bedragen ingevorderd door de BBI in het kader van IB-taxaties
IB
Schuldvorderingen (aantal)
In te vorderen totaal
Betalingen
Onthefﬁngen
Saldo
Invorderingspercentage

2006

2007

2008

910
564.937.094
31.387.327

1.228
718.425.991
243.429.612

1.400
695.027.009
118.553.030

45.646.196

20.432.018

3.204.097

487.903.571
6,0 %

454.564.361
34,9 %

573.269.882
17,1 %

51

Wegens niet-vermelding van de datum van uitvoerbaarheid van het aanslagbiljet voor de IB of van
de datum van opstelling van het invorderingsbevel voor de btw is het niet mogelijk een ouderdomsbalans van de invorderingen op te stellen.

52

Enkel de gegevens in verband met de btw vermelden bijvoorbeeld een invorderingscode (onmiddellijk eisbaar, aanzuiveringsplan, geschil, enz.).

53

Deze cijfers houden geen rekening met de verwijlintresten die samen met de hoofdsom (belastingen en boetes) uiteindelijk kunnen oplopen tot meer dan 100 % van de oorspronkelijke schuldvordering.
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Tabel 7 – Bedragen ingevorderd door de BBI in het kader van btw-taxaties
BTW
Schuldvorderingen (aantal)

2005

2006

2007

2008

301

328

317

363

BTW

123.837.819

163.178.825

106.197.399

110.216.371

Boetes

248.083.213

305.784.972

186.416.690

197.712.655

In te vorderen totaal

371.921.032

468.963.797

292.614.089

307.929.026

46.589.457

20.062.425

20.637.668

17.824.362

325.331.575
12,5 %

448.901.372
4,3 %

271.976.421
7,1 %

290.104.665
5,8 %

Betalingen
Saldo
Invorderingspercentage

Ondanks soms aanzienlijke schommelingen op jaarbasis, blijft het invorderingspercentage tamelijk laag. Het varieert naargelang de belasting (met gemiddeld
20,6 % voor IB en 7,1 % voor de btw). Zoals reeds eerder vermeld is deze vaststelling niet verwonderlijk voor een administratie die moet optreden tegen georganiseerde fraudeurs, en zegt dit niets over de kwaliteit van haar werk.

4.2

Performantie-indicatoren bij de BBI

Sinds 2002 werden indicatoren ingevoerd in het kader van het Performantiemanagement, die worden gedeﬁnieerd als signalen voor de opvolging en de bijstand
op basis van de vastgelegde beheersdoelstellingen. De BBI heeft uit een basislijst van 63 beheersindicatoren 18 indicatoren geselecteerd waarmee ze rekenschap wil aﬂeggen van haar verschillende opdrachten54 en van de prestaties die
op drie gedecentraliseerde niveaus werden geleverd: inspectiedienst, centrum en
gewestelijke directie.
De gekozen indicatoren meten de volgende elementen:
1.

het aantal gepresteerde dagen per dossier,

2.

vooronderzoeken van meer dan drie maanden,

3.

onderzoeken van meer dan twee jaar,

4.

het totaal resultaat per gepresteerde dag,

5.

de resultaten met akkoord van de belastingplichtige,

6.

het totaal bedrag van de boetes en verhogingen,

7.

het totaal resultaat met een goede kans op invordering,

8.

de vragen om informatie aan het buitenland of door het buitenland toegestuurde informatie,

9.

de termijn om aan de buitenlandse ﬁscale besturen te antwoorden,

10.

de dossiers waarmee internationale samenwerking gemoeid is,

11.

het aantal aangiften bij de gerechtelijke instellingen,

12.

het aantal dossiers met een juridisch aspect,

13.

het totaal aantal adviezen (vóór taxatie) voorgelegd aan de cel Geschillen,

14.

het aantal raadplegingen van de cel Geschillen,

54

De vijf opdrachten die de BBI heeft weerhouden (van ongelijk belang) zijn: ﬁscale onderzoeken,
internationale samenwerking, samenwerking met justitie, samenwerking bij geschillen en invordering alsook verspreiding van informatie.
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15.

de gemiddelde tijd voor de behandeling van een vraag om advies over een
geschil van de directe belastingen,

16.

het aantal aan de cel Invordering voorgelegde dossiers,

17.

het aantal verslagen in verband met nieuwe fraudemechanismen voor de
administratie van ﬁscale zaken en het Antifraudecomité,

18.

het aantal fraudezaken waarvoor een samenwerkingsnetwerk met andere
diensten op het getouw werd gezet.

Voor elke indicator wordt een kwantitatieve norm vastgelegd. Bijvoorbeeld: het
aantal gepresteerde dagen per behandeld dossier moet tussen 20 en 70 liggen,
het percentage vooronderzoeken langer dan drie maanden moet lager dan 30 %
liggen, het percentage dossiers waarmee internationale samenwerking gemoeid
is, moet hoger liggen dan 10 %, enz. De resultaten op de verschillende niveaus
worden in rekenbladen samengevat. Deze vermelden in het rood de diensten,
centra of gewestelijke directies die buiten de vastgestelde norm vallen.
De administratie heeft in haar handleiding terecht onderstreept dat “het vanzelfsprekend is dat het al dan niet bereiken van de norm niet noodzakelijk betekent
dat de verrichte werkzaamheden optimaal of niet werden uitgevoerd. De kleurindicatie is louter een signaal, ‘een knipperlicht’, dat de aandacht vestigt op een
afwijking van de gemiddelde vastgelegde norm voor een welbepaalde doelstelling en uiteraard een meer uitgewerkte verklaring vereist.”
Niet alle indicatoren zijn van even groot belang om de performantie van die administratie te meten. Toch kan de hiërarchie via dat geheel van indicatoren een
synoptisch beeld krijgen van de essentiële aspecten van de uitgevoerde werkzaamheden.

4.3

Door de indicatoren gemeten performanties

Het Rekenhof heeft de tabellen met indicatoren ondezocht sinds de invoering van
het performantiemanagement bij de BBI in 2002.
In de onderstaande tabel wordt voor elke indicator het percentage vermeld van
de diensten (inspectiediensten, centra, gewestelijke directies) die buiten de vastgelegde norm vallen.
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Tabel 8 – Beheersindicatoren: percentage van de diensten die afwijken van de norm
Inspectiediensten

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Gepresteerde dagen/dossier
Vooronderzoeken > 3 maanden
Onderzoeken > 2 jaar
Totaal resultaat
Resultaat met akkoord
Boetes en verhogingen
Mogelijkheid tot invordering
Internationale samenwerking
Juridisch aspect

39,5 %
55,6 %
25,0 %
52,3 %
52,3 %
18,2 %
20,5 %
27,3 %
4,5 %

41,9 %
59,5 %
12,5 %
52,4 %
59,5 %
14,3 %
35,7 %
34,1 %
14,6 %

37,5 %
79,4 %
15,0 %
43,6 %
66,7 %
7,7 %
38,5 %
35,0 %
5,0 %

40,0 %
71,9 %
12,8 %
50,0 %
61,5 %
25,6 %
35,9 %
35,9 %
7,7 %

46,2 %
81,1 %
19,5 %
60,0 %
62,5 %
15,0 %
35,0 %
36,6 %
2,4 %

33,3 %
89,7 %
12,2 %
68,3 %
58,5 %
7,3 %
26,8 %
31,0 %
7,1 %

29,3 %
80,6 %
7,3 %
73,2 %
68,3 %
24,4 %
26,8 %
39,0 %
7,3 %

22,2 %
11,1 %
22,2 %
0,0 %
11,1 %
0,0 %
33,3 %

11,1 %
22,2 %
44,4 %
11,1 %
11,1 %
44,4 %
33,3 %

44,4 %
0,0 %
44,4 %
0,0 %
11,1 %
33,3 %
22,2 %

33,3 %
25,0 %
22,2 %
11,1 %
0,0 %
33,3 %
0,0 %

44,4 %
33,3 %
44,4 %
0,0 %
0,0 %
11,1 %
22,2 %

33,3 %
33,3 %
55,6 %
0,0 %
0,0 %
22,2 %
11,1 %

60,0 %
30,0 %
60,0 %
0,0 %
20,0 %
20,0 %
0,0 %

50,0 %
0,0 %

50,0 %
0,0 %

25,0 %
25,0 %

75,0 %
25,0 %

50,0 %
0,0 %

75,0 %
0,0 %

40,0 %
60,0 %

Centra
Inlichtingen van/aan het buitenland
Gemiddelde antwoordtermijn
Aangiften bij de gerechtelijke instellingen
Adviezen cel Geschillen
Raadplegingen cel Geschillen
Behandelingstijd van adviezen
Tussenkomst cel Invordering
Gewestelijke dir.
Verslagen over fraudemechanismen
Samenwerking andere ﬁscale diensten

Er blijkt meteen al dat heel wat diensten buiten de vastgestelde normen vallen.
Dat geldt in het bijzonder voor de inspectiediensten waar slechts één van de
negen indicatoren een gemiddelde heeft van minder dan 10 %; voor alle jaren en
indicatoren samen genomen leeft meer dan een derde van de inspectiediensten
(37 %) de door die indicatoren vastgelegde norm niet na.
Er kan ook – voor heel wat indicatoren – worden opgemerkt dat ze in de loop
der jaren niet duidelijk en continu in de goede richting evolueren, maar evenmin
verslechteren. Sommige normen zijn klaarblijkelijk te streng, in elk geval wanneer
men de huidige procedures volgt (bijvoorbeeld wat de termijn van het vooronderzoek, het rendement per controle en de akkoorden betreft). Voor andere criteria
die goed worden nageleefd, werd de lat misschien te laag gelegd in vergelijking
met de mogelijkheden van de diensten.
Via een tot op dienstniveau verﬁjnde analyse kunnen de bevindingen over het wel
of niet naleven van de norm worden genuanceerd: men kan op verschillende
manieren buiten de norm vallen, en een dienst kan zijn prestaties aanzienlijk verbeteren zonder nochtans de door het management gewenste doelstelling te halen.
Via een synthese per niveau (bv. alle inspectiediensten van het land) kunnen
bovendien de diensten worden opgespoord die met een algemeen beheersprobleem kampen omdat verschillende indicatoren dan rood zullen kleuren voor verschillende opeenvolgende periodes.
Zoals de indicatoren momenteel zijn gesynthetiseerd, zijn ze echter niet erg bruikbaar voor het algemeen management van de BBI-administratie, omdat het moeilijk is er lessen uit te trekken over de globale werking.
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Die indicatoren maken het daarentegen wel mogelijk te wijzen op aanhoudende
problemen waarvoor een oplossing moet worden geboden als de overheid van
oordeel is dat de vastgelegde doelstelling moet worden gehaald. Deze indicatoren bieden de hiërarchie dus op een meer lokaal niveau, wanneer de evolutie
ervan dienst per dienst wordt opgevolgd, een instrument voor periodieke monitoring.

4.4

Monitoring op basis van de indicatoren

De centrale administratie stelt zesmaandelijks, met de hulp van de buitendiensten
(die de niet-geautomatiseerde gegevens aanleveren), tabellen op die de prestaties van alle diensten op basis van de achttien vermelde indicatoren in detail
belichten. Deze tabellen worden bezorgd aan de gewestelijke directeurs en aan
de directeurs van de centra opdat ze elk op hun respectief niveau de positieve en
negatieve evoluties zouden kunnen onderkennen, hun medewerkers over die
negatieve evoluties zouden kunnen ondervragen (er worden daartoe periodieke
vergaderingen gepland) en de nodige maatregelen zouden kunnen nemen om de
lokale problemen op te lossen die eventueel aan het licht zijn gekomen.
Voor een kwaliteitsvolle monitoring volstaan louter kwantitieve indicatoren niet. In
dat opzicht kan men door de werkwijze die door één van de gewestelijke directeurs werd verdedigd, nl. een beschrijvend overzicht geven van de lopende onderzoeken in het driemaandelijks verslag van de activiteiten dat elke gewestelijke
directie moet opstellen, meer inzicht krijgen in en een duidelijker beeld krijgen van
wat er zich op het terrein afspeelt. Naast de beheersindicatoren helpt deze rapporteringswijze de hiërarchie de problemen die zich aandienen en de geboekte
vooruitgang beter te identiﬁceren, en de bijdrage van de ondersteuningscellen te
evalueren.
Bij de centrale administratie is de auditeur-generaal die de buitendiensten monitort de belangrijkste spilﬁguur. Via zijn zesmaandelijkse bezoeken aan elke gewestelijke directie, via de driemaandelijkse verslagen van de gewestelijke directeurs,
zorgt hij voor een globale interne controle van de activiteiten op basis van de
beheersindicatoren, via zijn contacten met het management van de AOIF, enz. Hij
doet onderzoek naar anomalieën of naar een slechte werking en vraagt om een
opvolging in de vorm van concrete resultaten die moeten worden vermeld in een
verslag. De controlecyclus wordt afgesloten met een eindverslag van de auditeurgeneraal. Bepaalde gevallen kunnen ook later ter sprake worden gebracht in de
loop van de periodieke vergaderingen waar de centrale administratie en de gewestelijke directeurs (en directeurs van een centrum) samenzitten.
De monitoring – die wordt gedocumenteerd met rapporten, verslagen, briefwisseling, enz. – is een voorbeeld van terreinwerk, in regelmatig contact met en opvolging van de operationele diensten. De controleomgeving die op die manier wordt
gecreëerd, werkt de motivatie van de personeelsleden in de hand en is bevorderlijk voor de kwaliteit van het werk.

4.5

Conclusie

Het Rekenhof heeft onderzocht of de beheersindicatoren die bij de BBI worden
gebruikt, het mogelijk maken een correct beeld te krijgen van het werk van de
inspectiediensten en of deze door het management op doeltreffende wijze worden
gebruikt om de administratie aan te sturen.
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Enkele van de achttien beheersindicatoren zouden moeten worden geherdeﬁnieerd opdat het management informatie zou kunnen krijgen die nuttiger en vollediger is. Bepaalde indicatoren leggen manifest weinig realistische drempelwaarden vast hoewel ze belangrijke acties meten. Als de inspectiediensten systematisch
buiten de norm vallen, zullen ze geneigd zijn er helemaal geen rekening meer mee
te houden. Er zouden bovendien een aantal indicatoren kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld in verband met de actie van sommige ondersteuningscellen
(en niet enkel wanneer deze door de operationele diensten om bijstand worden
gevraagd), het resultaat van het gerechtelijk geschil of het aantal dossiers zonder
resultaat ondanks een overtuigend vooronderzoek. Het reeds vermelde strategisch seminarie van oktober 2010 zou moeten worden aangegrepen om de
beheersindicatoren te herbekijken en te zien hoe deze moeten worden gebruikt.
Noch de administratie van de BBI noch de interne audit van de ﬁscale besturen
van de FOD Financiën testen de beheersindicatoren systematisch op hun betrouwbaarheid. Ook al is er geen reden om eraan te twijfelen dat de gegevens die in de
verschillende gegevensbanken van de BBI zijn opgenomen, globaal correct zijn
(omdat de diensten op verschillende niveaus van de hiërarchie aan toezicht zijn
onderworpen55), zou de BBI beter moeten kunnen controleren hoe de buitendiensten hun rapporteringstaken vervullen.
De invorderingsstatistieken zijn momenteel onvoldoende nauwkeurig en betrouwbaar om rekenschap te geven van de budgettaire impact van het door de BBI
geleverde werk, en in het bijzonder van de doeltreffendheid van de mobiele invorderingscel die in 1998 werd opgericht om de invorderbaarheid van de taxaties van
die administratie te verbeteren. De Stimer-toepassing56 die wordt ontwikkeld, zou
op middellange termijn kwaliteitsvolle bruikbare informatie over de invorderingen
moeten voortbrengen in vergelijking met de vastgestelde rechten. Dan zal men,
volgens de verschillende belastingen, het invorderingspercentage van de door de
verschillende ﬁscale besturen gevestigde schuldvorderingen op lange termijn57
kunnen beoordelen.
Zoals de beheersindicatoren momenteel zijn geconﬁgureerd en worden gebruikt,
zijn ze een heel nuttig internecontrole-instrument voor de verschillende hiërarchische niveaus, maar worden ze onvoldoende benut (en zijn ze misschien niet goed
aangepast) om een strategische visie op de uitbouw van die administratie te ontwikkelen58. Ondanks het feit dat bepaalde indicatoren al langer vragen doen rijzen
over de gegrondheid van de gehanteerde processen (zoals het vooronderzoek),
heeft het management gewacht om nieuwe benaderingen te overwegen. De huidige
ontwikkelingen zullen ongetwijfeld een nieuwe dynamiek creëren, op basis van beter
gerichte en misschien talrijkere knipperlichten. Het Rekenhof zal zowel de evolutie
van de interne controle als die van het strategisch management opvolgen.

55

Door de integratie van sommige niet-geautomatiseerde gegevens die door de gewestelijke directies worden verstrekt, kunnen er niettemin rapporteringsfouten ontstaan.

56

Het Stimer-project (geïntegreerd verwerkingssysteem voor de invordering ten behoeve van meerdere entiteiten) dat begin 2007 werd opgestart, beoogt de globale boeking van de door de federale
administratie ingevorderde belastingen en taksen.

57

Deze “lange termijn” is met name van belang voor de BBI die soms, door zeer lange gerechtelijke
procedures, een tiental jaar of langer moet wachten om een deﬁnitief resultaat te hebben.

58

Dat blijkt bijvoorbeeld uit het ontbreken van meerjarenstatistieken over die indicatoren.
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Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat de BBI verslag zou moeten uitbrengen
over haar optreden59. Ze moet daarvoor een bredere waaier indicatoren verstrekken (naast het aantal dossiers, de supplementen vastgestelde rechten, akkoorden en aangiften bij de parketten) en vooral meer commentaar verstrekken bij de
verstrekte gegevens. De BBI zou aldus haar werk inzichtelijker en begrijpelijker
kunnen maken zonder informatie te onthullen die haar actie kan schaden. Enkel
een bundel van traditionele indicatoren – zowel op het vlak van de dossiers (aantal geopende, gesloten, geschrapte dossiers in vooronderzoek en in onderzoek),
als van de resultaten (vastgestelde rechten en ingevorderde rechten) – en van
beheersindicatoren (de huidige of andere) biedt de mogelijkheid een voldoende
volledig en betrouwbaar beeld van de prestaties van die administratie te geven.

59

Zoals ze dat doet in het jaarverslag van de entiteit Belastingen en Invordering. Zie bv.: FOD Financiën (Belastingen en Invordering), Jaarverslag 2008, deel 2 – bijlage, p. 22-25.
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Hoofdstuk 5
Duur van de onderzoeken van de BBI

In de bijzondere commissie werd de vraag gesteld naar de lange tijd die procedures in belangrijke dossiers van ﬁscale fraude in beslag nemen. Er werd met name
verwezen naar de duur van de gerechtelijke procedure, maar ook naar de problematiek van de langdurige ﬁscale onderzoeken.
De onderzoeken van de BBI duren noodgedwongen langer dan de controles die
de andere ﬁscale besturen uitvoeren. Er zijn talrijke demarches nodig om fraude
op te sporen en alle elementen te vergaren die zullen leiden tot een correcte
bepaling van het ontdoken belastingbedrag, en dat in een context waarin men
niet kan rekenen op de medewerking van de belastingplichtige.
De vervaltermijnen die in de belastingwet zijn bepaald, verplichten er echter toe
een onderzoek zo snel mogelijk uit te voeren. Als men ervan uitgaat dat fraude
vaak pas wordt ontdekt lang nadat ze begonnen is, moeten de onderzoeksdaden
voldoende snel worden uitgevoerd om alle jaren te kunnen bestrijken waarop de
inbreuk op de belastingwet betrekking heeft.
Fiscale onderzoeken die vlot indiciën opsporen van strafrechtelijk bestrafbare
fraude, bieden bovendien de mogelijkheid de parketten informatie te verschaffen
die in de tijd voldoende aansluit bij de ten laste gelegde feiten, wat het werk van de
gerechtelijke instellingen erop vergemakkelijkt zonder onnodig op hun verjaringstermijnen te wegen.

5.1

Looptijd van de onderzoeken van de BBI

De volgende tabel geeft op basis van de controlestatistieken van de BBI het aantal vooronderzoeken en onderzoeken die in het werkplan zijn ingeschreven en het
(gecumuleerde) percentage op 31 juli 2009 van de dossiers die binnen gespeciﬁceerde termijnen zijn afgewerkt.
Tabel 9 – Duur van de vooronderzoeken (gecumuleerde percentages)
Vooronderzoeken

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totaal aantal
Niet-afgesloten
Afgesloten:
binnen 3 maanden
binnen 6 maanden
binnen 12 maanden
binnen 2 jaar
binnen 3 jaar
binnen 4 jaar
meer dan 4 jaar na opening

1.247
0,0 %

1.030
1,7 %

1.037
4,3 %

1.151
7,4 %

935
20,5 %

852
25,5 %

37,5 %
69,0 %
88,8 %
96,8 %
99,0 %
99,6 %
0,4 %

37,1 %
60,8 %
79,8 %
91,9 %
95,9 %
96,9 %
1,5 %

25,6 %
49,1 %
72,7 %
88,1 %
93,2 %
95,6 %
0,1 %

23,2 %
42,7 %
66,7 %
84,4 %
92,0 %

20,5 %
43,2 %
65,9 %
79,0 %

27,3 %
54,6 %
69,4 %
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Tabel 10 – Duur van de onderzoeken (gecumuleerde percentages)
Onderzoeken

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totaal aantal
Niet-afgesloten
Afgesloten:
binnen 3 maanden
binnen 6 maanden
binnen 12 maanden
binnen 2 jaar
binnen 3 jaar
binnen 4 jaar
meer dan 4 jaar na opening

1.577
1,6 %

1.298
3,8 %

1.205
5,0 %

1.409
15,3 %

1.361
28,8 %

1.655
51,8 %

13,8 %
25,8 %
47,0 %
73,9 %
87,6 %
94,0 %
4,4 %

13,1 %
24,7 %
47,8 %
75,0 %
86,9 %
93,2 %
3,0 %

15,8 %
26,9 %
49,0 %
75,2 %
88,8 %
94,6 %
0,4 %

9,4 %
22,1 %
43,9 %
70,8 %
82,5 %

10,0 %
22,0 %
43,6 %
68,3 %

13,1 %
23,0 %
43,1 %

In het vorige hoofdstuk werd al vastgesteld dat de vooronderzoeken – meestal –
de ideale termijn van drie maanden overschrijden die het management vooropstelt. Rekening houdend met sommige onderzoeksdemarches die hieronder aan
bod komen, lijkt deze termijn vaak onhoudbaar. Indien men het gemiddelde over
de laatste tien jaar bekijkt, dan wordt minder dan een derde van de vooronderzoeken afgesloten binnen die termijn van drie maanden en wordt slechts rond de
78 % van de vooronderzoeken afgesloten binnen twaalf maanden. Buiten enkele
bijzondere gevallen (zoals de vragen om inlichtingen aan het buitenland, of
bepaalde raadplegingen van gerechtelijke dossiers) lijkt het weinig efﬁciënt dat
een vooronderzoek langer dan twaalf maanden in beslag zou kunnen nemen als
het enkel om voorafgaande opzoekingen gaat.
Bijna de helft van de onderzoeken (48 %) wordt binnen de twaalf maanden afgesloten. In de loop van de laatste drie jaar wordt echter een vermindering vastgesteld van het percentage onderzoeken dat deze termijn in acht neemt. Een vierde
van de onderzoeken (26 %) neemt meer dan twee jaar in beslag en 12 % vergen
meer dan drie jaar onderzoek. Deze termijnen worden verklaard door de complexiteit van de BBI-controles, die vele en frequente onderzoeksdaden vergen.
De statistieken van de BBI laten niet toe de vooronderzoeken automatisch te
koppelen met de onderzoeken die eruit voortvloeien; het is dus niet mogelijk globaal de looptijd van de controles te evalueren, noch correlaties vast te stellen
(leidt een lang vooronderzoek over het algemeen tot een korter onderzoek?). Aan
de hand van de nieuwe gegevensbank LCFB zouden meer nauwkeurige rapporteringen het mogelijk moeten maken de vaststellingen terzake te nuanceren en uit
te diepen, om zo het management te helpen sommige operationele processen
eventueel te herzien.

5.2 Demarches die een invloed hebben op de duur van de
onderzoeken
Het raadplegen van instanties buiten de ﬁscale administratie weegt het zwaarst op
de duur van de onderzoeken van de BBI. Ofwel moet die administratie zich richten
tot het departement van Justitie om inzage te krijgen in een gerechtelijk dossier,
ofwel moet ze informatie vragen aan een buitenlandse ﬁscale administratie. De
afwikkeling van de onderzoeken kan bovendien worden vertraagd door allerlei
moeilijk te vermijden omstandigheden, die bij elke organisatievorm bestaan.
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5.2.1

Vragen om inzage in het gerechtelijk dossier

De ambtenaren van de ﬁscale besturen kunnen op grond van een voor alle soorten belastingen gezamenlijke bepaling, de dossiers in verband met gerechtelijke
procedures inzien, zelfs die waarvoor het gerechtelijk onderzoek nog loopt, en er
de elementen uit halen die nodig zijn voor het vestigen en invorderen van de
belastingen.
Als de ﬁscale administratie vraagt om een gerechtelijk dossier te raadplegen,
moet de uitdrukkelijke toestemming van de federale procureur, de procureurgeneraal of de auditeur-generaal noodzakelijkerwijze worden toegekend60. Zij
kunnen de inzage en het nemen van kopijen toestaan, weigeren of gedeeltelijk
toestaan, of het gebruik van sommige gegevens beperken. Het komt heel vaak
voor dat een vraag om toelating als voorbarig wordt beschouwd: de taxatieambtenaar moet dan zijn vraag te gelegener tijd vernieuwen.
Informatie van het departement Justitie naar het departement Financiën transiteert via het Antifraudecomité van de FOD Financiën en komt eventueel terecht
bij een inspectiedienst van de BBI. Deze inspectiedienst zal dan formeel moeten
vragen om het dossier te mogen inzien, hoewel de informatie afkomstig is van de
gerechtelijke instantie die deze spontaan heeft overgezonden. Het kan gebeuren
dat deze aanvraag tot inzage wordt geweigerd (omdat het gerechtelijk dossier
ondertussen in die zin is geëvolueerd dat het niet opportuun is het mee te delen
aan de ﬁscale administratie). De volledige procedure die begint met de toezending van informatie van Justitie aan de minister van Financiën en die eindigt met
het akkoord van Justitie om het gerechtelijk dossier door de taxatieambtenaar te
laten inkijken, kan aldus nagenoeg een half jaar in beslag nemen, wat niet uitzonderlijk is. Hier ligt dus de verklaring voor de frequente overschrijdingen van de
ideale termijn van drie maanden voor een dergelijk vooronderzoek.
5.2.2

Vragen om inlichtingen aan een buitenlandse ﬁscale administratie

De internationalisering van de ﬁscale fraude is een verschijnsel dat op natuurlijke
wijze samengaat met de globalisering van het handelsverkeer. De btw-carrousels
zijn het prototype van massale, grensoverschrijdende fraude. De BBI moet, rekening houdend met haar opdracht, zeer intensief gebruik maken van de speciﬁeke
bijstandsinstrumenten die worden aangeleverd door de bilaterale dubbelbelastingverdragen alsook door de Europese richtlijnen en verordeningen.
Er is in verschillende vormen van inlichtingenuitwisseling voorzien: de automatische inlichtingenuitwisseling (e.g. de lonen van grensarbeiders), de spontane
inlichtingenuitwisseling (als een van de partijen, nadat ze in het kader van de
toepassing van haar eigen ﬁscale wetgeving, informatie heeft bekomen waarvan
ze denkt dat ze interessant kan zijn voor een zusteradministratie, haar deze informatie spontaan toezendt) en de uitwisseling van inlichtingen op verzoek. Bij de
BBI-onderzoeken gaat het vaak om dat laatste geval.

60

Overeenkomstig de artikelen 327, § 1, 2e lid, van het WIB 92 en 93quaterdecies, § 1, 3e lid, van het
Wetboek BTW.
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De meeste ﬁscale inlichtingen bestemd vóór of afkomstig van het buitenland transiteren via de centrale administratie van de BBI, waar de verzonden en ontvangen
inlichtingen worden geïnventariseerd in een speciale gegevensbank. De gegevens
die op die manier ter beschikking staan, maken het echter niet mogelijk de termijnen te evalueren die verlopen tussen het versturen van een vraag aan het buitenland en het moment waarop het antwoord toekomt. Uit getuigenissen van het
management en uit informatie die uit de dossiers werd geput, blijkt dat men vaak
heel wat maanden moet wachten vooraleer een antwoord te krijgen, als er al een
antwoord komt.
5.2.3 Andere omstandigheden die een invloed hebben op de duur van de
onderzoeken
Ook andere omstandigheden of speciﬁeke onderzoeksdaden (die niet noodzakelijk door deze administratie zelf worden uitgevoerd) kunnen een invloed hebben
op de duur van de onderzoeken, namelijk:
•

de afwezigheid van de taxatieambtenaar die oorspronkelijk met het dossier
belast was (mutatie, ziekte, enz.),

•

een vraag om inlichtingen gericht aan een andere ﬁscale administratie of
aan een andere FOD,

•

onderzoeken bij de banken61,

•

de bijzondere aard van de dossiers waarbij een failliete vennootschap
betrokken is (met een eventuele vraag om inlichtingen aan de curator of
aan de vereffenaar),

•

een taxatie op basis van indiciën62,

•

de tussenkomst van de Informaticacel,

•

het afwachten van een aangekondigde rechtspraak en analyse ervan voor
de verdere taxatieprocedure,

•

lang aanslepende onderhandelingen om (niet) tot een akkoord te komen,

•

procedures ingeleid door de belastingplichtige in de loop van het onderzoek
(i.v.m. controlebevoegdheid, openbaarheid van bestuur enz.).

61

Overeenkomstig artikel 318 WIB 92 en artikel 62bis van het Wetboek op de btw kan een onderzoek bij de bank worden uitgevoerd als uit een controle bij een belastingplichtige concrete elementen blijken die laten vermoeden dat er een mechanisme bestaat dat tot doel of gevolg heeft inbreuken op de belastingwetgeving te organiseren. Dat onderzoek bij de bank dat door een taxatiebeambte
wordt voorgesteld, moet gebeuren met het akkoord van de hiërarchie waaraan hij rapporteert, en
de beslissing moet mee worden ondertekend door de gewestelijke directeur (sinds 5 september 2006, overeenkomstig het ministerieel besluit van 29 augustus 2006). De uitvoering van deze
procedure kan dus veel tijd vergen.

62

Op basis van artikel 341 WIB 92 kan een taxatiebeambte de belastbare grondslag van een natuurlijke of rechtspersoon evalueren “volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van
gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten”. Deze taxatievorm (“op basis van indiciën”)
op grond waarvan alle uitgaven van de belastingplichtige moeten worden geïdentiﬁceerd en vervolgens geschat om deze dan te vergelijken met de ofﬁcieel aangegeven inkomsten, vergt tijdrovende
demarches.
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5.3

Vaststellingen op basis van enkele behandelde dossiers

Om te illustreren welke precieze activiteiten wegen op de looptijd van een BBIonderzoek, heeft het Rekenhof alle inspectiediensten ondervraagd, en voor elk
van die inspectiediensten de twee langste onderzoeken geselecteerd van deze
die tussen 1 oktober 2008 en 31 maart 200963 werden beëindigd. Het Rekenhof
heeft vervolgens per e-mail gevraagd de belangrijke fasen van de 78 uitgekozen
speciﬁeke onderzoeken te beschrijven, en daarbij eventueel de fasen te onderscheiden die op de totale looptijd ervan hadden doorgewogen64.
In meer dan de helft van de geselecteerde onderzoeken (53 %) heeft de inzage in
gerechtelijke dossiers op de looptijd van de onderzoeken gewogen. 17 % van de
geselecteerde dossiers hebben vertraging opgelopen wegens de (tijdelijke of deﬁnitieve) afwezigheid van de taxatieambtenaar die oorspronkelijk met het dossier
belast was. Voor bijna evenveel onderzoeken (15 %) moesten inlichtingen aan het
buitenland worden gevraagd. Er moesten ook vragen om inlichtingen worden verzonden naar andere ﬁscale administraties (9 %) of naar andere FOD’s (6 %). In 8 %
van de gevallen bemoeilijkt het faillissement van de gecontroleerde vennootschappen de afwikkeling van het onderzoek en in hetzelfde aantal dossiers werden onderzoeken bij de banken uitgevoerd. Tot slot hebben de complexe onderzoeken van de Informaticacel soms (6 %) verklaard waarom het onderzoek zo lang
heeft geduurd.

5.4

Opportuniteit van een indicator ad hoc

De totale duur van een onderzoek is een noodzakelijke indicator, omdat hij het
reactievermogen van de administratie tegenover een fraudefenomeen meet en
het mogelijk maakt de onderzoekers vragen te stellen over de problemen waarmee ze kampen of over de nieuwe ontwikkelingen in de lopende controle. Hij is
dus een onontbeerlijk beheersinstrument om de diensten periodiek te superviseren, maar eveneens voor een meer globale sturing. Deze indicator maskeert echter de (soms lange) periodes waarin het onderzoek niet is opgeschoten onafhankelijk van de wil van de diensten. De uitgevoerde demarches zouden dus op
verﬁjndere wijze moeten worden geëvalueerd.
In een gewestelijke directie werd recent een systeem ontwikkeld voor het bepalen van de tijd die in halve dagen werd besteed aan een welbepaald dossier. Dat
systeem wordt gebruikt om de dossiers op te volgen65. Op die manier heeft het
management een juister en nauwkeuriger beeld van de werkelijke tijd die aan elk
dossier wordt besteed.
Door de activiteiten meer in detail te vermelden (inzage in het gerechtelijk dossier, bezoek ter plaatse, analyse, opstellen van een onderzoeksverslag of aangifte
bij het parket, enz.), kan de analyse het verloop van de onderzoeken preciezer
omschrijven en de demarches achterhalen die het meest tijdrovend zijn. Zo kan
het management in de globale onderzoeksprocedure de fasen onderkennen die
idealiter sneller zouden moeten kunnen verlopen en vervolgens mogelijke oplossingen overwegen.
63

37 inspectiediensten werden over 78 dossiers ondervraagd; de minimumduur van de gekozen onderzoeken beloopt 279 dagen, de maximumduur 3.616 dagen en de gemiddelde duur 1.173 dagen.

64

Ofwel hebben de inspectiediensten duidelijk bepaalde demarches geïdentiﬁceerd die tijd vragen,
ofwel heeft het Rekenhof een schatting hiervan gemaakt volgens de fasen vermeld in het onderzoeksverslag dat door de inspectiedienst is overgezonden.

65

In de vorm van timesheets die zijn geïntegreerd in de opvolgingstoepassing LCFB.
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Het Rekenhof is van oordeel dat de BBI die beheersindicator op ruimere schaal
zou kunnen gebruiken en ontwikkelen met het oog op een beter operationeel
beheer. Een dergelijke indicator zal maar relevant zijn – zoals de auditeur-generaal van de BBI die belast is met de monitoring van de diensten terecht onderstreepte – als er een werkelijk toezicht is op de modaliteiten voor de inschrijving
van de activiteiten en als hij effectief voor het beheer van de procedures wordt
gebruikt.
5.5

Conclusie

Het Rekenhof heeft onderzocht of een ﬁscaal onderzoek binnen een redelijke termijn kan worden afgesloten met het controleproces dat de BBI hanteert.
De duur van de onderzoeken is een essentieel element in de bestrijding van de
ﬁscale fraude. Nagenoeg de helft van de onderzoeken van de BBI wordt binnen
de twaalf maanden afgesloten. Een vierde van de onderzoeken neemt meer dan
twee jaar in beslag en 12 % vergt meer dan drie jaar onderzoek. Bovenop die
termijnen komt dan nog eventueel de tijd die nodig is voor het vooronderzoek.
Minder dan 30 % van de vooronderzoeken wordt binnen drie maanden afgesloten,
maar nagenoeg 80 % wordt binnen twaalf maanden afgerond. De BBI is zich ervan
bewust dat die termijnen belangrijk zijn: in het kader van het performantiemanagement werden twee indicatoren gedeﬁnieerd om de activiteiten van de diensten op te volgen, een voor het vooronderzoek (het percentage vooronderzoeken
van meer dan drie maanden moet lager zijn dan 30 %) en een voor het onderzoek
(het percentage onderzoeken van meer dan twee jaar moet lager zijn dan 40 %).
Omdat er geen indicator bestaat die de duur aangeeft voor elk van de fasen van
het controleproces, kan men geen exhaustieve en afgewogen uitspraak doen over
de oorzaken van de vertragingen bij de BBI-onderzoeken. Zelfs de klaarblijkelijk
veel te lange duur van veel vooronderzoeken zegt niets over de globale doeltreffendheid van de controleprocedure: het is niet uit te sluiten dat de lange tijd die
aan het vooronderzoek werd besteed, het onderzoek korter maakt. Aangezien de
twee luiken van de controle niet systematisch aan elkaar kunnen worden gekoppeld, kan die hypothese echter niet worden bevestigd.
Ongeacht de overige gebeurtenissen die de taxatieambtenaren kunnen verhinderen een onderzoek binnen een redelijke termijn uit te voeren, is het duidelijk dat
twee soorten demarches zwaar wegen op de duur van een onderzoek, namelijk de
relaties met de gerechtelijke instellingen en die met de buitenlandse ﬁscale administraties.
Het eindverslag van de bijzondere parlementaire onderzoekscommissie heeft
reeds onderstreept dat de procedure voor het aanvragen van de toestemming om
gerechtelijke dossiers te mogen inkijken, de tijdsduur van het eigenlijke onderzoek verlengt. Daarom heeft ze de aanbeveling geformuleerd dat ambtenaren
systematisch toegang zouden hebben tot de strafdossiers die indiciën van fraude
bevatten66. De huidige procedures voor de samenwerking tussen de departementen van Financiën en van Justitie, staan een doeltreffend en snel optreden in de
weg. Om de aan de kaak gestelde tekortkomingen op te lossen zou de wetgever
– naar aanleiding van de aanbevelingen van de bijzondere commissie – de gegevensuitwisselingen moeten bevorderen tussen die twee instanties met complementaire opdrachten67.
66

Aanbeveling nr. 75 (DOC 52 0034/004, p. 262).

67

De “una via”-regel die in het volgende hoofdstuk ter sprake wordt gebracht, is één van de opportuniteiten die wordt geboden om de hier onderstreepte moeilijkheden op te lossen.
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Inzake de uitwisseling van inlichtingen met de buitenlandse ﬁscale administraties
kan de procedure enkel worden verbeterd in het kader van een algemene versterking van de bilaterale en multilaterale internationale samenwerking. Al heeft de
BBI in dat opzicht slechts beperkt vat op de verbetering en de intensiﬁëring van
de uitwisselingen, toch zal haar bereidheid om snel en op passende wijze te reageren op de vragen vanwege buitenlandse partners in zekere mate afhangen van
wat ze in ruil hoopt te kunnen verwachten wanneer ze zelf een vraag formuleert.
De bijzondere parlementaire onderzoekscommissie had op dat vlak in haar eindverslag ook onderstreept dat de strijd tegen internationale constructies van ﬁscale fraude grote nood had aan meer samenwerking en aan het afsluiten van
betere akkoorden. Ze heeft meer bepaald gepleit voor een gecoördineerde aanpak, waarbij de Belgische ﬁscus en Justitie, het Bureau voor Fraudebestrijding
(OLAF) en de bevoegde buitenlandse diensten samen betrokken zijn, net als voor
nieuwe samenwerkingsvormen (zoals de aanwezigheid van ambtenaren van de
ﬁscus in het buitenland)68.

68

DOC 52 0034/004, p. 265.
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Hoofdstuk 6
Aangiftes bij de parketten

Bij haar strijd tegen de zware georganiseerde ﬁscale fraude69 stelt de BBI vaak
vast dat misdaden en misdrijven zijn begaan. Naast deze inbreuken tegen het
gemeen recht vormt de ﬁscale fraude op zichzelf ook een misdrijf70. Men kan dan
ook verwachten dat elke fraudezaak die de BBI behandelt, aanleiding geeft tot
een aangifte bij het parket indien deze daar al niet van op de hoogte is.
Zoals men hieronder zal zien, is dat niet het geval. Daaruit moet worden geconcludeerd dat ofwel het bevoegdheidsterrein van de BBI niet werd nageleefd (het
onderzoek betrof een inbreuk tegen de ﬁscale wet die echter geen zware fout
vormde en dus niet strafrechtelijk strafbaar was), ofwel dat de wettelijke bepaling
niet strikt werd nageleefd (de belastingplichtige beging een strafrechtelijke
inbreuk, maar werd niet aangeklaagd).
Naast het probleem van de wettelijkheid rijst de kwestie van de gelijke behandeling van de overtreders: kunnen de normen die het management vaststelt en de
aangifteprocedure zoals ze werkt, de gelijkberechtiging van de verschillende
belastingplichtigen waarborgen?
Men moet onderstrepen dat niet uitsluitend de BBI aangifte doet bij de parketten. Ook de andere ﬁscale controle-instanties (zoals de AIOF) en de diensten van
de invordering (bijvoorbeeld voor het frauduleus organiseren van de insolvabiliteit) zien zich genoodzaakt belastingplichtigen aan te geven bij de parketten.

6.1

Normen

Overeenkomstig artikel 29, lid 2, van het Wetboek van Strafvordering delen de
ambtenaren van de ﬁscale administraties, na instemming van hun gewestelijke
directeur, aan het openbaar ministerie elke misdaad of elk misdrijf mee waarvan
ze kennis hebben.
Volgens het commentaar bij het Wetboek op de Inkomstenbelastingen71, kan men
drie categorieën van inbreuken onderscheiden.
•

De “zuiver ﬁscale” inbreuken die enkel door de belastingwet worden
beoogd, maar die strafrechtelijk strafbaar zijn overeenkomstig artikel 449
van het WIB 92 dat het volgende bepaalt: “Onverminderd de administratieve sancties, wordt hij die met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om
te schaden, de bepalingen van dit Wetboek of van ter uitvoering ervan
genomen besluiten overtreedt, gestraft met een gevangenisstraf van acht
dagen tot twee jaar en met een geldboete van 250 euro tot 125.000 euro
of met één van die straffen alleen”.72

69

Het verslag van de bijzondere parlementaire onderzoekscommissie geeft een overzicht van de
evolutie van het wettelijk kader van de strijd tegen de fraude op het strafrechtelijke vlak (DOC 52
0034/004, bladzijde 11-17).

70

Overeenkomstig artikel 449 WIB 92 voor de inkomstenbelastingen en artikel 73 van het btwWetboek.

71

Commentaar van het Wetboek op de btw (COMIB), nr. 449/6. Hoofdstuk XIXbis van het Commentaar bij de btw behandelt eveneens de problematiek van de strafrechtelijke sancties voor die
bijzondere belasting.

72

Dat artikel van het WIB 92 heeft zijn vrijwel identieke tegenhanger in artikel 73 van het btwWetboek waar de uitdrukking “ﬁscale boetes” in de plaats treedt van “administratieve sancties”.
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•

De inbreuken die in het Strafwetboek vermeld zijn en die in de belastingwet overgenomen zijn, die hun een bijzonder stelsel toekent. Het gaat in
hoofdzaak om valsheid in geschrifte en gebruikmaking ervan (artikel 450
WIB 9273) en om diverse inbreuken betreffende de uitoefening van bepaalde
onderzoeksbevoegdheden die aan de ﬁscale administratie toegekend zijn,
zoals de valse getuigenis, de weigering te getuigen, de schending van het
beroepsgeheim, enz.. (artikelen 451-453 WIB 92).

•

De strikt strafrechtelijke inbreuken die met het oog op fraude worden
gepleegd, maar die niet in de belastingwet vermeld zijn: omkoping van
openbare ambtenaren, frauduleus organiseren van insolvabiliteit, enz.

De aangifte van de inbreuken die het Strafwetboek vermeldt, doet geen interpretatieproblemen rijzen omdat deze misdaden en misdrijven voldoende gedeﬁnieerd
zijn. Wat de zuiver ﬁscale inbreuken betreft, moet daarentegen de intentionele
aard van de inbreuk tegen de belastingwet worden geëvalueerd. In beginsel, zoals
het commentaar bij het Wetboek op de Inkomstenbelastingen onderstreept74, “is
het feit dat een belastingplichtige enigerlei bepaling van het WIB 92 of van de ter
uitvoering ervan genomen besluiten overtreedt, het materiële bestanddeel van
een misdrijf dat, wanneer eveneens het morele bestanddeel als bedoeld in art.
449 WIB 92, aanwezig is, aan het Parket kan worden gemeld”. In de praktijk is de
beschuldiging van opzet soms moeilijk aan te tonen; ook al zijn enkel de gerechtelijke overheden bevoegd om over het bestaan van het opzet te oordelen, moet
de aangifte die de administratie doet, berusten op voldoende elementen die doen
vermoeden dat er bedrieglijk opzet in het spel is. Het aanwezig zijn van die elementen moet, telkens de administratie erover beschikt, aanleiding geven tot een
aangifte75.
Om die reden vermeldt het commentaar bij het Wetboek op de Inkomstenbelastingen een aantal regels ter zake en geeft het een opsomming van de belangrijkste inbreuken die worden beoogd door artikel 449 WIB 92 die op een dergelijke
wijze kunnen worden bestraft76. Volgens de administratie “moeten slechts de
inbreuken worden aangeklaagd waarvan de elementen voldoende gekarakteriseerd zijn en waarbij volgende criteria zouden kunnen worden aangewend:
•

het betrekkelijk belang van de ontdoken belasting;

•

de belangrijkheid van de inkomsten;

•

de herhaling van het misdrijf;

•

de aard van de aangewende middelen en werkwijzen.”77

73

Die inbreuken, die worden beoogd door de artikelen 193 en volgende van het Strafwetboek, volgens dewelke dat misdaden zijn, worden door de belastingwet als correctionele straffen bestraft.
Dat artikel van het WIB 92 heeft zijn tegenhanger in artikel 73bis van het btw-Wetboek.

74

COMIB, nr. 449/12.

75

COMIB, nr. 460/13.

76

COMIB, nr. 445/04.

77

COMIB, nr. 460/14.
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Overeenkomstig artikel 29, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, zendt
de gewestelijke directeur aldus, indien hij van oordeel is dat de feiten aan de procureur des Konings moeten worden meegedeeld78, hem de aangifte door van de
ambtenaar die de feiten heeft vastgesteld, samen met een document waarin hij
zijn toestemming geeft. De Handleiding BBI bepaalt bovendien dat de gewestelijke directeur een afschrift van deze aangifte toestuurt aan de centrale administratie en aan de andere gewestelijke directeurs van de BBI. Het commentaar bij het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen preciseert bovendien welke informatie de
aangiftes moeten bevatten die naar de parketten worden gezonden79.
In de COMIB zijn de administratieve normen in verband met de modaliteiten voor
het opstellen en overzenden van de informatie expliciet. De administratie daarentegen, vermeldt in verband met de vraag of het opportuun is louter ﬁscale inbreuken
aan te geven, enkel criteria die in aanmerking kunnen worden genomen. Ze wil de
taxatieambtenaren en hun gewestelijke directeur op die manier een zekere interpretatievrijheid laten. In dat kader acht het Rekenhof het nuttig – in vertrouwelijke
instructies maar niet in een openbaar referentiewerk – de criteria te preciseren die
in aanmerking moeten worden genomen om het risico op een ongelijke behandeling
te verminderen dat door al te vage richtlijnen in de hand wordt gewerkt.

6.2

Aantal aangiften van de BBI bij de parketten

De onderstaande tabel vermeldt het aantal aangiften door de BBI in de loop van
de laatste zeven jaar.

Aantal aangiften

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

71

102

54

58

48

35

48

Een kleiner aantal aangiften in de loop van een jaar moet niet noodzakelijkerwijze
worden geïnterpreteerd als zou de administratie minder strikt tewerk gaan bij het
selecteren van haar onderzoeken of het bestraffen van de fraudeurs. Deze daling
kan het gevolg zijn van grootschaligere onderzoeken met betrekking tot fraudezaken waarmee talrijke tussenkomende personen gemoeid zijn en waartegen in
eenzelfde informatie aan het parket een aanklacht wordt geformuleerd.
Bij een vergelijking tussen het aantal aangiften (48 in 2008) en het aantal afgesloten dossiers (1.049 in 2008) krijgt men geen juist beeld van de verhouding
zaken waarvoor de BBI informatie aan de parketten heeft doorgezonden. Vooreerst omdat informatie wordt verzonden vóór de afsluiting van een dossier; dat
geldt in het bijzonder wanneer speurders van de BBI met een gebrek aan informatie worden geconfronteerd en van oordeel zijn dat de gerechtelijke procedure
hun die kan verstrekken. Die twee cijfers zijn meer fundamenteel niet vergelijkbaar omdat de aangiften meestal betrekking hebben op verschillende gekoppelde
dossiers (verschillende belastingplichtigen) die een enkele fraudezaak vertegenwoordigen die als zodanig bij het parket is aangegeven.

78

Deze beslissing moet “zo spoedig mogelijk“ worden genomen (COMIB nr. 460/19).

79

COMIB, nr. 460/20.
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Het lijdt niettemin geen twijfel dat een signiﬁcant aantal door de BBI behandelde
dossiers niet uitmonden in een informatie aan het parket. Bij gebrek aan een passende indicator bij de centrale administratie kan men zich echter niet uitspreken
over het aantal zaken die in ﬁne uitmonden in een aangifte, noch over het percentage belastingplichtigen waarvoor de BBI een rechtzetting heeft gedaan zonder
dat hiervoor vervolgens een aangifte bij het parket is gebeurd.

6.3

Toegepaste procedure

In de praktijk wordt informatie aan de parketten toegezonden als er manifeste of
herhaalde inbreuken werden vastgesteld (overeenkomstig de criteria die door de
COMIB worden voorgesteld)80 ofwel als het ﬁscaal onderzoek geen vooruitgang
meer kan boeken omdat de belastingplichtige niet meewerkt en omdat de administratie niet beschikt over bepaalde onderzoeksbevoegdheden om de zaak verder door te drijven (zoals huiszoeking). In dat geval wordt het onderzoek opgeschort in afwachting dat er nieuwe informatie (bijvoorbeeld uit het gerechtelijk
dossier) toekomt. Het duidelijke gebrek aan medewerking van de belastingplichtige blijkt dus een doorslaggevend element te zijn om te oordelen dat de vermoedelijke fraude met opzet is gepleegd. Dat criterium is echter niet in de wettelijke,
reglementaire of administratieve normen opgenomen.
Uit de praktijk blijkt ook dat de aangifte bij het parket soms een argument is dat
de taxatieambtenaar in de loop van de onderhandeling met de belastingplichtige
aanvoert. Sommige aanslagen die met het akkoord van de belastingplichtige werden gesloten, vermelden zelfs expliciet dat de administratie het parket niet op de
hoogte zal brengen. Door een dergelijke bepaling op te nemen verliest de hiërarchie de mogelijkheid om vervolgens te oordelen of er al dan niet een aangifte
moet komen. Deze werkwijze, waarbij de goodwill van de belastingplichtige en de
onderhandelingscapaciteiten van de taxatieambtenaar van groot belang zijn, kan
aan de oorsprong liggen van een verschillende behandeling van de belastingplichtigen voor vergelijkbare strafbare feiten. Om dat te vermijden zou duidelijker
moeten worden gepreciseerd op welke kwantitatieve en kwalitatieve criteria men
zich baseert om zich uit te spreken over het aangeven van de zaak.
Op het niveau van de gewestelijke directeur worden voorstellen van aangiften
onmiddellijk behandeld. Het gebeurt uiterst zelden dat een gewestelijke directeur
een voorstel tot aangifte weigert dat in eerste instantie door het diensthoofd en
vervolgens door de directeur van een centrum werd goedgekeurd.
Op welk moment de aangifte gebeurt, is vaak een opportuniteitskwestie. Wanneer het gerechtelijk onderzoek is begonnen, is het voor de ﬁscale administratie
moeilijk haar eigen onderzoeken voort te zetten, zo bijvoorbeeld als de boekhouding van de belastingplichtige in beslag werd genomen of omdat het nog voorbarig is inzage in het dossier te vragen. Dergelijke omstandigheden kunnen de
administratie ertoe aanzetten de feiten aan te geven wanneer haar onderzoek tot
het einde is gevoerd en zodra er voldoende elementen zijn vastgesteld om de
belastingplichtige aan te geven.

80

Soms kan een aangiftebeleid worden gedeﬁnieerd op het niveau van de centrale administratie, voor
een welbepaalde inbreuk in welbepaalde omstandigheden.
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6.4

Evaluatie van de procedure

Bij de BBI houdt de praktijk voor de aangifte bij het parket impliciet rekening met
de mogelijkheden voor de rechterlijke macht om de dossiers te behandelen. De
regelmatige samenwerking tussen de twee instanties regelt de informatiestroom
volgens wat men weet van de werking en de capaciteiten van de andere partij.
Deze pragmatische aanpak is gegrond, omdat hij het mogelijk maakt de werking
van de rechterlijke macht te optimaliseren. Een maximalistische benadering die
erin zou bestaan van alles aangifte te doen en de gerechtelijke instellingen de
verschillende voorgelegde dossiers te laten selecteren, zou schadelijk zijn voor een
rationeel beheer van de strijd tegen de ernstige georganiseerde ﬁscale fraude.
Deze benadering doet echter een wettelijkheidsvraag rijzen. Zo wordt voor de
belastingplichtigen, op wie inzake inkomstenbelasting artikel 354, tweede lid, van
het WIB 92 wordt toegepast, te weten een verlenging van de aanslagtermijn
omdat een inbreuk werd begaan “gedaan met bedrieglijk opzet of met het oogmerk te schaden”, niet noodzakelijk een aangifte bij het parket gedaan, terwijl
deze inbreuk, aldus gedeﬁnieerd in artikel 449 van het WIB 92 9281, strafrechtelijk strafbaar is.
Indien niet alle gevallen systematisch bij het parket worden aangegeven, rijst
bovendien het probleem van de gelijke behandeling van de belastingplichtigen :
aangezien de BBI – overeenkomstig haar opdracht – dossiers behandelt waarin
de intentionele fraude is aangetoond, moet een verschillende behandeling vanuit
dat oogpunt worden gerechtvaardigd. Het gebrek aan precisie van de richtlijnen
omtrent de aangiftes, verhoogt dat risico van verschil in behandeling.
Twee factoren kunnen dat risico beperken. Enerzijds kunnen de gewestelijke
directeurs door het overzenden van een kopie van de aangiftes aan de collega’s
van de BBI kennis nemen van de aard van de zaken waarin een aangifte gebeurt
in de andere diensten van de BBI. Die vergelijking van de praktijken kan een grotere uniformiteit in de hand werken in het beheren van de problematiek van de
aangiftes. Anderzijds moet de gewestelijke directeur de onderzoeksverslagen en
de verslagen betreffende de zaken ondertekenen. In dat stadium kan hij, aan de
hand van de inhoud van het dossier, aan de operationele dienst vragen een aangifte voor het parket op te stellen. Zo kan zijn optreden een standaardisering qua
vorm en grond van de zaak bevorderen82.
Deze vermindering van het risico valt echter bijna uitsluitend ten laste van de
gewestelijke directeurs die daarnaast nog talrijke taken hebben83. Op het niveau
van de centrale administratie zou voor een nauwere monitoring kunnen worden
gezorgd vanuit een analyse van de gedane aangiftes en van de zaken waarin geen
aangifte werd gedaan om een meer precies normatief kader voor de taxatieambtenaren op te stellen en de beoordeling door de gewestelijke directeurs te vergemakkelijken. Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden overwogen een systematische
verantwoording op te leggen voor de afgesloten zaken waarin niet tot een aangifte bij het parket werd overgegaan.
81

Respectievelijk artikelen 81bis en 73 van het btw-Wetboek voor wat deze belasting betreft.

82

De administratie speciﬁeert dat een derde factor kan worden toegevoegd. Voor bepaalde fraudezaken of –mechanismen wordt de aangifte politiek centraal bepaald (door de centrale administratie). Die factor heeft trouwens al meermaals gezorgd voor pieken in het aantal aangiften die bij het
gerecht worden ingediend.

83

Op hun niveau moeten de directeurs van de centra vanzelfsprekend hun rol spelen om de inhoud
en de bewoordingen van de aangiftes te bepalen. Hun bevoegdheid tot optreden is echter minder
beslissend en blijft meer lokaal – ondanks de niet te verwaarlozen omvang van het grondgebied dat
door hun inspectiediensten wordt afgedekt.
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6.5

Conclusie en perspectieven

Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de procedure voor het aangeven bij het parket van stafrechtelijk te vervolgen misdaden en misdrijven die in de loop van de
door de diensten van de BBI gevoerde onderzoeken worden ontdekt, niet in alle
dossiers wordt toegepast.
In de praktijk wordt deze procedure soms toegepast wanneer het ﬁscale onderzoek, vanwege een gebrek aan medewerking van de belastingplichtige, niet langer vordert omdat de administratie niet over bepaalde onderzoeksbevoegdheden
beschikt.
De toepassing van twee aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie gewijd aan de “grote dossiers van ﬁscale fraude” zou het mogelijk maken aan
de ﬁscale administratie grotere onderzoeksmogelijkheden toe te kennen waardoor ze haar onderzoeken tot het einde zou kunnen voeren. Aanbeveling nr. 8
voorziet in de oprichting van een «speciﬁeke cel die bevoegd is voor de grote
ﬁscale fraude waarvan de leden, die onder controle staan van het federaal parket, daden mogen stellen in de hoedanigheid van ofﬁcier van gerechtelijke politie”. Aanbeveling 9 beoogt de ﬁscale administratie de bevoegdheid te verlenen
om huiszoekingen te verrichten en inbeslagnames te doen, onder het toezicht van
een rechter84. Zo zou de ﬁscale administratie er niet toe gedwongen worden soms
de procedure van de aangifte te gebruiken om via een gerechtelijk dossier informatie te bekomen die nuttig is voor haar onderzoek.
Meer fundamenteel heeft de bijzondere commissie de toepassing aanbevolen van
het una via principe, dat inhoudt dat overtredingen van de ﬁscale wetgeving ofwel
administratief, ofwel gerechtelijk worden beteugeld. Het is de bedoeling dat kleinschalige ﬁscale fraude langs administratieve weg zou worden aangepakt, terwijl
voor elk dossier van grootschalige ﬁscale fraude overleg zou plaatsvinden tussen
de ﬁscus, de politie en de gerechtelijke instellingen (driehoeksoverleg) over de
manier waarop het dossier moet worden behandeld (keuze tussen de administratieve of gerechtelijke afhandeling)85.
De toepassing van dat principe zou de oprichting impliceren van een coördinatieorganisme tussen de verschillende actoren van de strijd tegen de ﬁscale fraude.
Dat overheidsorganisme – waaraan de commissie de naam Federale Dienst voor
Fiscale Fraudebestrijding heeft gegeven – zou het mogelijk maken problemen op
te lossen, met betrekking tot de toepassing van artikel 29, lid 2, van het Wetboek
van Strafvordering86, en een eenvormige behandeling van de fraudedossiers in de
hand te werken.

84

DOC 52 0034/004, p. 232.

85

DOC 52 0034/004, p. 222.

86

De bijzondere parlementaire onderzoekscommissie heeft vijf mogelijke schema’s overwogen voor
de toepassing van de “una via”-regel (cf. DOC 52 0034/004, p. 223-31).
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Hoofdstuk 7
Aanbevelingen

Tot besluit formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen.
Beheer van de human resources
•

De effectieven van de BBI bestaan in hoofdzaak uit personen die op vrijwillige basis uit andere ﬁscale administraties gedetacheerd zijn. Om de
stabiliteit van die effectieven te waarborgen is het dan ook belangrijk de
aantrekkelijkheid van de BBI ten aanzien van andere taxatiediensten, zoals
de controlecentra van de AOIF, te behouden. Die laatste doen voor een
deel gelijkaardig werk en bieden dezelfde voordelen, met bovendien soms
de mogelijkheid dichter bij de eigen woonplaats te werken.

•

Het personeelsplan van de FOD Financiën moet aan de BBI voldoende
personeelsleden toekennen in het licht van de opdrachten die haar worden
toevertrouwd. De parlementaire onderzoekscommissie die belast is met
het onderzoek van de dossiers van de grote ﬁscale fraude heeft de aanbeveling verstrekt het aantal ambtenaren dat ter beschikking van de BBI
wordt gesteld, te verhogen.

•

De vergrijzing van het personeel van de BBI is een belangrijk probleem. De
leidende instantie moet aan dat aspect voorrang verlenen om operationele
moeilijkheden als gevolg van talrijke pensioneringen in de komende jaren
te vermijden.

•

De BBI moet de talrijke vormingen die momenteel aan zijn personeel worden aangeboden, kaderen binnen een werkelijk vormingsbeleid dat steunt
op een gedetailleerde analyse van de behoeften op middellange termijn.

Selectie van de onderzoeken
•

De procedure van het vooronderzoek moet haar eerste doelstelling behouden: uitspraak doen over de saisine door een snel en gericht onderzoek.
Het management van de BBI zou moeten waken over de correcte en systematische toepassing van deze procedure. De geplande centralisering van
vrijwel alle demarches van het vooronderzoek moet de aanleiding zijn voor
een rationalisering en een standaardisering van deze procedure zodat ze
meer doeltreffend wordt.

•

Om de kwaliteit en het rendement van de informatie die de BBI ontvangt
correct en op een constructieve manier te evalueren en haar controleactie
aldus beter te richten, zou ze een meer gedetailleerde typologie van de
verschillende bronnen van inlichtingen moeten aanwenden.

•

Het management moet vooraf duidelijk de werkingsnormen van de nieuwe
dienst inputbeheer deﬁniëren. Deze dienst, opgericht in elke gewestelijke
directie van de BBI, is essentieel om de speciﬁeke opdracht van de BBI tot
een goed einde te brengen en zal de ontvangen informatie moeten analyseren. Een evaluatie a posteriori van het rendement van de ontvangen
informatie zou bovendien kunnen worden overwogen.
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Samenwerking met de andere ﬁscale administraties
•

In een context waarin andere diensten van de administratie van Financiën,
zoals de controlecentra van de AOIF, op een grondige wijze dossiers van
belastingplichtigen behandelen om ﬁscale fraudes te ontdekken, is het van
essentieel belang dat het actieveld van elk van de ﬁscale administraties
duidelijk wordt omschreven door expliciete onderrichtingen en dat die laatste correct worden toegepast. Daartoe zouden de criteria van de saisine
speciﬁek voor de BBI geherdeﬁnieerd moeten worden om overlappingen
met andere diensten van de ﬁscale administraties te vermijden. Het is vervolgens de taak van de leidende ambtenaren van de betrokken administraties erover te waken dat hun taxatieambtenaren de aldus vastgestelde
bevoegdheidsverdeling naleven.

•

De samenwerking tussen de administraties impliceert een snelle en doeltreffende doorstroming van informatie of dossiers via de weg die door de
geldende normen wordt gedeﬁnieerd. De overheid die de bij de ﬁscale controle samenwerkende administraties overkoepelt, zou de samenwerking
dan ook op een meer formele wijze moeten organiseren, en meer bepaald
de overzending naar de BBI van informatie die nuttig is voor het identiﬁceren van belangrijke fraudes.

Rapportering over de activiteiten
•

Om beter verslag uit te brengen over haar actie moet de BBI een ruimere
waaier aan cijfergegevens voorleggen die gepaard gaan met omstandig
commentaar over de vastgestelde evoluties.

•

Men zou de beheersindicatoren moeten versterken en ontwikkelen die
sinds enkele jaren worden gebruikt in het kader van het Performantiemanagement, om de activiteiten van de BBI te meten, meer bepaald die van
haar buitendiensten. Bepaalde normen zouden opnieuw moeten worden
onderzocht en sommige indicatoren zouden moeten worden vervangen
door meer relevante indicatoren voor het meten van de performanties van
de verschillende types van diensten (operationele en ondersteunende).
Het arsenaal van beheersindicatoren van de BBI zou aldus moeten worden omgevormd tot een managementinstrument dat op alle hiërarchische
niveaus nuttig is.

•

De gegevensbank die recent ontwikkeld is om rekenschap af te leggen
over de activiteiten van de diensten van de BBI (LCFB) zou de resultaten
moeten voorstellen per fraudezaak, en niet langer uitsluitend volgens het
dossier van de belastingplichtige. De indicator die tot nog toe lokaal werd
gebruikt en die per halve dag de tijd identiﬁceert die aan een dossier werd
gewijd, zou kunnen worden veralgemeend om het management een instrument te bieden voor de monitoring van de gehele controleprocedure en
om eventueel de etappes te identiﬁceren die problemen opleveren, meer
bepaald wat de duur van uitvoering betreft.

•

De wijze waarop de diensten over de activiteiten rapporteren, moet door
de BBI worden gecontroleerd om zich ervan te vergewissen dat de statistieken een correcte weergave van de realiteit geven.
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Samenwerking met de gerechtelijke instellingen
•

De audit door het Rekenhof heeft de opmerkingen van de parlementaire
onderzoekscommissie bevestigd: de procedure voor het vragen van inzage
in de gerechtelijke dossiers door de ambtenaren van de ﬁscale administraties is log en weinig doeltreffend. Er bestaan bovendien problemen om de
onderzoeken die van de ene en van de andere kant worden gevoerd, functioneel op elkaar af te stemmen. Met strikte naleving van de scheiding van
de machten tussen de twee actoren, zou de wetgever kunnen overwegen
de samenwerking bij het bestrijden van de ﬁscale fraude vlotter te laten
verlopen. In dat verband heeft de parlementaire onderzoekscommissie verschillende oplossingen overwogen, bijvoorbeeld het toepassen van het una
via – principe en de invoering van een coördinatieorgaan tussen de twee
departementen.

Aangiftes bij de parketten
•

Om een meer eenvormige interpretatie van de wet, die de ﬁscale administraties ertoe verplicht de strafbare misdaden en misdrijven die ze in de
loop van hun onderzoeken ontdekken, aan het parket te melden, in de hand
te werken en aldus een gelijke behandeling van de betrokken belastingplichtigen te verzekeren, zou de ﬁscale administratie de van toepassing
zijnde normen moeten preciseren.

•

De centrale administratie van de BBI zou de praktijken die in haar gewestelijke directies worden gevolgd inzake aangiftes bij het parket, nauwer
moeten opvolgen en zo nodig de normen terzake verduidelijken. Een mogelijkheid bestaat erin de inspectiediensten te ondervragen over afgesloten
onderzoeken die geen aanleiding tot een aangifte hebben gegeven.
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Bijlage 1
Aandeel van de soorten saisines sinds 1999

De volgende tabellen tonen het aandeel van de verschillende soorten saisines in
de loop van de voorbije tien jaar, voor de vooronderzoeken en de onderzoeken. Er
moet eraan worden herinnerd dat een niet te onderschatten deel van de onderzoeken gebeurt zonder voorafgaand vooronderzoek, wat verklaart dat er meer
onderzoeken zijn dan vooronderzoeken.
Tabel A – Aandeel van de verschillende soorten saisines voor het vooronderzoek
Saisine
vooronderzoek

Aantal

Vraag centrale
administratie

Info afkomstig van
gerechtelijke
instellingen
(via het AFC)

Initiatief
diensten

Info afkomstig van
gerechtelijke
instellingen
(andere kanalen)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.868
766
821
982
1.247
1.030
1.037
1.151
935
852

4,1 %
5,6 %
7,8 %
6,8 %
10,5 %
6,7 %
8,2 %
9,5 %
9,7 %
7,0 %

0,0 %
0,0 %
2,8 %
11,7 %
13,1 %
18,9 %
21,9 %
14,0 %
18,3 %
23,6 %

69,4 %
84,2 %
76,1 %
74,9 %
63,8 %
55,0 %
52,1 %
61,9 %
49,5 %
52,9 %

26,4 %
10,2 %
13,3 %
6,5 %
12,6 %
19,4 %
17,8 %
14,6 %
22,5 %
16,4 %

Tabel B – Aandeel van de verschillende soorten saisines voor het onderzoek
Saisine
onderzoek

Aantal

Vraag centrale
administratie

Info afkomstig van
gerechtelijke
instellingen
(via het AFC)

Initiatief
diensten

Info afkomstig van
gerechtelijke
instellingen
(andere kanalen)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.968
1.281
1.554
1.157
1.577
1.298
1.205
1.409
1.361
1.655

4,0 %
5,2 %
6,6 %
9,4 %
9,6 %
5,8 %
7,5 %
6,0 %
8,6 %
28,9 %*

0,0 %
0,0 %
1,5 %
3,4 %
5,4 %
7,9 %
8,7 %
8,4 %
5,3 %
5,3 %

73,8 %
82,0 %
69,8 %
70,9 %
66,2 %
56,3 %
58,7 %
63,7 %
60,7 %
46,5 %

22,2 %
12,9 %
22,1 %
16,3 %
18,8 %
30,0 %
25,1 %
21,9 %
25,4 %
19,3 %

* Dat hoge percentage kan worden verklaard door drie ongebruikelijke informatiestromen:
1) De speciﬁeke dienst inputbeheer inzake btw-carrouselfraude die in 2007 werd opgericht binnen de Coördinatiestructuur Carrousels (CSC) beheert sinds 2008 de vooronderzoeken en verstrekt informatie aan de inspectiediensten ad hoc (meer dan 150
dossiers).
2) In het kader van het fraudebestrijdingsplan 2008-2009 heeft de actie inzake “portage salarial” van de BBI geleid tot de
inschrijving van een honderdtal dossiers voor onderzoek.
3) De Liechtenstein-zaak heeft aanleiding gegeven tot een vijftigtal speciﬁeke inschrijvingen.
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De administratie onderscheidt vier soorten saisines in haar statistieken. Naast de
selecties op initiatief van de diensten, die een categorie vormen waarin zeer
diverse informatiebronnen worden gebruikt, maakt ze een verschil tussen informatie afkomstig van de gerechtelijke instellingen, die overgezonden is overeenkomstig de wet van 28 april 1999 via het Antifraudecomité van de FOD Financiën
(AFC) en informatie van justitie die op een andere manier werd vergaard. Meestal
gaat het hierbij om een ofﬁciële aanvraag door de diensten van de BBI om een
gerechtelijk dossier in te kijken (bv. na een reportage in de pers over een lopende
zaak waarmee ﬁscale fraude gemoeid zou kunnen zijn). Het laatste type saisine
kan bijgevolg lijken op een selectie op initiatief van de dienst. Het vierde type zijn
aanvragen van de centrale administratie van de BBI.
Tijdens het tegensprekelijk debat onderstreepte de administratie dat de codes
die worden gebruikt om de gegevensbron aan te duiden bij inschrijving van een
dossier op het werkplan, slechts aangeven van waar het eerste signaal voor
onderzoek afkomstig is. Het is niet uitzonderlijk dat het resultaat te danken is aan
het initiatief van een taxatieambtenaar, hoewel het dossier aanvankelijk ingeschreven was als gerechtsdossier (dat echter door het gerecht werd geseponeerd). Omgekeerd kan een dossier dat ingeschreven is op initiatief van de dienst
pas resultaat hebben opgeleverd nadat er een gerechtelijk onderzoek kwam of
nadat nuttige informatie werd aangeleverd vanuit de centrale administratie.
Bovendien komt het veelvuldig voor dat kort na inschrijving van een dossier ingevolge een eerste informatie, er vanuit een andere bron informatie wordt bekomen
die eveneens tot een inschrijving zou hebben geleid.
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Bijlage 2
Brief van de minister van Financiën
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