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Samenvatting

Raming van de fiscale ontvangsten –
organisatie en processen
Om de ontvangstenbegroting te kunnen opmaken, moet de overheid zich kunnen baseren
op een zo correct mogelijke raming van de fiscale ontvangsten. Naar aanleiding van de
onderzoeken van het Rekenhof naar de opmaak en de uitvoering van de begroting tijdens de
voorgaande jaren, bleek dat de geraamde ontvangsten substantieel konden afwijken van de
gerealiseerde. Het Rekenhof besliste daarom eind juni 2016 het proces m.b.t. de raming van
de fiscale ontvangsten bij de Studiedienst van de FOD Financiën te onderzoeken. Het is
voornamelijk deze dienst die verantwoordelijk is voor de raming van de fiscale ontvangsten.
Hij maakt deel uit van de stafdienst Beleidsexpertise en –Ondersteuning (BEO).
Het Rekenhof ging na of de Studiedienst een proces ad hoc uitvoert dat het mogelijk maakt
kwaliteitsvolle ramingen van de fiscale ontvangsten te maken. Met zijn onderzoek wilde het
Rekenhof geen analyse maken van de ramingsmodellen en de gebruikte parameters (de
“verklarende variabelen”), maar wel nagaan of deze correct worden gebruikt (correcte in‐ en
output). Daarnaast onderzocht het ook of de Studiedienst daartoe over voldoende middelen
beschikt, en de ramingen en de onderliggende processen afdoende documenteert, opvolgt
en bijstuurt.
De Studiedienst hanteert twee methodes om de fiscale ontvangsten te ramen:



de gedesaggregeerde methode: dit is de macro‐economische methode waarmee hij de
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de btw en de accijnzen raamt. Het
gaat hierbij om ongeveer 85% van de ontvangsten;
de raming buiten de gedesaggregeerde methode: deze wordt toegepast op de
ontvangsten van de roerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling, de registratierechten, de successierechten, de douanerechten, de
diverse taksen en boeten (in het kader van de btw), de fiscale regularisatie en een
aantal kleinere directe belastingen.

De Studiedienst bevindt zich momenteel in een ingrijpende herstructureringsfase die in 2018
zou moeten zijn afgerond. De herstructurering moet leiden tot een doelmatiger
personeelsbeheer en een optimalisering van de processen en zou het de Studiedienst moeten
mogelijk maken het hoofd te bieden aan de bijkomende opdrachten die de laatste jaren aan
zijn takenpakket zijn toegevoegd (o.m. voorbereiding van begrotingsconclaven, de taxshift,
uitwerking van nieuwe begrotingsmaatregelen en de bijkomende werklast door de zesde
staatshervorming).
In het kader van de herstructurering analyseert de Studiedienst de werklast binnen zijn
dienst en zal hij tegen 2018 een theoretisch personeelskader opstellen, evenals aangepaste
functiebeschrijvingen en procesbeschrijvingen.
Hoewel de Studiedienst sinds 2015 al bijkomende aanwervingen kon verrichten binnen het
toegekende budget, benadrukt de dienst de algemene problematiek van het
personeelstekort, dat voornamelijk toe te schrijven is aan detacheringen naar beleidscellen
of naar andere (nationale of internationale) instellingen. Dit bemoeilijkt een optimale
uitvoering van de toegewezen opdrachten. Omdat de Studiedienst cruciale opdrachten
vervult, kreeg de stafdienst BEO wel de toelating voor een één‐op‐ één‐vervanging voor elke
medewerker die met pensioen gaat. De Studiedienst wijst ook op de lange opleidingsperiode
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(één à twee jaar) om voldoende vertrouwd te raken met de toegepaste ramingsmethodes, in
het bijzonder de gedesaggregeerde methode.
Het personeelstekort komt voornamelijk tot uiting op het niveau van de berekening en de
opvolging van fiscale hervormingen en van de bijkomende impact van fiscale maatregelen.
Het gebrek aan personeel beïnvloedt ook de mate waarin de Studiedienst de geplande
herstructurering, zoals het opmaken van ontwikkelcirkels en procesbeschrijvingen,
succesvol kan uitvoeren.
Op basis van dit onderzoek, maar ook op basis van zijn ervaring in het onderzoek van de
ontwerpbegroting, wijst het Rekenhof ook op het probleem dat kennis en ervaring zijn
geconcentreerd bij bepaalde personen. De functies die deze personen bekleden, zijn veelal
cruciaal voor de continuïteit van de dienst.
De Studiedienst maakt bij de raming van de ontvangsten gebruik van diverse
informaticatools en fiscale databanken. Globaal meent hij over voldoende ICT‐ tools en
bijhorende ondersteuning te beschikken. Enkel de variëteit aan tools en het bekomen van de
nodige toegangen tot de databanken, kunnen (tijdelijk) tot enige inefficiëntie leiden.
De Studiedienst beschikt momenteel nog niet over voldoende gedocumenteerde
werkprocessen. In het kader van de herstructurering zal hij tegen 2018 de beschrijvingen van
de doelstellingen en de taken van elk van de directies aanbrengen in ontwikkelcirkels.
Omdat deze herstructurering nog lopend is, kan het Rekenhof de doelmatigheid ervan nog
niet beoordelen.
In tegenstelling tot de gedesaggregeerde methode, die voldoende in interne nota’s of in
publiek beschikbare documentatiebladen wordt toegelicht, bestaat er voor de raming van de
belastingontvangsten buiten de gedesaggregeerde methode, nog geen uitgeschreven
werkwijze.
Het Rekenhof wijst erop dat ook de toelichting over de geraamde fiscale ontvangsten in de
verschillende rapporten (o.m. de nota bij het Monitoringscomité en de Algemene
Toelichting) bijzonder summier is. Het is hierdoor niet mogelijk alle aspecten van de raming
van de fiscale ontvangsten correct te begrijpen.
Het Rekenhof onderzocht ook of de Studiedienst voldoende zekerheid heeft dat de gegevens
die noodzakelijk zijn voor de raming van de fiscale ontvangsten betrouwbaar zijn. Het
analyseerde daartoe de twee gehanteerde methodes afzonderlijk.
Gedesaggregeerde methode
De
Studiedienst
past
de
gedesaggregeerde
methode
(personenbelasting,
vennootschapsbelasting, accijnzen, btw) toe sinds de begroting van 1989 en actualiseert deze
regelmatig. De belangrijkste wijziging betreft de overgang in 2014 naar een raming op
transactionele kasbasis, wat in overeenstemming is met de reglementering van het Europees
rekeningenstelsel (ESR). Dit houdt in dat de kasontvangsten worden teruggekoppeld naar
het moment van het inkohieren.
Deze methode steunt op een wiskundige vergelijking met twee belangrijke componenten: de
verklarende variabelen (of economische parameters), aangeleverd door het Federaal
Planbureau (FPB) en de (vermoedelijke) gerealiseerde ontvangsten van het voorgaande jaar,
berekend door de Studiedienst zelf. De Studiedienst voegt hieraan de technische factoren en
de conclaafmaatregelen toe.
Op basis van chronologische tijdsreeksen van fiscale ontvangsten tracht de Studiedienst de
meest geschikte verklarende variabelen (eerste component) te detecteren. De dienst test de
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doeltreffendheid van deze vergelijkingen voor hun ingebruikname. Deze testen tonen een
hoger dan gemiddelde fout aan voor de vennootschapsbelasting. De Studiedienst verklaart
deze hogere foutenmarge door de cyclische aard van de belastbare grondslag, versterkt door
het atypische karakter van de economische en financiële crisis sinds 2008. Ook de moeilijk
voorspelbare fiscale planning van (grotere) vennootschappen bemoeilijkt de opmaak van
betrouwbare macro‐economische variabelen.
Voor de waarde van de verklarende variabelen steunt de Studiedienst op de parameters
(economische begroting) zoals aangeleverd door het FPB. Hij aanvaardt deze zonder meer
en wijst hierbij op de verantwoordelijkheid van het FPB en de controle van de economische
begroting door het Instituut van de Nationale Rekeningen. Het Rekenhof meent nochtans
dat het maken van ramingen met afwijkende parameters een meerwaarde kan betekenen
voor het berekenen van een veiligheidsmarge.
De (vermoedelijke) gerealiseerde ontvangsten (de tweede component in de vergelijking) zijn
naargelang van het moment van de begrotingsraming volledig en zeker (bij de aangepaste
begroting) ofwel partieel (bij de initiële begroting). In dat laatste geval moet de Studiedienst
ze ramen voor het volledige begrotingsjaar. Bij de raming van de ontvangsten past de
Studiedienst verschillende stappen toe: omzetting van de kasontvangsten van de
gerealiseerde maanden naar transactionele kasbasis, toevoeging van de geraamde
ontvangsten van de resterende maanden en aanvulling met specifieke correcties. De
Studiedienst stelt soms anomalieën vast in de aangeleverde cijfergegevens door de
verschillende belastingadministraties. Hij moet daarom deze staten soms bijkomend
aanpassen. Het Rekenhof beschikt niet over precieze informatie over de draagwijdte van
deze aanpassingen.
Het Rekenhof merkt op dat de Studiedienst de berekening van de (vermoedelijke)
gerealiseerde ontvangsten weinig documenteert. De berekening is daardoor niet altijd even
transparant en dus ook moeilijk verifieerbaar. Ook hier steunt de berekening (en de analyses)
op de kennis en ervaring van een beperkt aantal experten.
De Studiedienst vult de (vermoedelijke) gerealiseerde ontvangsten vervolgens aan met
technische correcties, de impact van de nieuwe maatregelen en de impact van de vroegere
maatregelen, waartoe de regering besliste in het recentste of vorige begrotingsconclaven. Het
Rekenhof meent dat de toelichting over deze technische factoren en de conclaafmaatregelen
te summier is en stelt ook de accuraatheid en volledigheid ervan in vraag. Zo is het niet altijd
duidelijk welke maatregelen het FPB verwerkt in zijn latere economische begroting en welke
maatregelen dus in een latere fase mee worden opgenomen in de wiskundige vergelijking en
in het bijzonder in de verklarende variabelen. Dit komt de transparantie niet ten goede.
Bovendien herziet de Studiedienst de impact van vroegere maatregelen veelal niet omdat hij
niet over statistische of accurate gegevens beschikt.
Het onderzoek van het Rekenhof toont aan dat de Studiedienst de gedesaggregeerde
methode intern opvolgt en evalueert. De Studiedienst past de vergelijkingen van de
gedesaggregeerde methode aan als de omstandigheden dat vereisen (bv. verplichte overstap
naar ESR) of als een meer bevredigende macro‐economische optie zich aandient. Hij voert
regelmatig tests uit om te evalueren hoe performant de methode is en hoe betrouwbaar de
gebruikte variabelen zijn. Bij die tests beoordeelt hij de verschillen tussen de ramingen en de
realisaties en wijst die verschillen toe aan vier verschillende oorzaken: de startbasis, de
economische parameters, de verwachte impact van de fiscale maatregelen en van de
technische factoren en de gedesaggregeerde methode zelf. Uit deze tests blijkt dat de
grootste afwijking kan worden toegewezen aan de verklarende variabelen. Indien per
belastingcategorie wordt gekeken, dan doen de grootste afwijkingen zich voor bij de
vennootschapsbelasting.
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Het Rekenhof wijst erop dat de resultaten omzichtig moeten worden geïnterpreteerd om
volgende redenen: het ontbreken van normen betreffende het aanvaarde
afwijkingspercentage, de beperking van de component “raming maatregelen en technische
factoren” tot de maatregelen die effectief kunnen worden gemeten, de (te) korte
beoordelingsperiode en de beperking om bij de personenbelasting enkel de stabiele factor
“bedrijfsvoorheffing” in rekening te brengen.
Raming buiten de gedesaggregeerde methode
Ongeveer 15% van de belastingen wordt geraamd buiten de gedesaggregeerde methode.
Binnen deze groep is de roerende voorheffing de belangrijkste, gevolgd door diverse taksen
m.b.t. de btw, de douanerechten en de registratierechten. De Studiedienst raamt de roerende
voorheffing en de douanerechten. De overige ontvangsten worden geraamd door de
bevoegde belastingadministraties.
Formele beschrijvingen van de gehanteerde ramingsmethodes zijn niet voorhanden. De
ramingen berusten veelal op de kennis en ervaring van de verantwoordelijke ambtenaren.
De Studiedienst benadrukt dat de ramingen van deze ontvangsten worden bemoeilijkt door
de geringe link met de macro‐economische grootheden zoals consumptie, inflatie en
investeringen, zodat de gebruikte methodes noodzakelijke vereenvoudigingen zijn van de
realiteit.
De beperkte documentatie en toelichting van de gebruikte ramingsmethodes houden een
gevaar in op het vlak van de continuïteit, de kennisoverdracht en de ervaring, en
bemoeilijken het nazicht van de juistheid en volledigheid van de ramingen.
De Studiedienst kon voor deze ramingen ook geen evaluatienota’s voorleggen.
De ministerraad van 22 oktober 2016 richtte een taskforce op die de ramingsmethodes van
de fiscale ontvangsten moet analyseren. In die taskforce zetelen medewerkers van de
Studiedienst, van het FPB, van de Nationale Bank van België en van de beleidscellen van de
eerste minister en de ministers van Begroting en Financiën. Op het moment van de opmaak
van het verslag had deze taskforce zijn werkzaamheden nog niet afgerond.
In zijn antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof, onderschrijft de minister van
Financiën de globale vaststellingen en conclusies van het Rekenhof. Hij benadrukt wel dat
diverse initiatieven zijn ondernomen die al voor een stuk tegemoetkomen aan de
aanbevelingen van het Rekenhof.
De Studiedienst verduidelijkt in zijn antwoord een aantal uitgangspunten van de
ramingsmethode. Deze zijn volgens het Rekenhof echter niet van die aard dat het zijn
conclusies en aanbevelingen moet herzien. Het antwoord van de Studiedienst en van de
minister van Financiën zijn integraal opgenomen als bijlage van dit verslag.
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HOOFDSTUK 1

Onderzoek van het Rekenhof
Om de ontvangstenbegroting te kunnen opmaken, moet de overheid zich kunnen baseren
op een zo correct mogelijke raming van de fiscale ontvangsten. Naar aanleiding van de
opmaak en de uitvoering van de begroting tijdens de voorgaande jaren, bleek dat de
geraamde ontvangsten substantieel konden afwijken van de gerealiseerde. Het Rekenhof
besliste daarom eind juni 2016 het proces van de raming van de fiscale ontvangsten te
onderzoeken1. Het ging hierbij na of de Studiedienst van de FOD Financiën een proces ad
hoc uitvoert op basis waarvan kwaliteitsvolle macro‐economische ramingen van de fiscale
ontvangsten kunnen worden gemaakt.
Het onderzoek had niet de bedoeling de ramingsmodellen en de gebruikte parameters (de
verklarende variabelen) op zich te analyseren, maar wel na te gaan of ze correct worden
gebruikt (correcte in‐ en output), of de Studiedienst daartoe over voldoende middelen
beschikt en of ze de ramingen en de onderliggende processen afdoende documenteert,
opvolgt en bijstuurt.
Het Rekenhof zocht daarbij een antwoord op de volgende vragen2:
1.
2.
3.

Beschikt de administratie over de nodige middelen om de raming van de fiscale
ontvangsten doeltreffend te kunnen uitvoeren?
Heeft de administratie voldoende zekerheid dat de gegevens die noodzakelijk zijn
voor de raming van de fiscale ontvangsten betrouwbaar zijn?
Voert de administratie een continue monitoring en een globale en regelmatige
evaluatie uit van haar ramingsmethode (door deze eventueel te vergelijken met
methodes die elders worden gebruikt), om deze aan te passen indien anomalieën of
mogelijke verbeteringen worden vastgesteld?

De Studiedienst hanteert twee werkwijzen voor de raming van de fiscale ontvangsten:



de gedesaggregeerde methode: dit is de macro‐economische methode waarmee hij de
personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de btw en de accijnzen raamt. Het
gaat hierbij om ongeveer 85% van de ontvangsten;
de ramingen buiten de gedesaggregeerde methode: deze wordt toegepast op de
ontvangsten van de roerende voorheffing, de verkeersbelasting, de belasting op de
inverkeerstelling, de registratierechten, de successierechten, de douanerechten,
diverse taksen en boeten (omtrent de btw), de fiscale regularisatie en een aantal
kleinere directe belastingen.

Het Rekenhof onderzocht de onderliggende processen van beide ramingsmethodes.

1

Het bracht de minister van de Financiën, de voorzitter van de FOD Financiën en de directeur van de stafdienst
Beleidsexpertise en Ondersteuning hiervan op de hoogte, respectievelijk met de brieven A 3‐3.711.904 L1, A 3‐3.711.904
L2 en A 3‐3.711.904 L3 van 22 juni 2016.

2

Het had zijn analyse aanvankelijk toegespitst op de gedesaggregeerde methode voor de raming van de fiscale ontvangsten
(de macro‐economische methode die wordt gebruikt om de ontvangsten uit de personenbelasting, de
vennootschapsbelasting, de btw en de accijnzen te ramen), maar tijdens het onderzoek bleek dat de scope moest worden
uitgebreid tot andere ramingsmethodes om globaal te kunnen beoordelen hoe betrouwbaar de budgettaire raming van
de totale fiscale ontvangsten is.
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De Studiedienst voegt aan de ramingen de technische correcties (of factoren) en de fiscale
maatregelen (zoals beslist tijdens de begrotingsconclaven) toe. De wijze waarop de
administratie of de regering deze maatregelen of factoren raamt, komt in dit verslag in
algemene zin aan bod, dus niet per correctie of maatregel (zoals in de rapporten van het
Rekenhof over de ontwerpbegrotingen).
In dit verslag bespreekt het Rekenhof de resultaten van het onderzoek dat het uitvoerde. Na
een bondig overzicht van de initiatieven die het heeft genomen, stelt het de resultaten voor
aan de hand van de drie onderzoeksvragen en voor de verschillende ramingsmethodes. Het
ging na of de Studiedienst binnen een geëigende administratieve structuur (hoofdstuk 2)
over voldoende middelen beschikt om een gedegen raming van de fiscale ontvangsten te
kunnen maken. Het onderzocht daarbij of ze de gebruikte ramingsmethodes en de
onderliggende processen afdoende documenteert. In hoofdstuk 3 beschrijft het kort de
basisprincipes van elk van de ramingsmethodes. Daarnaast is het nagegaan of ze de
ramingsmethodes voldoende monitort, intern evalueert of extern laat evalueren en op basis
hiervan bijstuurt (hoofdstuk 4).
Bij de begrotingsnotificatie van 20 oktober 2016 besliste de regering een taskforce op te
richten die de ramingsmethode van de fiscale ontvangsten moet evalueren en moet nagaan
of de veiligheidsmarge3 die de regering inzake de fiscale ontvangsten hanteert, voldoende is.
Het onderzoek van de taskforce heeft een bredere invalshoek dan dat van het Rekenhof in
die zin dat het de gedesaggregeerde methode op zich moet analyseren. De taskforce zal
hierbij samenwerken met andere overheden die betrokken zijn bij de raming van de fiscale
ontvangsten, zoals het Federaal Planbureau (FPB) en de Nationale Bank van België (NBB).
Het Rekenhof licht ook kort de stand van zaken van dit initiatief toe in dit verslag (zie
hoofdstuk 4, punt 4.2.3).
De vaststellingen van het Rekenhof zijn samengevat in hoofdstuk 5 van dit verslag.
Hoofdstuk 6 bevat een overzicht van de aanbevelingen van het Rekenhof per
onderzoeksvraag.
Het Rekenhof heeft dit verslag in het kader van de tegensprekelijke procedure voorgelegd
aan de minister van Financiën, de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën
en de stafdirecteur van de Stafdienst Beleidsexpertise en‐ Ondersteuning (BEO), met brieven
van 11 oktober 2017. De antwoorden van de minister van Financiën (31 oktober 2017) en van
de stafdirecteur van de Stafdienst BEO (29 oktober 2017) werden opgenomen als bijlagen 2
en 3.

3

Die bedraagt 739 miljoen euro en is ingevoerd bij de initiële begroting 2017, na vaststelling van herhaaldelijk
tegenvallende fiscale inkomsten.
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HOOFDSTUK 2

Organisatie van de raming van de
fiscale ontvangsten bij de FOD
Financiën
2.1

Administratieve structuur

De fiscale ontvangsten worden budgettair geraamd door de ambtenaren van de Studiedienst
van de FOD Financiën. Deze Studiedienst maakt samen met vijf andere diensten deel uit van
de stafdienst Beleidsexpertise en ‐Ondersteuning (BEO):
Organigram stafdienst BEO van de FOD Financiën
Directeur van de
stafdienst BEO

Operationele
coördinatie en
communicatie

Dienst
Reglementering

7 directies

Studiedienst

Dienst van de
directeur van de
stafdienst BEO

Dienst Coördinatie
Internationale
Relaties

Dienst Coördinatie
van het
Risicobeheer

6 directies

Kenniscentrum

Fisconet

Infotheek

Bron: FOD Financiën
De stafdienst BEO (en de Studiedienst in het bijzonder) wordt sinds 2015 hervormd volgens
de structuur van bovenstaande organigram. De herstructurering verloopt geleidelijk over een
periode van drie jaar (2015‐2018) en moet leiden tot een doelmatiger personeelsbeheer en de
optimalisering van de processen. Door die herstructurering moet de stafdienst het hoofd
kunnen bieden aan de bijkomende opdrachten van de Studiedienst, zoals de
voorbereidingen van de begrotingsconclaven, de tax shift, de hervorming van de
vennootschapsbelasting en de bijkomende werklast door de zesde staatshervorming.
Sinds 1 januari 2017 bestaat de Studiedienst uit zes directies:







Budgettaire en Economische Politiek
Algemene Fiscale Politiek
Financiering Deelgebieden
Analyses en Microsimulaties
Macro‐budgettaire Ramingen
Data en Statistiek
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Alle directies van de Studiedienst kunnen in één of ander stadium van het proces betrokken
zijn bij de budgettaire raming van de fiscale ontvangsten. Het is echter de directie Macro‐
budgettaire Ramingen die instaat voor de ontwikkeling en de toepassing van de
gedesaggregeerde ramingsmethode. De raming van de (vermoedelijke) gerealiseerde
ontvangsten van het voorgaande jaar, de budgettaire ramingen van de fiscale ontvangsten
buiten de gedesaggregeerde methode en de specifieke fiscale maatregelen, worden in
hoofdzaak berekend door de directie Analyses en Microsimulaties. Daarnaast staat deze
directie ook in voor de centralisatie van de ontvangsten, de toewijzingsfondsen, de middelen
voor derden en de gemeentefiscaliteit.

2.2

Personeel

Momenteel zijn er 35 experten effectief werkzaam bij de Studiedienst. Die heeft sinds 2015
bijkomend personeel mogen aanwerven, binnen het toegekende budget.
Zoals eerder aangegeven, is de Studiedienst volop in herstructurering. Momenteel wordt de
werklast geanalyseerd, maar die analyse loopt tot 2018 en moet het mogelijk maken een
theoretisch personeelskader op te stellen. Ook zal de Studiedienst de functiebeschrijvingen
verder optimaliseren4 en mee opnemen in de procesbeschrijvingen die eveneens in 2017 en
2018 zijn gepland (zie punt 2.4). De bestaande individuele functiebeschrijvingen zijn volgens
de stafdienst BEO te generiek en te weinig gericht op werken in teamverband.
De stafdienst BEO benadrukt evenwel de algemene problematiek van het personeelstekort,
dat voornamelijk toe te schrijven is aan detacheringen naar beleidscellen of naar andere
(nationale of internationale) instellingen. Eind maart 2017 waren dertien medewerkers van
de Studiedienst gedetacheerd, wat meer dan 25% is van het totale aantal medewerkers
waarin het personeelsplan 2017 voorziet. Dit bemoeilijkt een optimale uitvoering van de
toegewezen opdrachten. Sinds november 2016 is het personeelsbestand van de Studiedienst
netto toegenomen met negen medewerkers. Omdat de dienst cruciale opdrachten vervult,
bekwam de directie de toelating voor een één‐op‐één vervanging voor elke medewerker die
met pensioen gaat.
Wat meer in het bijzonder de ontwikkeling en toepassing van de gedesaggregeerde methode
betreft (door de directie Macro‐budgettaire Ramingen), beschikte de Studiedienst vóór de
herstructurering over één voltijdse expert en één halftijdse expert. Sindsdien is het team
uitgebreid met twee nieuwe medewerkers. Zij werden respectievelijk aangeworven op 1 juli
en op 1 december 2016 na een specifiek wervingsexamen voor de Studiedienst5. Voordien
putte de Studiedienst uit de algemene wervingsreserve van economen bij de FOD Financiën,
waardoor niet altijd de juiste profielen konden worden geselecteerd. De twee nieuwe
medewerkers zijn op dit moment nog in opleiding en dus (nog) niet volledig operationeel.
Het vergt immers minstens één tot twee jaar opleiding (naargelang van de voorkennis op het
vlak van fiscaliteit en econometrie) om voldoende vertrouwd te raken met de toegepaste
methode.
De Studiedienst geeft aan dat hij tot op heden niet werd geconfronteerd met
personeelstekorten voor de eigenlijke toepassing van de gedesaggregeerde methode. De
uitbreiding van de dienst moet het wel mogelijk maken meer ex post analyses uit te voeren
en de methode verder te optimaliseren.

4

In de functiebeschrijvingen werden alle functies tot niveau 4 omschreven. Momenteel is er nog geen enkele
functieomschrijving voor deze dienst.
5

Dit examen werd aangekondigd in het Belgisch Staatsblad van 4 mei 2016 ; 23 personen waren geslaagd, waarvan tien
werden aangeworven in 2016 en nog drie op 15 januari 2017.
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Eenzelfde probleem geldt voor de directie Analyses en Microsimulaties. Naast de directeur
zijn er zes medewerkers belast met de raming van de fiscale ontvangsten buiten de
gedesaggregeerde methode, de analyse van de fiscale maatregelen en deels de analyse van de
gerealiseerde ontvangsten. Hiervan zijn er nog vier in opleiding. Dit heeft een impact op het
rendement. Ook hier bedraagt de opleidingstermijn een tot twee jaar.
Tot op heden voorziet de Studiedienst niet in specifieke opleidingen, hoewel de mogelijkheid
bestaat om individuele seminaries (bv. cursus econometrie) te volgen. Naast een specifiek
aanwervingsbeleid voor de experten van de Studiedienst, heeft de stafdienst BEO in zijn
globaal ontwikkelingsplan 2017 voorzien in specifieke opleidingen voor deze functie. Het
betreft een basiscursus in de fiscaliteit, openbare financiën en nationale rekeningen.
Daarnaast voorziet de stafdienst BEO in een bijkomende opleiding van het statistische
informaticaprogramma SAS (Statistical Analysis Software).
De stafdienst BEO is dan ook van mening dat het effect van de recente aanwervingen, van
de gevolgde opleidingen en van de lopende herstructurering pas in 2018 volop tot uiting zal
komen.
Het Rekenhof erkent dat de Studiedienst de nodige inspanning levert om personeel met het
geschikte profiel aan te werven en het bijkomend en gericht op te leiden. Toch blijft er een
personeelstekort bestaan, vooral als gevolg van detacheringen. Dat probleem komt
voornamelijk tot uiting op het niveau van de berekening en opvolging van fiscale
hervormingen en van de bijkomende impact van fiscale maatregelen. Het gebrek aan
personeel beïnvloedt ook de mate waarin de Studiedienst de geplande herstructurering,
zoals het opmaken van ontwikkelcirkels en procesbeschrijvingen, succesvol kan uitvoeren.
Het Rekenhof beveelt daarom aan een oplossing uit te werken voor de vervanging van de
gedetacheerde personeelsleden.
Op basis van dit onderzoek, maar ook op basis van zijn ervaring in het onderzoek van de
ontwerpbegroting, wijst het Rekenhof ook op het probleem van de concentratie van kennis
en ervaring bij bepaalde personen, in het bijzonder bij de directie Analyses en
Microsimulaties. De functies die deze personen bekleden zijn veelal kritisch voor de missie
van de dienst.
De functie‐ en procesbeschrijvingen die de stafdienst BEO in 2017 en 2018 plant en het tijdig
opstarten van de nodige aanwervingsprocedures ter vervanging van deze personen6, moeten
dit (deels) ondervangen en zijn daarom, naar de mening van het Rekenhof, prioritair.

2.3

Informaticamiddelen

De medewerkers van de Studiedienst gebruiken twee programma’s om de gedesaggregeerde
methode te ontwikkelen en vervolgens de ramingen volgens die methode te berekenen:


6
7

De software IODE7, ontwikkeld door het Federaal Planbureau (FPB), is beschikbaar in
open source. Deze simulatiesoftware, waarmee econometrische modellen kunnen
worden opgezet op basis van chronologische reeksen, wordt gebruikt voor de opmaak
van de macro‐economische vergelijkingen (tests op specificaties en bepaling van
coëfficiënten). Het FPB zorgt voor technische ondersteuning;

Een aantal van deze personen bereiken immers de pensioengerechtigde leeftijd.

Voor een gedetailleerde beschrijving (de gebruikshandleiding kreeg een update in januari 2017), zie
http://iode.plan.be/lib/exe/fetch.php?media=download:iode.pdf.
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Excel wordt gebruikt voor de eigenlijke ontvangstramingen (i.e. de toepassing van de
vergelijkingen), uitgaande van econometrische ramingen (elasticiteitsgraad) en
verklarende variabelen (zie verder).

Daarnaast ondervraagt de Studiedienst ook diverse fiscale databanken (van vooral de fiscale
administraties8). Voor de meeste van die databanken, zoals Datawarehouse en Biztax,
gebruikt de Studiedienst het informaticaprogramma SAS9. Voor sommige meer verouderde
databanken (zoals ICPC – het boekhoudprogramma van de directe belastingen) verkrijgt de
Studiedienst de gegevens in Excel.
In 2016 is ook het project Statistical data streaming opgestart. Dit project is erop gericht
gegevens uit de operationele databases te downloaden en deze gebruiksklaar te maken voor
analyse en berekeningen. Het maakt hierbij gebruik van een externe expertise in SAS. Deze
beide elementen hebben ertoe geleid dat de Studiedienst sterke vooruitgang heeft geboekt
in het inzamelen van data.
De variëteit aan tools is volgens de Studiedienst een rem voor het efficiënte beheer van data.
De problemen die hierbij soms rijzen, zoals het bekomen van de nodige toegangen tot de
databanken, zijn echter veelal tijdelijk van aard. Globaal meent de Studiedienst over
voldoende ICT‐ tools en bijhorende ondersteuning te beschikken.

2.4

Documentering van de processen

2.4.1 Beschrijving van de processen
De Studiedienst zal in het kader van de herstructurering in 2017 en 2018 de beschrijvingen
van de doelstellingen en de taken van elk van de directies aanbrengen in ontwikkelcirkels.
Hierbij zal hij procesmatig werken en ook de aspecten van interne beheersing introduceren,
naast een nauwkeurige taakbeschrijving van alle medewerkers.
Omdat deze herstructurering nog lopend is, kan het Rekenhof de doelmatigheid ervan niet
beoordelen. Gelet op het probleem van kennisconcentratie (cf. punt 2.2) beveelt het wel aan
de proces‐ en functiebeschrijvingen versneld uit te voeren.
2.4.2 Beschrijving van de gebruikte methodes
De gedesaggregeerde methode is voldoende gedocumenteerd en beschreven in interne
nota’s of in de documentatiebladen10. Deze laatste zijn publiek beschikbaar op de website
van de FOD Financiën.
De Studiedienst kon eenzelfde documentatie of beschrijvingen niet voorleggen voor de
fiscale ontvangsten geraamd buiten de gedesaggregeerde methode. Hij lichtte de
ramingsmethode voor de verschillende belastingontvangsten dan ook schriftelijk toe. Een
formele beschrijving van de methode is nog niet beschikbaar (zie punt 3.2).
Een zo volledig mogelijke documentatie van de ramingsmethodes is dus aan te bevelen, te
meer omdat ook hier de kennis en ervaring geconcentreerd is bij bepaalde personen.

8

De Algemene Administratie (AA) van de Fiscaliteit, de AA van de Inning en Invordering, de AA van de Douane en
Accijnzen, de AA van de Patrimoniumdocumentatie en de AA van de Bijzondere Belastinginspectie.

9

Dat programma is meer geschikt voor micro‐economische ramingen met tal van gegevens en is dus minder geschikt voor
de ontwikkeling van vergelijkingen van de gedesaggregeerde methode.
10

Christian VALENDUC & Thierry LENOIR, “Révision de la méthode de prévision des recettes fiscales”, in Bulletin de
documentation du SPF Finances, 2014, n°4, p. 30.
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2.4.3 Toelichting van de geraamde fiscale ontvangsten
Bij de opmaak van het (aangepaste) begrotingsontwerp licht de Studiedienst, ten behoeve
van de regering, de raming van de fiscale ontvangsten toe in afzonderlijke nota’s. Voor een
aantal aspecten, zoals voor de raming van de gerealiseerde ontvangsten en de technische
correcties (zie punt 3.1), is de uitleg echter summier en/of fragmentarisch.
Daarnaast vat het monitoringcomité de raming van de fiscale ontvangsten samen in zijn
rapport ter voorbereiding van de begrotingsconclaven.
Ook de algemene toelichting die de regering naar aanleiding van een begrotingsontwerp bij
de Kamer van Volksvertegenwoordiger indient, licht de raming van de fiscale ontvangsten
toe. Deze uitleg is echter bijzonder summier en maakt het dus niet mogelijk alle aspecten
van de raming van de fiscale ontvangsten correct te begrijpen. Ook wordt de terminologie
voor de raming van de fiscale ontvangsten tijdens de begrotingsconclaven anders ingevuld
dan in de algemene toelichting. Dit bevordert de transparantie niet.
Het Rekenhof beveelt daarom aan de uitleg in de algemene toelichting over de raming van
de fiscale ontvangsten meer te detailleren en de gebruikte terminologie doorheen het
volledige begrotingsproces te uniformiseren.
2.4.4 Opvolging van de gerealiseerde ontvangsten
Maandelijks informeert de Studiedienst de regering over de gerealiseerde ontvangsten. Hij
vergelijkt de gerealiseerde met de vooropgestelde fiscale ontvangsten en verklaart indien
mogelijk de verschillen.
Het Rekenhof beveelt aan de maandelijkse toelichtende nota’s beter te documenteren en te
detailleren.
Een gelijkaardige rapportering voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers bestaat niet. Het
Rekenhof ondervangt deze lacune gedeeltelijk door in zijn jaarlijkse “Boek van het Rekenhof”
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers11 de geraamde fiscale ontvangsten te vergelijken
met de gerealiseerde ontvangsten. Indien mogelijk licht het de verschillen toe.

11

Zie www.rekenhof.be.
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HOOFDSTUK 3

Betrouwbaarheid van de gegevens
en van het ramingsproces
Om te beoordelen of de Studiedienst voldoende zekerheid heeft dat de gegevens voor de
raming van de fiscale ontvangsten voldoende betrouwbaar zijn, moeten de verschillende
stappen van de ramingsmethodes gekend zijn. Het Rekenhof beschrijft daarom kort de
basisprincipes van elk van die ramingsmethodes.
Het herinnert er nogmaals aan dat de gedesaggregeerde methode niet alle ontvangstposten
betreft. Bijna 15% van de totale fiscale ontvangsten worden buiten de gedesaggregeerde
methode geraamd. De volgende tabel geeft een overzicht van de belastingen opgedeeld
volgens de ramingsmethode.
Tabel 1 – Ontvangsten opgesplitst volgens de ramingsmethode voor de periode 2015‐2017 (in miljoen euro)
2015
(Realisatie)

Omschrijving

2016
(Realisatie)

2017
(Raming)

Ontvangstposten gedesaggregeerde methode
Personenbelasting (bedrijfsvoorheffing, voorafbetalingen en
kohieren)

42.966,7

42.313,2

43.950,8

Vennootschapsbelasting (voorafbetalingen, roerende voorheffing
en kohieren)

13.420,4

14.366,6

14.330,3

"Zuivere" btw

27.576,9

29.252,5

30.598,9

8.260,4

8.823,5

9.159,7

Totaal gedesaggregeerde methode

92.224,4

94.755,8

98.037,7

In % van de totale fiscale ontvangsten

87%

87%

85%

384,5

375,0

364,7

4.008,5

4.141,4

4.993,2

19,4

23,0

24,1

Kohieren Belasting Niet-Inwoners

354,7

82,3

280,1

Diversen – directe belastingen

321,4

389,2

359,3

Douane

2.415,6

2.523,1

2.673,9

Btw diverse rechten en taksen

2.122,3

2.161,2

3.078,3

Registratierechten

1.892,2

2.104,9

2.206,2

Accijnzen

Ontvangstposten buiten gedesaggregeerde methode
Directe gewestbelastingen
Roerende voorheffing (andere dan dividenden)
Belasting op werknemersparticipaties (en bijdrage op hoge
vermogensinkomens)
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Diversen en boetes

1.340,5

1.445,9

1.275,3

Successierechten

1.208,2

1.175,5

1.242,5

77,6

250,0

250,0

14.144,9

14.671,6

16.747,6

13%

13%

15%

106.369,4

109.427,4

114.787,3

Fiscale regularisatie ter
Totaal buiten gedesaggregeerde methode
In % van de totale fiscale ontvangsten
Totale fiscale ontvangsten

Bron: FOD Financiën

3.1

Gedesaggregeerde methode

3.1.1

Inleiding

De Studiedienst past de gedesaggregeerde methode voor het ramen van de fiscale
ontvangsten toe sinds de begroting 1989. Hij construeert, beheert en werkt die methode
regelmatig bij12. De belangrijkste bijwerking betreft de overgang naar een raming op ESR‐
basis (Europees rekeningenstelsel) in 2014. Het Rekenhof merkt volledigheidshalve op dat
de ESR‐basis bij de fiscale ontvangsten, in overeenstemming met de ESR‐reglementering,
niet gestoeld is op de vastgestelde rechten, maar wel op transactionele kasbasis. Dit houdt
in dat de kasontvangsten worden teruggekoppeld aan het moment van het inkohieren13.
Bij de verdere uitbouw van de methode en bij de periodieke herzieningen overlegt de
Studiedienst vaak met het FPB en met universiteiten14. Maar deze externe inbreng is veelal
informeel.

12

Overzicht van de voornaamste verbeteringen die de laatste jaren werden aangebracht (zoals meegedeeld door de
Studiedienst):

2005: volledige herziening van de gedesaggregeerde methode;

2011: herziening van de vergelijking voor de vennootschapsbelasting (overstap naar het groeipercentage en
toevoeging van een variabele voorraad van vroegere aftrekposten);

2012: herziening van de vergelijking over de vennootschapsbelasting (vervanging van de verklarende variabelen
door het primaire inkomen en de rentabiliteit);

2014: overstap naar ESR‐basis voor alle vergelijkingen voor de personenbelasting, de btw, de accijnzen;
herziening van de vergelijking voor de personenbelasting (raming per aanslagjaar); herziening van de vergelijking voor
de personenbelasting (vervanging van het primaire inkomen door het primaire inkomen zonder dividenden); herziening
van de vergelijking voor accijnzen (vervanging van de dieselprijzen door het aandeel van diesel en tabak in de
privéconsumptie);

2015: overstap naar ESR‐basis voor de vergelijking voor de vennootschapsbelasting;

2017: er wordt gewerkt aan een nieuwe update van de vergelijkingen / elasticiteitscoëfficiënten. De update is
klaar voor de personenbelasting en de btw, maar loopt nog voor de accijnzen en moet nog worden aangevat voor de
vennootschapsbelasting. Er is dus nog geen nota opgesteld met de resultaten van de update, vermits de tests ex post
nog niet klaar zijn.

13

Voor de kohieren van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting stemt de ESR‐ontvangst van het jaar x
overeen met de kasontvangsten van maart van het jaar x tot en met de kasontvangsten van februari van het jaar x+1. Voor
de bedrijfsvoorheffing, de roerende voorheffing en de accijnzen is er een verschuiving van één maand. Voor de
voorafbetalingen is er geen verschuiving. Daar zijn kasontvangsten en ESR‐ontvangsten gelijk. Bovendien worden de
vrijstellingen van doorstorting opgeteld bij de bedrijfsvoorheffing om tot het juiste brutocijfer te komen en bij de accijnzen
worden de betalingen of stortingen van de Belgisch‐Luxemburgse Economische Unie (BLEU) geneutraliseerd (aangezien
die niet in aanmerking worden genomen in het ESR).
14

De experts van de Studiedienst konden de methode overigens voorstellen tijdens een aantal seminaries in België en in
het buitenland, en nuttige zaken oppikken tijdens debatten of presentaties over andere werkwijzen.

RAMING VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN – ORGANISATIE EN PROCESSEN / 17

Wat de opbouw van de gedesaggregeerde methode betreft, werkt de Studiedienst met
chronologische tijdsreeksen om een verband tot stand te brengen tussen de fiscale
ontvangsten en de belastbare grondslagen.
Wat de vier ontvangstposten betreft waarvoor de gedesaggregeerde methode wordt
toegepast (zie tabel 1), vormt de personenbelasting met 44,8% de belangrijkste belasting. De
zuivere btw, de vennootschapsbelasting en accijnzen vertegenwoordigen respectievelijk een
aandeel van 31,2%, 14,6% en 9,3%.
Grafiek 1 – Belastingen geraamd volgens de gedesaggregeerde methode (in %)

Accijnzen; 9,3%

Zuivere btw;
31,2%

Personenbelasting;
44,8%

Vennootschapsbelasting; 14,6%

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De gedesaggregeerde methode steunt op een wiskundige vergelijking met twee belangrijke
componenten: de verklarende variabelen (of economische parameters) en de (vermoedelijke)
gerealiseerde ontvangsten van het voorgaande jaar. De Studiedienst voegt aan de fiscale
ontvangsten geraamd volgens deze vergelijking de technische factoren en de
conclaafmaatregelen toe. Het schema hieronder bevat een grafische voorstelling van alle
componenten van de gedesaggregeerde methode en wordt vervolgens nader toegelicht in de
punten 3.1.2 tot 3.1.7.
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Schema ‐ Grafische voorstelling gedesaggregeerde methode
Macro-economische
vergelijkingen: 2 componenten
(zie punt 3.1.2)
(Vermoedelijke)
Gerealiseerde
ontvangsten
(zie punt 3.1.5)

Bron:
Studiedienst

Verklarende
variabelen
(zie punt 3.1.3)

Parameters
economische
begroting

+/- Technische
factoren
(zie punt 3.1.6)

Bron: Federaal
Planbureau
(zie punt 3.1.4)

Aangepaste
(vermoedelijke)
gerealiseerde
ontvangsten

Geraamde fiscale ontvangsten
2017 volgens macroeconomische vergelijkingen

+/- Technische factoren
(zie punt 3.1.6)

Bron: Beleidscel minister van Financiën

+/- Conclaafmaatregelen
(zie punt 3.1.7)

Geraamde fiscale ontvangsten
2017

Bron: Rekenhof
3.1.2 Opmaak van de vergelijking
Voor de vier ontvangstposten doorloopt de methode voor het uitwerken van de
vergelijkingen de volgende stappen:
1.

2.

3.

om tot een coherente chronologische tijdsreeks van fiscale ontvangsten te komen,
moeten de exogene invloeden15 op de te verklaren variabelen worden geneutraliseerd,
d.w.z. overstappen van ontvangsten bij lopende wetgeving naar ontvangsten bij
ongewijzigde wetgeving (door meer bepaald de one shot‐maatregelen te schrappen);
er moet een selectie worden gemaakt van mogelijke verklarende variabelen, d.w.z.
‘proxy’variabelen die representatief zijn voor de belastbare grondslagen van de
ontvangstpost in kwestie (bv. voor de ontvangst van de bedrijfsvoorheffing die in het
jaar x wordt geïnd, worden de (ramingen van de) lonen van het jaar x als proxy
variabele genomen)16;
met behulp van de software IODE voert de Studiedienst econometrische tests uit om
de beste vergelijking te kiezen, d.w.z. de vergelijking die de te verklaren variabele het
best afstemt op de verklarende variabelen. De Studiedienst maakt gebruik van
statistische standaardtests om de kwaliteit van de afstemmingen te beoordelen en de
optimale oplossing te kiezen;

15

Exogene invloeden zijn invloeden die van buitenaf komen. Ze geven aanleiding tot een uitzonderlijke meer‐‐ of
minderontvangst en moeten daarom worden geëlimineerd uit de tijdsreeks van fiscale ontvangsten.
16

Proxy variabelen zijn variabelen die worden gebruikt om een variabele te schatten die onmogelijk te waarnemen of
rechtstreeks te meten valt: in dat geval doet men een beroep op variabelen die eenvoudiger te observeren zijn, en waarvan
men aanneemt dat ze in hoge mate samenhangen met de te waarnemen of meten variabele.
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4.

diezelfde econometrische tests berekenen de coëfficiënten (of de elasticiteit) van de
verklarende variabelen.

De Studiedienst test de doeltreffendheid van de vergelijkingen van de gedesaggregeerde
methode voor zijn ingebruikname op basis van opeenvolgende tijdsreeksen (van vijftien tot
twintig jaar). Voor de momenteel gebruikte vergelijkingen (bv. voor de initiële begroting
2017) varieerden de verschillen (gemiddelde fout over de periode 1991‐2011) tussen 0,9% en
1,2%, behalve voor de vennootschapsbelasting waar de gemiddelde fout 4,35% beliep.
De Studiedienst wijst erop dat de hogere fout voor de vennootschapsbelasting te verklaren
is. De raming van die ontvangst is ongetwijfeld één van de delicate punten van de
gedesaggregeerde methode en van alle ramingen van fiscale ontvangsten. Dat hangt volgens
de Studiedienst samen met de cyclische aard van de belastbare grondslag en werd de voorbije
jaren versterkt door het atypische karakter van de economische en financiële crisis die België
doormaakt sinds 2008. Die crisis is zonder voorgaande in de in aanmerking genomen
waarnemingsperiode. Mede hierdoor is het niet eenvoudig macro‐economische variabelen
te ontwikkelen die op betrouwbare wijze de belastbare grondslag in de
vennootschapsbelasting vertegenwoordigen (zie tabel 2). Een bijkomend probleem bij de
vennootschapsbelasting is dat de belastingplichtige over een hoger aanpassingsvermogen
beschikt dan bij de andere belastingen. Zo heeft de belastingplichtige in de
vennootschapsbelasting de vrije keuze tussen de voorafbetalingen en de betalingen bij het
inkohieren. Of de belastingplichtige al dan niet voorafbetaalt, hangt af van veel factoren en
is bijgevolg moeilijk in te schatten. In de personenbelasting bepaalt een koninklijk besluit
het toepassingsveld en de regels van de bedrijfsvoorheffing. De voorafbetalingen spelen
hierbij slechts zijdelings een rol17 (zie ook punt 4.1).
3.1.3 Verklarende variabelen
De Studiedienst gebruikt twintig verklarende variabelen voor de raming van de fiscale
ontvangsten volgens de gedesaggregeerde methode. Overeenkomstig de wettelijke
bepalingen18, levert het FPB de gegevens voor die verklarende variabelen aan. Het FPB
bezorgt de gegevens rechtstreeks aan de Studiedienst in twee Excelbestanden toegevoegd
aan de economische begroting.
De volgende tabel geeft een overzicht van de verklarende variabelen voor de vier fiscale
ontvangsten.
Tabel 2 – Overzicht van de verklarende variabelen
Ontvangst
Personenbelasting

Verklarende variabelen
Lonen (bruto, zonder sociale bijdragen)
Inkomens van zelfstandigen
Overheidspensioenen
Vervroegde pensioenen
Andere pensioenen

17

Christian VALENDUC & Thierry LENOIR, “Révision de la méthode de prévision des recettes fiscales”, in Bulletin de
documentation du SPF Finances, 2014, n°4, p. 30.
18

Artikel 124/2, § 1, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de
Federale Staat.
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Werkloosheidsuitkeringen
gelijkgestelde uitkeringen

en

daarmee

Invaliditeitsuitkeringen
Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen
(x-1)

Vennootschapsbelasting

Netto-exploitatieoverschot
vennootschappen
Inkomsten
dividenden)

uit

van

eigendom

de

(zonder

Netto toegevoegde waarde (VQV)
Btw

Bestedingen van de particulieren
Overheidsinvesteringen
Investeringen
gezinnen

in

woongebouwen

voor

Tussentijdse besteding van de overheid
Uitvoer per kwartaal
Accijnzen

Bestedingen van de particulieren
Nationaal indexcijfer der consumptieprijzen
Tabaksverbruik
(groeipercentage)

in

volume

Dieselverbruik in volume (groeipercentage)

Bron: FOD Financiën
In zijn toelichting bij de raming van de fiscale ontvangsten neemt de Studiedienst veelal een
aantal van deze variabelen samen zonder bijkomende informatie. Dit komt de transparantie
niet ten goede. Het bemoeilijkt de verificatie of de gebruikte parameters in overeenstemming
zijn met deze van het FPB.
De Studiedienst wijkt niet af van de macro‐economische gegevens van het FPB, hoewel de
wet dat toelaat. Hij doet evenmin een controle op de juistheid van de parameters. De
publicatie van de macro‐economische vooruitzichten is volgens de Studiedienst een
bevoegdheid en een verantwoordelijkheid van het FPB. Bovendien meent de dienst dat er
geen aanwijzingen zijn die een dergelijke afwijking zouden verantwoorden19. Door te werken
met de ‘onafhankelijke’ gegevens van het FPB, komt men tot een objectiveerbare
begrotingsraming. De dienst wijst er tot slot op dat de economische begroting door het
Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) wordt goedgekeurd.
Bij de raming van de fiscale ontvangsten gebruikt de Studiedienst enkel de parameters van
het FPB. Hij maakt dus geen ramingen met afwijkende parameters (bv. lagere groei).

19

In 2016 is de Studiedienst toch afgeweken van de gegevens van het FPB, namelijk bij de berekening van het
vorderingensaldo en het in aanmerking nemen van een veiligheidsmarge (buffer) inzake begrotingsbehoedzaamheid.
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Het Rekenhof meent dat het maken van ramingen met afwijkende parameters een
meerwaarde kan betekenen voor het berekenen van een veiligheidsmarge.
3.1.4 Parameters economische begroting van het FPB
Het FPB maakt driemaal per jaar een economische begroting op: in februari, juni en
september. Hiervoor gebruikt het een specifiek berekeningsmodel, het zogenaamde
MODTRIM‐model20.
Dit model bestaat uit de combinatie van een kwartaalmodel, vooral gericht op de vraagzijde
van de economie (zoals particuliere consumptie, in‐en uitvoer, vraag naar arbeid) en een
jaarversie van het model, voornamelijk voor outputgegevens (zoals de rekeningen van de
gezinnen en de bedrijven).
Voor zijn gegevens maakt het FPB gebruik van verschillende bronnen:





kwartaalgegevens van de NBB en het INR;
economische vooruitzichten van de Europese Commissie;
gespecialiseerde databanken in economische vooruitzichten;
termijnmarktnoteringen voor de rentevoeten en olieprijzen.

Het FPB tracht de gegevens zoveel mogelijk aan te passen aan de meest recente
marktverwachtingen of beschikbare berekeningen21.
Het brengt de maatregelen genomen tijdens de begrotingsconclaven in rekening indien deze
beslist zijn in de ministerraad en er voldoende duidelijkheid over de inhoud is. Het FPB
wacht dus niet op de soms noodzakelijke wetsontwerpen of publicaties van de (aangepaste)
reglementering of circulaires. Indien de regering tijdens een volgend begrotingsconclaaf
deze maatregel herziet, dan houdt het bureau hiermee rekening.
Voor de budgettaire impact van de maatregelen, neemt het FPB niet automatisch de
ramingen van de FOD Financiën over. Indien het de middelen heeft om deze zelf te
berekenen in eigen modellen, gebruikt het de eigen berekeningen. Dit is niet mogelijk voor
alle belastingen, zoals voor bepaalde aspecten van de personenbelasting of de
vennootschapsbelasting. In dat geval neemt het FBP de ramingen van de impact door de
FOD Financiën over. De afwijkingen met de berekeningen van de FOD Financiën worden
niet gemeld of toegelicht.
Het FPB neemt de maatregelen voor fraudebestrijding niet specifiek op in zijn
berekeningsmodel. In een macro‐economische omgeving gaat het er vanuit dat de
fraudemaatregelen worden aangehouden op lange termijn en zo zorgen voor een stabiele
taxering.
Het FPB maakt sporadisch ex post een analyse van de macro‐economische variabalen. Dit
houdt echter geen gedetailleerde analyse in van alle parameters die worden gebruikt voor de
raming van de fiscale ontvangsten, maar wel van de belangrijkste variabelen, zoals de groei
van het bbp en de lonen. Het gaat hierbij niet om een analyse van de fouten, maar wel om
het verklaren en analyseren van de oorzaken van de afwijkingen. Het is dus geen evaluatie

20

Voor de meest recente beschrijving van dit model cf.: FPB, A new version of MODTRIM II: an overview of the model for
short‐term forecasts, Working Paper 5‐14, June 2014. Beschikbaar op www.plan.be.
21

De in de databank van de NBB / INR opgenomen cijfers zijn soms onderhevig aan wijzigingen omdat deze instellingen
hun cijfers nog regelmatig aanpassen.
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van het model op zich en is bovendien beperkt tot een aantal variabelen (van de tientallen
die er bestaan). Het FPB publiceert deze studies22.
3.1.5 Gerealiseerde ontvangsten
Naast die macro‐economische variabelen neemt de Studiedienst ook de gerealiseerde
ontvangsten van het voorgaande jaar op in de macro‐economische vergelijkingen.
Naargelang van het moment van de begrotingsraming zijn de gegevens m.b.t. die
ontvangsten volledig en zeker (bv. aangepaste begroting), ofwel zijn ze partieel en moet de
Studiedienst deze ramen voor het volledige begrotingsjaar (bv. initiële begroting). Zijn
directie Analyses en Microsimulaties centraliseert die gegevens (afkomstig van de
verschillende belastingadministraties), analyseert en wijzigt deze in voorkomend geval.
Een eerste belangrijke aanpassing is het omzetten van de kasontvangsten naar transactionele
kasbasis (ESR‐ontvangst, zie punt 3.1.1). De staten zoals aangeleverd door de verschillende
administraties bevatten immers de kasontvangsten. De Studiedienst rekent dus de
kasontvangsten terug naar het moment van het inkohieren23 (personen‐en
vennootschapsbelasting).
Bij de opmaak van de aangepaste begroting zijn de gerealiseerde ontvangsten in grote mate
gekend en dus relatief zeker24. De Studiedienst past deze dus in principe niet meer aan. Als
rekening moet worden gehouden met uitzonderlijke elementen, dan zijn die terug te vinden
in de tabel met de technische factoren in de algemene toelichting (punt 3.1.6).
Dat geldt echter niet bij de opmaak van de initiële begroting. Gezien het jaar nog niet volledig
verlopen is, berekent de Studiedienst eerst de vermoedelijke gerealiseerde ontvangsten. Hij
neemt hierbij de gerealiseerde ontvangsten van de verlopen maanden als uitgangspunt en
voegt hieraan een raming voor de resterende maanden toe. De Studiedienst wijst erop dat
deze oefening de laatste jaren bemoeilijkt werd omdat de regering al een eerste raming wenst
in juli en het aantal gerealiseerde maanden beperkt is. Bij de ramingen houdt de Studiedienst
rekening met evoluties uit het verleden. Daarnaast corrigeert het deze ramingen ook nog
eens met bijkomende gegevens, eventueel na overleg met de bevoegde diensten van de fiscale
administraties of op basis van bepaalde vergelijkingen uit de gedesaggregeerde methode. Die
gegevens kunnen zijn:




specifieke correcties uit de voorbije maanden;
specifieke correcties uit de overeenkomstige maanden van vorig jaar25;
de impact van fiscale maatregelen uit voorgaande begrotingsconclaven.

De mate waarin fiscale maatregelen uit het voorgaande begrotingsconclaaf worden
opgenomen, gebeurt op basis van de inwerkingtreding van de regelgeving van het jaar. Zo
verrekende de Studiedienst bij de opmaak van de initiële begroting 2017 de opbrengst uit de
hervorming van het reglementair kader van de vastgoedbeleggingsfondsen 2016 (250 miljoen
euro) integraal bij de vermoedelijke gerealiseerde ontvangsten 2016. Op basis van de
verkregen informatie vanuit de regering, oordeelde de Studiedienst dat die wetgeving in 2016

22

FPB, Working paper 08‐07 – An accuracy assessment of FPB’s medium‐term projections. Beschikbaar op www.plan.be

23

Zie voetnoot 13.

24

De enige onzekerheden situeren zich bij de ontvangstposten waarvoor de verschuiving van de zuivere kasontvangsten
naar de ESR‐kasontvangsten (transactionele kasbasis) twee maanden bedraagt (kohieren en successierechten).

25

Zo zijn de ontvangsten uit de bedrijfsvoorheffing merkbaar hoger in de maand volgend op het uitbetalen van het
vakantiegeld of eindejaarspremie en lager in de maand volgend op de vakantiemaanden. De Studiedienst houdt hiermee
rekening bij de maandramingen.
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in werking zou treden. De opbrengst uit de doorkijkbelasting26(410 miljoen euro) verrekende
hij daarentegen slechts voor 5/12e mee (augustus tot en met december).
Op korte termijn overweegt de Studiedienst ook gebruik te maken van de gedesaggregeerde
methode om ramingen op te stellen voor de ontvangstposten ad hoc27. Door de jaarlijkse
raming op te delen in maandelijkse schijven zou de Studiedienst in de loop van het jaar een
nieuwe raming kunnen maken van de vermoedelijke ontvangsten.
De Studiedienst neemt negen fiscale ontvangsten op in de vergelijkingen van de
gedesaggregeerde methode (zie tabel hieronder).
Tabel 3 – Overzicht van de gerealiseerde ontvangsten die worden opgenomen in de gedesaggregeerde methode
Ontvangsten

Personenbelasting

Vennootschapsbelasting

Btw

Accijnzen

Globale
PB

opbrengst

Bron
Algemene Administratie Fiscaliteit –
berekeningen BEO

Bedrijfsvoorheffing

Algemene Administratie Inning &
Invordering - berekeningen BEO

Voorafbetalingen
natuurlijke personen

Algemene Administratie Inning &
Invordering - berekeningen BEO

Kohieren natuurlijke
personen

Algemene Administratie Inning &
Invordering - berekeningen BEO

Voorafbetalingen
vennootschappen

Algemene Administratie Inning &
Invordering - berekeningen BEO

Roerende
voorheffing
vennootschappen

Algemene Administratie Inning &
Invordering & AA Fiscaliteit berekeningen BEO

Kohieren
vennootschappen

Algemene Administratie Inning &
Invordering - berekeningen BEO

BTW

Algemene Administratie Inning &
Invordering, AA
Patrimoniumdocumentatie, AA
Douane & Accijnzen & AA Fiscaliteit
- berekeningen BEO

Accijnzen

Algemene Administratie Douane &
Accijnzen - berekeningen BEO

Bron: FOD Financiën
Omdat er geen geautomatiseerd systeem is dat de verschillende gerealiseerde ontvangsten
centraliseert, moet de directie Analyses en Microsimulaties deze gegevens bij de
verschillende operationele belastingadministraties opvragen. De betrouwbaarheid van de

26

Met de doorkijkbelasting (of kaaimantaks) wordt een fiscale transparantie ingevoerd waarbij de inkomsten, verkregen
door een geviseerde juridische constructie (vermogensstructuur), worden belast in hoofde van de oprichter (Belgische
rijksinwoner) van die juridische constructie, alsof die oprichter ze rechtstreeks heeft verkregen. De inkomsten zullen dus
worden onderworpen aan de personenbelasting in hoofde van de oprichter, ook al heeft er geen effectieve toekenning
van het inkomen plaatsgevonden.

27

Dat zou al mogelijk zijn voor de opvolging van de verwezenlijkingen 2017 in vergelijking met de ramingen van de
begrotingscontrole.
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gerealiseerde ontvangsten hangt dus rechtstreeks af van de kwaliteit van deze basisgegevens.
De Studiedienst merkt hierbij op dat hij hierbij soms anomalieën vaststelt, zoals verschuiving
van ontvangsten van de ene maand naar de andere, abnormale variaties of boekingen in de
verkeerde rubriek. Het verklaart mede waarom de Studiedienst de staten van de
belastingadministraties met de gerealiseerde ontvangsten soms aanpast. Het Rekenhof
beschikt niet over preciezere informatie over de draagwijdte van deze anomalieën.
Voorts merkt het Rekenhof op dat de Studiedienst de berekening van de (vermoedelijke)
gerealiseerde ontvangsten weinig documenteert. De berekening is daardoor niet altijd even
transparant en dus ook moeilijk verifieerbaar. En ook hier steunt de berekening (en de
analyses) op de kennis en ervaring van een beperkt aantal experten. Dit probleem stelt zich
het scherpst bij de directie Analyses en Microsimulaties.
Ook de wijze waarop de Studiedienst de fiscale maatregelen van het voorgaande
begrotingsconclaaf mee in rekening brengt, houdt risico’s in. Deze berekening gebeurt te
weinig op basis van de actualisatie van de parameters, de realisaties in de loop van het
begrotingsjaar, de (tijdige) inwerkingtreding van de regelgeving en de vastgestelde
problemen bij de uitvoering van de maatregelen (zie punt 3.1.7)28.
Het Rekenhof beveelt daarom aan de berekening van de (vermoedelijk) gerealiseerde
ontvangsten beter te documenteren, in het bijzonder de analyse en de correcties die de
Studiedienst hierop uitvoert en/of aanbrengt.
3.1.6 Technische factoren
Na de berekening van de (vermoedelijke) gerealiseerde ontvangsten en vooraleer deze in de
berekeningsmodellen in te geven, past de Studiedienst deze ontvangsten aan met technische
factoren, veelal uitzonderlijke bijkomende ontvangsten of minderontvangsten uit het
afgelopen jaar.
Hetzelfde geldt voor de geraamde ontvangsten. Na de berekening van deze ontvangsten door
de macro‐economische vergelijkingen, corrigeert de Studiedienst deze ontvangsten met een
raming van de uitzonderlijke meer‐ of minderontvangsten voor dat jaar29.
De Studiedienst licht deze technische factoren toe in zijn nota’s over de raming van de fiscale
ontvangsten. Deze toelichting is soms wel summier. Hetzelfde geldt voor de toelichtingen in
de verslagen van het monitoringcomité. Ook is de accuraatheid van deze berekeningen veelal
afhankelijk van de beschikbaarheid van historische gegevens en/of de juistheid van bepaalde
veronderstellingen. Deze gegevens of veronderstellingen zijn soms moeilijk verifieerbaar.
Bovendien heeft het Rekenhof geen zekerheid over de volledigheid van deze technische
factoren. De Studiedienst beschikt immers niet over een systematische methode en is
afhankelijk van de informatiedoorstroming vanuit de andere administraties van de FOD
Financiën.

28
Zie ook de opmerkingen van het Rekenhof bij het onderzoek naar de initiële ontwerpbegroting 2017 (Parl. St. Kamer, 5
december 2016, DOC 2108/003, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van staatsbegroting voor het begrotingsjaar
2017, p. 39).
29

Een voorbeeld van een dergelijke technische factor zijn de ontvangsten i.v.m. de afschaffing van de Excess Profit Rulings
(EPR). De regering voerde dit systeem van rulings in 2005 in om beslissingscentra van internationale ondernemingen naar
België te lokken. Deze rulings lieten multinationale ondernemingen toe hun “Belgische” belastbare basis te verlagen op
basis van een hypothetische “overwinst”. Bij de opmaak van de aangepaste begroting 2017 corrigeerde de Studiedienst
zowel de gerealiseerde ontvangsten 2016 als de geraamde ontvangsten 2017 met minder‐ en meeropbrengsten uit de
EPR.
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De algemene toelichting vermeldt deze correcties in de tabel met de technische factoren ter
correctie van de ontvangsten van het jaar x‐1 en het jaar x30, maar zonder enige bijkomende
uitleg.
Het Rekenhof beveelt daarom aan deze technische factoren ook in de algemene toelichting
verder toe te lichten.
3.1.7 Conclaafmaatregelen
De Studiedienst vermeerdert de geraamde ontvangsten volgens de gedesaggregeerde
methode vervolgens met de impact van de technische correcties of van de fiscale maatregelen
zoals beslist in het recentste of vorige begrotingsconclaven.
Impact van nieuwe maatregelen
De raming van deze impact gebeurt hetzij door de Studiedienst, hetzij door de beleidscel van
de bevoegde minister (veelal de minister van Financiën). Het Rekenhof ontvangt meestal de
nodige documentatie voor de raming van de maatregelen. Soms is die echter summier. De
accuraatheid van de ramingen is bovendien afhankelijk van de beschikbaarheid van
historische gegevens en de beschikbaarheid van personeel (zie 2.2). Veelal vertrekt de
Studiedienst of de beleidscel van de bevoegde minister van veronderstellingen die moeilijk
verifieerbaar zijn. Bovendien worden gedragseffecten zelden in rekening gebracht. Pas bij de
opname van de maatregelen in een latere economische begroting verwerkt het FPB deze in
zijn parameters.
Impact van vroegere maatregelen
Bij de begrotingscontrole voegt de Studiedienst de impact van de maatregelen van de initiële
begroting in principe integraal toe aan de geraamde ontvangsten. Of de Studiedienst de
budgettaire impact van een fiscale maatregel uit vorige begrotingsconclaven nog opneemt,
is in de eerste plaats afhankelijk van het feit of deze maatregel verondersteld wordt mee te
zijn opgenomen in de basis (de wiskundige vergelijking), d.w.z. in de verklarende variabelen
(de economische begroting zoals opgesteld door het FPB) of de gerealiseerde ontvangsten
(bv. de terugverdien‐ en substitutie‐effecten).
Omdat het FPB niet expliciet meedeelt welke maatregelen mee zijn opgenomen in de basis31,
en in het bijzonder in de verklarende variabelen, is het Rekenhof van mening dat de FOD
Financiën moet aandringen op een duidelijkere (schriftelijke) communicatie door het FPB.
Herziening van bestaande maatregelen/technische correcties
De herziening van de maatregelen die niet in de basis zijn opgenomen, is in principe het
gevolg van meer recente en precieze gegevens. Maar het ontbreken van statistische gegevens,
bemoeilijkt de opvolging van deze maatregelen32. Om de opvolging van nieuwe maatregelen
te verzekeren, moet bij de invoering ervan telkens de keuze worden gemaakt, of de creatie
van nieuwe codes opportuun is. De verouderde toepassingen en ook de jaarlijkse wijzigingen
aan de inkomstenbelastingen, noodzaken de bevoegde belastingadministratie om jaarlijks
aan de berekeningprogramma’s en aan de aangiften (nieuwe codes) te sleutelen. In vele

30

Tabel 4, p. 97 van de algemene toelichting bij de begroting 2017 (Parl. St. Kamer, 23 november 2016, DOC 54 2107/001)
en tabel 3, p. 60 van de algemene toelichting bij de aangepaste begroting 2017 (Parl. St. Kamer, 27 april 2017, DOC 54
2409/001).
31

Het FPB berekent de parameters, rekening houdend met alle uitgevoerde maatregelen uit de vorige conclaven. Dit
betekent dat de impact van de maatregelen al (geheel of gedeeltelijk) is verwerkt en de impact van de maatregelen,
opgenomen door de FOD Financiën, zou moeten worden herzien.

32

Om de impact van bepaalde maatregelen te ramen (die meestal buiten de gedesaggregeerde methode in de ramingen
worden verrekend) zijn ook de geaggregeerde detailgegevens uit aangiften en inkohieringen nodig. Dit is vooral het geval
voor de Algemene Administratie van de Fiscaliteit.
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gevallen houdt de administratie vooral de werking van de toepassing zelf voor ogen en is er
weinig of geen aandacht voor het "statistische luik".
Veelal gebeurt deze herziening bijgevolg niet.
Tijdens het conclaaf corrigeert de regering soms de ramingen van de Studiedienst van
specifieke ontvangsten met zogenaamde technische correcties.
Het niet éénduidig gebruik van de termen "herziening" en "technische correctie" en de
summiere toelichting bemoeilijken de interpretatie van deze aanpassingen. Het Rekenhof
lichtte dit al toe in zijn rapport over de begrotingscontrole van 201633.
Om de maatregelen beter te ramen en op te volgen, beveelt het Rekenhof bovendien aan te
streven naar een grotere beschikbaarheid van statistische gegevens en hiertoe de nodige
afspraken te maken met andere fiscale administraties of overheidsdiensten.
3.1.8 Controleprocedure
Dankzij de inzet van extra personeel kon de Studiedienst recent een nieuwe
controleprocedure instellen. Twee personen werken aan de ramingen van de fiscale
ontvangsten met de gedesaggregeerde methode. Ze passen elk apart de methode toe in hun
bestand en vergelijken daarna de resultaten, die uiteraard identiek moeten zijn om te kunnen
worden gevalideerd.

3.2

Ontvangsten geraamd buiten de gedesaggregeerde methode

Zoals eerder aangegeven in tabel 1 wordt ongeveer 15% van de belastingen geraamd buiten
de gedesaggregeerde methode. Binnen deze groep is de roerende voorheffing met een
aandeel van 30% of 4.993,2 miljoen euro de belangrijkste (zie grafiek 2 hierna). De rechten
en diverse taksen op het vlak van btw, douane en registratierechten, vertegenwoordigen
respectievelijk een aandeel van 18% (of 3.078,3 miljoen euro), 16% (of 2.673,9 miljoen) en 13%
(of 2.206,2 miljoen euro). Daarnaast zijn er ook nog kleinere belastingen (opgenomen als
‘Andere’ in grafiek 2 hierna) die samen 23% of 3.796,0 miljoen euro vertegenwoordigen, zoals
de successierechten, de directe gewestelijke belastingen (verkeersbelasting en belasting op
inverkeerstelling), de belasting op werknemersparticipatie, diverse directe belastingen, het
inkohieren van de belasting niet‐inwoners, de diversen en boetes en de fiscale regularisatie
(voor de respectieve bedragen, zie hoger tabel 1).

33

Rekenhof, Commentaar en opmerkingen bij de ontwerpen van de aanpassing van staatsbegroting voor het begrotingsjaar
2016, p. 23, voetnoot 62.
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Grafiek 2 – Belastingen geraamd buiten de gedesaggregeerde methode
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Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De directie Analyses en Microsimulaties raamt de roerende voorheffing. Ze beschikt
daarvoor niet over een specifiek model omdat, volgens haar, belangrijke wijzigingen in de
spaarkorf, intrestvoeten en belastingtarieven de ontvangsten van de roerende voorheffing
dermate beïnvloeden, dat het gebruik van een macro‐economisch model niet is aangewezen.
Ze baseert haar ramingen op de gemiddelde groeipercentages van voorgaande jaren,
rekening houdend met intrest‐ en dividendverwachtingen, vroegere maatregelen (o.m.
bijzondere liquidatiereserve) en anticipatie op nieuwe maatregelen.
De directie Macro‐budgettaire Ramingen stelt ook ramingen op met betrekking tot de
douanerechten en baseert zich daarvoor op de verwachte groei van de invoer.
De overige (kleinere) ontvangsten worden geraamd door de bevoegde administraties.
Het Rekenhof merkt op dat deze ramingsmethodes weinig gedocumenteerd zijn. Formele
beschrijvingen van de methodes zijn dus niet beschikbaar (zie ook punt 2.4). De ramingen
van de belastingen buiten de gedesaggregeerde methode berusten veelal op de kennis en de
ervaringen van de verantwoordelijke ambtenaren. Voor hun ramingen maken zij gebruik van
diverse data bij de verschillende fiscale administraties van de FOD Financiën. In zijn
antwoord op de vragenlijst van het Rekenhof erkent de Studiedienst wel dat de geringe link
met de macro‐economische grootheden zoals consumptie, inflatie en investeringen de
raming van deze belastingen soms bemoeilijkt. Hij benadrukt dat de gebruikte modellen
noodzakelijke vereenvoudigingen van de realiteit zijn. Een raming wordt anders onmogelijk.
Ook in de toelichtende nota’s bij de ontwerpbegroting lichten de bevoegde directies van de
Studiedienst of de fiscale administraties de raming van de fiscale ontvangsten weinig tot niet
toe.
Het gebrek aan documentatie houdt risico’s in naar continuïteit en overdracht van ervaring
en kennis van de gebruikte ramingsmethodes. Het bemoeilijkt bovendien het nazicht van de
ramingen op hun juistheid en volledigheid.
Het Rekenhof beveelt daarom aan ook deze ramingen van de belastingen uitgebreid te
documenteren, zowel voor de beschrijvingen van de methode als voor de jaarlijkse ramingen.
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HOOFDSTUK 4

Monitoring
Het Rekenhof is nagegaan of de Studiedienst de ramingsmethodes voldoende monitort,
intern evalueert of extern laat evalueren en op basis hiervan bijstuurt.
Het onderzoek toont aan dat de Studiedienst de gedesaggregeerde methode intern opvolgt
en evalueert (zie hierna, punt 4.1). Wat de ramingen buiten de gedesaggregeerde methode
betreft, kon de Studiedienst geen evaluatienota’s voorleggen.
Noch de belastingen geraamd met de gedesaggregeerde methode, noch deze buiten die
methode, werden al extern geëvalueerd. Wel besliste de regering tijdens het
begrotingsconclaaf van 20 oktober 2016 een taskforce op te richten die de ramingsmethode
van de fiscale ontvangsten moet evalueren en moet nagaan of de veiligheidsmarge die de
regering inzake fiscale ontvangsten hanteert, voldoende is. Deze evaluatie beperkt zich niet
tot de gedesaggregeerde methode. De taskforce neemt ook de belastingen geraamd buiten
deze methode mee op in zijn onderzoek. Punt 4.2 gaat kort in op de werkzaamheden van
deze werkgroep.

4.1

Monitoring door de Studiedienst

De Studiedienst past de vergelijkingen van de gedesaggregeerde methode aan als de
omstandigheden dat vereisen (bv. verplichte overstap naar ESR) of als een meer
bevredigende macro‐economische optie zich aandient.
De Studiedienst voert ook tests uit om te evalueren hoe performant de methode is en hoe
betrouwbaar de gebruikte variabelen zijn. Bij die tests beoordeelt hij de verschillen tussen
de ramingen en de realisaties. Dergelijke verschillen kunnen vier oorzaken hebben:





de startbasis, i.e. de ontvangsten (zie hoger);
de economische parameters (aangeleverd door het FPB);
de verwachte impact van de fiscale maatregelen en van de technische factoren (gedeelde
verantwoordelijkheid van de belastingadministratie en de beleidscel);
de gedesaggregeerde methode zelf.

De Studiedienst voerde tests uit in maart 2010, oktober 2012 en september 201634. De tests
van september 2016 hadden uitsluitend betrekking op de begrotingsjaren 2014 en 201535. De
Studiedienst actualiseerde deze laatste studie met de nota’s van 2 februari 2017 en 3 maart
2017 36. Tijdens die tests vergelijkt de Studiedienst de verschillen en vervolgens wijst hij deze
toe aan de vier genoemde oorzaken. Tot slot vervangt hij voor elk van die oorzaken de
ramingen en de realisaties één voor één. De tests past hij dan toe op de verschillende
vergelijkingen van de gedesaggregeerde methode.

34

Zie respectievelijk de nota’s van de Studiedienst met referentie SED/CV‐TL/2010/050 (maart 2010), SED/CV‐TL/2012/158
(oktober 2012) en SED/CV‐TL/2016/336 (september 2016).

35

Omdat de vergelijkingen van de gedesaggregeerde methode in 2014 werden aangepast, had het geen zin de jaren 2012
en 2013 op te nemen in de analyse ex post.

36

Zie respectievelijk de nota’s van de Studiedienst met referentie SED/TL/2017/039 (februari 2017) en
SED/TL/2017/PARTIEL (maart 2017).
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Omdat de Studiedienst de gedesaggregeerde methode in de periode 2014 (personenbelasting,
btw en accijnzen) en 2015 (vennootschapsbelasting) herzag37, beperkt de bespreking hierna
zich tot de evaluatie van september 2016 en de geactualiseerde nota’s die hierop zijn gevolgd.
Uit die analyse komt naar voren dat de verschillen tussen de realisaties en de ramingen te
wijten zijn aan de volgende oorzaken in volgorde van belangrijkheid:





de verklarende variabelen, met name de macro‐economische evaluaties van de (proxy’s
van de) belastbare grondslagen (1,39% verschil);
de ramingen van de fiscale maatregelen en van de technische factoren (0,78% verschil);
de gedesaggregeerde methode (0,41% verschil);
de raming van de beginontvangsten (startbasis) (0,19% verschil).

Tabel 4 ‐ Gemiddelde afwijking tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangst per belasting en volgens
oorzaak over de jaren 2014‐2015 (in %, op basis van de realisaties)38

Oorzaken

Belasting

Verklarende
variabelen

Raming
fiscale
maatregelen
en technische
factoren

Gedesaggregeerde
methode

Raming
beginontvangsten
(startbasis)

Gemiddelde
afwijking

Personenbelasting
(Bedrijfsvoorheffing)

1,61

0,66

0,74

0,29

0,65

Vennootschapsbelasting*

3,13

5,37

1,57

0,44

10,35

BTW

1,42

1,38

0,17

0,27

3,10

Accijnzen

0,24

0,18%

1,56

0,90

2,37

Totale ontvangsten

1,39

0,78

0,41

0,19

1,85

* Enkel de initiële begroting 2015 en de aangepaste begroting 2016 werden in rekening gebracht voor de berekening van
de gemiddelde afwijking. In 2014 raamde de Studiedienst de vennootschapsbelasting immers nog op kasbasis.

Bron: FOD Financiën en Rekenhof
Globaal bedraagt de gemiddelde afwijking tussen de gerealiseerde en de geraamde
ontvangsten 1,85%. De grootste afwijking ligt vooral bij de vennootschapsbelasting (10,35%,

37
De belangrijkste verbeteringen in 2014 waren de overstap naar ESR‐basis voor alle vergelijkingen inzake
personenbelasting, btw en accijnzen, de herziening van de vergelijking van de personenbelasting (raming per aanslagjaar),
de herziening van de vergelijking van de vennootschapsbelasting (vervanging van het primaire inkomen door het primaire
inkomen zonder dividenden) en de herziening van de vergelijking inzake accijnzen (vervanging van de dieselprijzen door
het aandeel van diesel en tabak in de privéconsumptie). In 2015 was de voornaamste verbetering dat werd overgestapt
naar ESR‐basis voor de vergelijking van de vennootschapsbelasting.
38
Berekend met vier momentopnames (initiële begroting 2014 en 2015 en aangepaste begroting 2014 en 2015) en op basis
van absolute cijfers. In zijn nota van 21 september 2016 (met referentie SED/CV‐TL/2016/336) berekent de Studiedienst de
gemiddelde afwijkingen zowel in reële cijfers als in absolute cijfers op basis van de realisaties (zie bijlage, punt 1). Het
Rekenhof herneemt de afwijkingen in absolute cijfers, omdat het deze werkwijze het meest relevant acht bij de
beoordeling van de ramingsmethode. De berekening in reële termen daarentegen biedt meer informatie over onder‐ en
overramingen. Het Rekenhof maakte dezelfde berekening op basis van de gebudgetteerde cijfers (zie bijlage, punt 2).
Deze berekeningsmethode resulteert in de licht afgezwakte afwijkingspercentages.
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zie ook grafiek 3 hieronder). Dit ligt zowel volgens de Studiedienst als volgens het FPB in de
lijn van de verwachtingen en is vooral toe te schrijven aan de instabiliteit van de
vennootschapsbelasting. Ook voorgaande analyses39 resulteerden in aanzienlijke afwijkingen
bij de vennootschapsbelasting. De raming van deze belasting via de macro‐economische
methode lijkt bijzonder moeilijk, omdat het aanpassingsvermogen van de ondernemingen
vaak niet correct kan worden ingeschat.
De belangrijkste oorzaak is toe te schrijven aan de verklarende variabelen (1,39%). De
afwijking ligt ook hier het hoogst bij de vennootschapsbelasting (3,13%). Door de
onvoorspelbaarheid van deze belasting is het uitwerken van betrouwbare parameters
bijzonder moeilijk (zie ook punt 3.1.2). Het Rekenhof merkt op dat de afwijkingen van de
verklarende variabelen zijn beïnvloed door de maatregelen die de regering neemt na de
raming van de variabelen door het FPB, en bijgevolg onmogelijk konden worden verwerkt in
de vooruitzichten van het FPB. Zo is de afwijking van 1,61% in de personenbelasting te wijten
aan de indexsprong in 2015. Bij de opmaak van de initiële begroting was deze nog niet
gekend.
Het Rekenhof beveelt aan in de analyse ook rekening te houden met de maatregelen die niet
zijn opgenomen in de verklarende variabelen. Hierdoor zal de foutenmarge van de
verklarende variabelen in principe verminderen.
De relatief grote afwijking bij de verklarende variabelen is volgens het FPB niet onlogisch.
De economische parameters zijn immers bepalend voor de berekening van de fiscale
ontvangsten. Het voegt er wel aan toe dat er in de laatste vier jaar inderdaad overschattingen
zijn geweest van het bbp. De bankencrisis en de dalende olieprijzen liggen hier aan de basis.
Het wijst er trouwens op dat ook de Europese Commissie en andere internationale
instellingen te optimistisch waren in hun voorspellingen.
De maatregelen en technische factoren hebben een gemiddelde afwijking van 0,78%,
waarvan de belangrijkste bij de vennootschapsbelasting (5,37%). Deze component vormt
voor de vennootschapsbelasting een belangrijkere verklaring voor de afwijkingen dan de
verklarende variabelen. De belangrijkste maatregelen bij de vennootschapsbelasting hadden
betrekking op de notionele intrestaftrek.
De gemiddelde afwijking toe te schrijven aan de gedesaggregeerde methode, bedraagt 0,41%.
Bij een uitsplitsing per ontvangstpost zijn de verschillen relatief klein in percentage: 0,17%
voor de btw, 0,74% voor de personenbelasting (bedrijfsvoorheffing), 1,57% voor de
vennootschapsbelasting en 1,56% voor de accijnzen. Om die (kennelijk) goede prestatie
enigszins te nuanceren, wijst het Rekenhof erop dat een totaal verschil van 0,5%
overeenstemt met zo’n 0,5 miljard euro.
De gemiddelde afwijking te wijten aan een foutieve raming van de startbasis (gerealiseerde
ontvangsten van het jaar x‐1) bedraagt 0,19%.

39

De afwijkingen bij de ex post‐analyses van de jaren 2006‐2008 en de jaren 2009‐2011 worden o.m. verklaard door
respectievelijk de notionele intrestaftrek en de moeilijke inschatting van de parameters in de crisisperiode.
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Grafiek 3 – Oorzaken van de afwijkingen per belasting
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Bron: FOD Financiën en Rekenhof
De afwijkingen zoals hierboven uitgelegd, moeten wel omzichtig worden geïnterpreteerd om
diverse redenen:


Er is geen norm vastgesteld betreffende het aanvaarde afwijkingspercentage. Dit geldt in
het bijzonder m.b.t. de oorzaak “gedesaggregeerde methode”. Het is immers deze
oorzaak die de Studiedienst rechtstreeks kan beïnvloeden.



Een tweede minpunt van de test is de ex post raming van de impact van de maatregelen.
De oorzaak “Raming maatregelen en technische factoren” bevat enkel de maatregelen of
factoren die de Studiedienst kan meten. Deze zijn door het ontbreken van de nodige
codes (zie punt 3.1.7) beperkt. De maatregelen of factoren die de Studiedienst niet kan
meten, zitten mee vervat in de oorzaak “gedesaggregeerde methode”. Deze oorzaak
omvat dus zowel het verschil van dergelijke maatregelen als het verschil door de
methode op zich. Voor deze maatregelen moet de Studiedienst noodgedwongen werken
met veronderstelde realisaties en niet met vastgestelde realisaties. Die raming is soms
moeilijk en houdt dus een risico van een verkeerde raming in. Zo bijvoorbeeld gaat de
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Studiedienst ervan uit dat de doorkijkbelasting de veronderstelde raming van 460
miljoen euro heeft opgebracht. Maar of deze opbrengst effectief werd gerealiseerd, kan
hij niet nagaan. Een verkeerde raming van de opbrengst van dergelijke maatregelen
beïnvloedt vanzelfsprekend de afwijking van de oorzaak “gedesaggregeerde methode”.
Gezien het niet mogelijk is het verschil als gevolg van de methode an sich te isoleren,
moet men omzichtig zijn met de interpretatie van de afwijking van deze oorzaak.


De beoordelingsperiode bedraagt bovendien slechts twee jaar en voor de
vennootschapsbelasting zelfs maar één jaar. Indien de beoordelingsperiode met een jaar
wordt verlengd, dan daalt de gemiddelde afwijking tussen de geraamde en de
gerealiseerde ontvangsten tot 1,3% (zie tabel 5). Deze daling is het duidelijkst bij de
vennootschapsbelasting en de accijnzen. Bij de btw stijgt de afwijking licht. Voor meer
gedetailleerde informatie verwijst het Rekenhof naar de bijlage.



Voorts merkt het Rekenhof op dat de Studiedienst enkel de bedrijfsvoorheffing40 (een
weinig fluctuerende belasting) in rekening brengt bij de personenbelasting. Bij de
vennootschapsbelasting neemt hij daarentegen ook de inkohiering en roerende
voorheffing, ten laste van vennootschappen, mee op. De inkohieringen, zowel bij de
personenbelasting als bij de vennootschapsbelasting, hebben betrekking op vorige
aanslagjaren en kunnen jaarlijks sterk schommelen, en zo de ontvangsten beïnvloeden.
Door deze component niet op te nemen in de evaluatie van de ramingsmethode van de
personenbelasting, elimineert de FOD Financiën een onzekere factor in de ramingen.

Tabel 5 ‐ Gemiddelde afwijking tussen de realisaties en de ramingen per belasting bij de initiële begroting (IB) en de
begrotingscontroles (BC) van 2014‐2016 (in %)41

Personenbelasting
(Bedrijfsvoorheffing)

IB2014

BC2014

IB2015

BC2015

IB2016

BC2016

Gemiddelde
afwijking

1,30

0,84

0,01

0,45

0,37

0,96

0,65

9,52

11,17

3,53

5,49

7,43

Vennootschapsbelasting
Btw

3,09

2,28

3,99

3,04

3,82

3,68

3,32

Accijnzen

1,09

0,19

5,51

2,67

1,20

0,98

1,94

Totale ontvangsten

1,68

1,26

2,02

2,43

0,29

0,13

1,30

Bron: FOD Financiën en Rekenhof

40
41

In 2015 bedroeg de bedrijfsvoorheffing 107,6% van de totale opbrengsten van de personenbelasting.

Berekening door het Rekenhof met zes momentopnames (behalve voor de vennootschapsbelasting) en op basis van
absolute cijfers.
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4.2

Externe evaluatie

De gedesaggregeerde methode werd nog niet extern geëvalueerd, behoudens een globaal
internationaal onderzoek bij een aantal OESO‐lidstaten42. De Studiedienst benadrukt dat de
conclusies van dat onderzoek over het algemeen positief uitvielen voor België. Deze studie
had wel betrekking op een vroegere versie van de gedesaggregeerde methode die sindsdien
werd verbeterd.
Daarnaast zijn er drie externe evaluaties gepland, die echter niet enkel de gedesaggregeerde
methode beogen:




een evaluatie van de begrotingsprognoses die worden gebruikt bij de opmaak van de
begroting door een onafhankelijke instantie, overeenkomstig de wettelijke bepalingen;
het voornemen van de Studiedienst om de gedesaggregeerde methode te laten
onderzoeken door twee universiteiten;
een evaluatie door de taskforce zoals opgericht door de ministerraad van 20 oktober
2016.

4.2.1 Evaluatie van de begrotingsprognoses
In het kader van het samenwerkingsakkoord van 22 mei 2014 werd de afdeling
Financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën (HRF) belast met een driejaarlijkse
evaluatie van de begrotingsprognoses waarin artikel 124/4 van de wet van 22 mei 2003
voorziet43. De HRF heeft onlangs een vraag om advies ontvangen. Het advies zou eind 2017
klaar moeten zijn, maar de werkzaamheden waren op het moment van het onderzoek nog
niet aangevat.
4.2.2 Onderzoek door twee universiteiten
De Studiedienst neemt zich voor de ramingsmethodes van de fiscale ontvangsten, en in het
bijzonder de gedesaggrereerde methode, in 2017 te laten evalueren door twee universiteiten.
Dit project staat momenteel on hold om twee redenen:



de gecontacteerde universiteiten deelden mee op dit moment weinig of geen
beschikbare middelen te hebben om dergelijke evaluaties uit te voeren;
door de opvolging van lopende onderzoeken en de talrijke geplande fiscale
hervormingen, beschikt de stafdienst BEO evenmin over de nodige middelen.

4.2.3 Evaluatie door de taskforce
De ministerraad van 22 oktober 2016 richtte een taskforce op die de ramingsmethodes van
de fiscale ontvangsten moet analyseren. In de taskforce zetelen medewerkers van de
Studiedienst, van het FPB, van de Nationale Bank van België (NBB) en van de beleidscellen
van de eerste minister en de ministers van Financiën en Begroting.
In het kader van de werkzaamheden van deze taskforce presenteerde de minister van
Financiën aan de regering ook een tienpuntenplan. Het betreft o.a.:


een externe analyse, eventueel in academische samenwerking, van de macro‐
economische methode voor de raming van de fiscale ontvangsten;

42

Thiess BUETTNER & Bjoern KAUDER, Revenue Forecasting Practices : Differences across Countries and Consequences for
Forecasting Performance, in Fiscal Studies, vol. 31, n° 3, sept. 2010, p. 313‐340.
43

De wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zoals
gewijzigd door de wet van 10 april 2014.
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een ex post analyse van de totale fiscale ontvangsten 2016;
een analyse van de gegevensstroom inzake de fiscale inkomsten en het in kaart brengen
van het onderliggende proces;
het bekijken hoe data‐analyse kan worden verbeterd om een beter en sneller inzicht te
hebben in de evolutie van de fiscale inkomsten;
een onderzoek naar mogelijke synergieën en efficiëntiewinsten door een nauwere
samenwerking met andere administraties.

Voor zijn werkzaamheden steunt de taskforce op de evaluatienota’s van de Studiedienst van
van 2 februari 2017 en 3 maart 2017 (zie punt 4.1).
De taskforce had zijn werkzaamheden nog niet afgerond tijdens de opmaak van dit verslag.
Niettemin onderschrijft de taskforce voorlopig een aantal vaststellingen:







Hij aanvaardt de gehanteerde methodologie van de Studiedienst voor de evaluatie van
de gedesaggregeerde methode, maar meent dat de beschouwde tijdsperiode van deze
ex post analyse te kort is.
Hij meent dat de testen ook moeten worden gebaseerd op een out‐of‐sample analyse.
In zijn nota vergelijkt de Studiedienst de cijfers van de initiële begrotingsopmaak met
de uiteindelijke realisaties. Maar bij de daaropvolgende begrotingscontrole neemt de
regering vaak nog extra maatregelen die een impact hebben op de uiteindelijke
realisaties. De initiële begrotingsopmaak houdt uiteraard hiermee nog geen rekening.
De afwijking als gevolg van een afwijking van de gebruikte parameters bevat dus niet
alleen zuivere voorspellingsfouten, maar ook een fout als gevolg van het niet in rekening
brengen van de impact van deze maatregel.
De evaluatienota’s van de Studiedienst beperken zich tot de belastingen geraamd
volgens de gedesaggregeerde methode. Nochtans zijn er ook afwijkingen m.b.t. de
belastingen geraamd buiten deze methode.
Een evaluatie van de methode voor het bepalen van veiligheidsmarge is pas mogelijk
indien de bestaande ex post analyse verder wordt uitgebreid.

Globaal meent de taskforce dat een diepgaande en meer uitgebreide analyse noodzakelijk is
om te bepalen of er een systematische oorzaak is die de significante afwijkingen tussen de
initiële begrotingsramingen en de uiteindelijke verwezenlijkingen kan verklaren.
Theoretisch zijn er volgens de taskforce hierbij vijf mogelijke verklaringen: (1) een afwijking
in het uitgangspunt, (2) een afwijking in de economische ramingen, (3) een afwijking in de
ramingsmethode, (4) een afwijking in de beoordeling van de impact van de maatregelen en
technische factoren en (5) een discretionaire beslissing genomen na begrotingsconclaaf.
De NBB en FPB zijn bereid mee te werken aan een verbreding/verdieping van de analyse
indien daarvoor een timing wordt voorzien die het mogelijk maakt om voldoende
onderbouwd werk af te leveren. Het FPB plant voor 2017 een ex post analyse uit te voeren
m.b.t. evaluatie ramingsmodel van economische parameters. Het zal de resultaten hiervan
delen met de taskforce.
Het Rekenhof onderschrijft de (voorlopige) vaststellingen van de taskforce en ondersteunt
het voornemen om de bestaande ex post analyse verder te verdiepen en uit te breiden in tijd.
Die analyses moeten ook betrekking hebben op de fiscale ontvangsten die ad hoc worden
geraamd.
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HOOFDSTUK 5

Synthese van de vaststellingen
In dit hoofdstuk geeft het Rekenhof een overzicht van de positieve en negatieve punten die
het heeft vastgesteld. Tabel 6 bevat tot slot een overzicht van de sterke en zwakke punten
per onderzoeksvraag.

5.1

Positieve punten

De gedesaggregeerde methode is een essentieel instrument bij de raming van de fiscale
ontvangsten (bij ongewijzigde wetgeving). Wat de macro‐economische variabelen betreft,
steunt de methode op onafhankelijke gegevens van het FPB en maakt ze gebruik van
passende software. De Studiedienst onderwerpt de methode regelmatig aan ex post
evaluaties en herziet periodiek de specificaties en de coëfficiënten.
Om de gedesaggregeerde methode (en meer algemeen alle opdrachten van de Studiedienst
en bij uitbreiding de hele stafdienst BEO) beter te beheren, wordt de stafdienst BEO
momenteel grondig geherstructureerd. De Studiedienst stemt de aanwervingen beter af op
de behoeften, zowel kwantitatief als kwalitatief, en maakt werk van een specifiek
opleidingsprogramma. Deze herstructuring moet op middellange termijn leiden tot meer
accurate ramingen.
De gedesaggregeerde methode is bovendien goed gedocumenteerd en publiek beschikbaar.
In het kader van de herstructurering zal de Studiedienst de beschrijving van de
doelstellingen en taken van elk van de directies aanbrengen in ontwikkelcirkels. Hierbij zal
hij procesmatig werken en ook de aspecten van interne beheersing introduceren, naast een
nauwkeurige taakbeschrijving van alle medewerkers.

5.2

Negatieve punten

De Studiedienst maakt bij de raming van de fiscale ontvangsten volgens de gedesaggregeerde
methode geen berekeningen met afwijkende parameters. Dergelijke berekeningen zouden
nuttig kunnen zijn om een veiligheidsmarge te berekenen.
Een heikel punt betreft de concentratie van specifieke expertise bij enkele personen, in het
bijzonder bij de directie Analyses en Microsimulaties. Zij zijn vaak het enige en exclusieve
aanspreekpunt voor additionele informatie. Sommige gegevens zijn onontbeerlijk voor de
raming van de fiscale ontvangsten, zowel voor de gedesaggregeerde methode (i.e. de
berekening van de vermoedelijke / vastgestelde ontvangsten), alsook voor de
ontvangstramingen buiten de gedesaggregeerde methode en voor de raming van de
ontvangsten / uitgaven van nieuwe fiscale maatregelen.
Het Rekenhof stelt vast dat de ramingmethodes van de nieuwe maatregelen en van de
ontvangsten buiten de gedesaggregeerde methode onvoldoende zijn onderbouwd. Door een
gebrek aan communicatie en documentatie is het voor het Rekenhof vaak moeilijk de nodige
informatie te verkrijgen. Dat probleem deed zich niet enkel voor bij dit onderzoek, maar
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meer algemeen bij alle begrotingsanalyses44 die het Rekenhof moet uitvoeren voor het
federale parlement.
Wat het globale beheer van de stafdienst BEO betreft, belooft de herstructurering
beterschap. Het Rekenhof wijst er echter op dat door de talrijke detacheringen (naar
beleidscellen of (inter)nationale instellingen) de stafdienst nog steeds de nodige effectieven
ontbreekt om zijn opdrachten optimaal te kunnen uitvoeren. Bovendien laat het effect van
de noodzakelijke aanwervingen op zich wachten, aangezien veel nieuwe medewerkers nog
in opleiding zijn en dus nog niet onmiddellijk kunnen renderen.
In verband met de stadia die volgen op de raming van de fiscale ontvangsten in het kader
van het begrotingsproces, benadrukt het Rekenhof het gebrek aan transparantie van de
(interne) verklarende nota’s en van de algemene toelichting bij de federale begrotingen.
Tabel 6 – Sterke en zwakke punten per onderzoeksvraag
Onderzoeksvraag 1
Beschikt de administratie over de nodige middelen om de raming van de fiscale ontvangsten
doeltreffend te kunnen uitvoeren?
Sterke punten

Zwakke punten

Gerichte aanwerving van experten

Personeelstekort veroorzaakt door detacheringen

Bijkomende en gerichte opleidingen

Centralisatie van bepaalde informatie bij een uniek
aanspreekpunt

Herstructurering van de Studiedienst met aandacht
voor het uitwerken van ontwikkelcirkels, proces- en
functiebeschrijving en interne beheersing

Gebrek aan gedocumenteerde ramingsmethodes voor
de ontvangsten buiten de gedesaggregeerde methode

Goede documentatie van de gedesaggregeerde
methode

Fragmentarische informatie in te technische
(maandelijkse) rapporten en in de algemene toelichting
Beperkte interne en externe communicatie

Onderzoeksvraag 2
Heeft de administratie voldoende zekerheid dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor de raming van
de fiscale ontvangsten betrouwbaar zijn?
Sterke punten

Zwakke punten

Gebruik van specifieke macro-economische modellen
voor de vier belangrijkste belastingcategorieën

Geen berekening van de impact van afwijkende
parameters

Gebruik van parameters vastgesteld door een
onafhankelijke instantie (FPB)

Gebrek aan transparantie bij de raming van de
vermoedelijk gerealiseerde ontvangsten (bij de opmaak
van de initiële begroting)
Onvoldoende uitwerking van de raming van nieuwe
maatregelen
Onvoldoende opvolgbaarheid van de nieuwe
maatregelen door gebrek aan statistische gegevens

44

En analyses van wetsvoorstellen.
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Onderzoeksvraag 3
Voert de administratie een continue monitoring en een globale en regelmatige evaluatie uit van haar
methode om de fiscale ontvangsten te ramen?
Sterke punten

Zwakke punten

Periodieke herziening van de macro-economische
modellen op basis van ex post analyses

Recente ex post analyse over een te korte periode

Oprichting van een taskforce voor de (externe)
evaluatie van de ramingsmethodes

Tot op heden geen ex post analyse van de ontvangsten
geraamd buiten de gedesaggregeerde methode
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HOOFDSTUK 6

Aanbevelingen
Het Rekenhof formuleert hieronder per onderzoeksvraag een aantal aanbevelingen:

6.1 Onderzoeksvraag 1: Beschikt de administratie over de nodige
middelen om de raming van de fiscale ontvangsten doeltreffend te
kunnen uitvoeren?
Met het oog op de continuïteit van de werking van de Studiedienst en een betere
informatiedoorstroming (zowel intern als extern), beveelt het Rekenhof aan:
1.
2.
3.

een oplossing uit te werken voor de vervanging van de gedetacheerde personeelsleden;
te voorzien in de tijdige aanwerving van experten;
de functie‐ en procesbeschrijvingen die de stafdienst BEO in 2017 en 2018 plant, prioritair
uit te werken en zo het probleem van de kennisconcentratie op te vangen;
4. de ramingsmethodes van de fiscale ontvangsten buiten de gedesaggregeerde methode
uitgebreid te documenteren;
5. de toelichtende nota’s en de hoofdstukken van de algemene toelichting m.b.t. de raming
van de fiscale ontvangsten meer te documenteren en te detailleren;
6. de toelichtende (maandelijkse) nota’s m.b.t. de uitvoering van de fiscale ontvangsten
meer te documenteren en te detailleren;
7. aan te dringen op een schriftelijke mededeling door het FPB van de opgenomen
begrotingsmaatregelen in de macro‐economische variabelen.

6.2 Onderzoeksvraag 2: Heeft de administratie voldoende zekerheid
dat de gegevens die noodzakelijk zijn voor de raming van de fiscale
ontvangsten betrouwbaar zijn?
Om de betrouwbaarheid van de ramingsprocessen te versterken, beveelt het Rekenhof aan
dat de Studiedienst en/of de beleidscel van de minister van Financiën:
8. ook ramingen opmaakt met afwijkende economische parameters (bv. lagere of hogere
economische groei). Het uitwerken van dergelijke scenario’s kan een meerwaarde
betekenen voor de berekening van een veiligheidsmarge;
9. de berekening van de vermoedelijk gerealiseerde ontvangsten beter documenteert;
10. de nieuwe fiscale maatregelen, de herraming van oudere maatregelen en de technische
factoren ter correctie van de ontvangsten van het jaar x‐1 en het jaar x meer
documenteert in de toelichtende nota’s m.b.t. de raming van de fiscale ontvangsten en
in de algemene toelichting;
11. in de mate van het mogelijke streeft naar een grotere beschikbaarheid van statistische
gegevens en hiertoe de nodige afspraken maakt met andere fiscale administraties of
overheidsdiensten. Dit moet het mogelijk maken nieuwe maatregelen beter te ramen en
op te volgen.

RAMING VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN – ORGANISATIE EN PROCESSEN / 39

6.3 Onderzoeksvraag 3: Voert de administratie een continue
monitoring en een globale en regelmatige evaluatie uit van haar
methode om de fiscale ontvangsten te ramen?
Het Rekenhof beveelt aan dat de Studiedienst:
12. in zijn analyse specifiek rekening houdt met de maatregelen die niet zijn opgenomen in
de verklarende variabelen zodat de foutenmarge van de verklarende variabelen in
principe vermindert;
13. de bestaande ex post analyse verder verdiept en uitbreidt in tijd;
14. ook de fiscale ontvangsten geraamd buiten de gedesaggregeerde methode betrekt in
deze analyse.
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HOOFDSTUK 7

Antwoorden van de minister van
Financiën en van de stafdirecteur
van de Stafdienst BEO
In zijn antwoord op de opmerkingen van het Rekenhof, onderschrijft de minister van
Financiën de globale vaststellingen en conclusies van het Rekenhof. Hij benadrukt wel dat
diverse initiatieven zijn ondernomen die al voor een stuk tegemoetkomen aan de
aanbevelingen van het Rekenhof.
De Studiedienst verduidelijkt in zijn antwoord een aantal uitgangspunten van de
ramingsmethode. Deze zijn volgens het Rekenhof echter niet van die aard dat het zijn
conclusies en aanbevelingen moet herzien. Het antwoord van de Studiedienst en van de
minister van Financiën zijn integraal opgenomen als bijlage van dit verslag.
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BIJLAGE 1

Berekeningstabel met afwijkingen
tussen de geraamde en de
gerealiseerde ontvangsten
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2. In functie van de gebudgetteerde cijfers

BV
VennB
Accijnzen
BTW

IB2014
BC2014 Real.2014 Afwijk IB Afwijk BC IB2015 BC2015
46.779,90 46.565,10 46.178,30
‐1,29%
‐0,83% 46.251,00 46.453,40
14.698,20 14.919,40
7.794,10 7.895,40 7.880,20
1,10%
‐0,19% 7.805,20 8.039,50
28.361,60 28.137,10 27.510,40
‐3,00%
‐2,23% 28.678,30 28.415,60

totaal

82.935,60 82.597,60 81.568,90

BV
VennB
Accijnzen
BTW

IB2014
BC2014 Real.2014 Afwijk IB Afwijk BC IB2015 BC2015
46.779,90 46.565,10 46.178,30
‐1,29%
‐0,83% 46.251,00 46.453,40
14.698,20 14.919,40
7.794,10 7.895,40 7.880,20
1,10%
‐0,19% 7.805,20 8.039,50
28.361,60 28.137,10 27.510,40
‐3,00%
‐2,23% 28.678,30 28.415,60

totaal

82.935,60 82.597,60 81.568,90

‐1,65%

‐1,65%

‐1,25% 97.432,70 97.827,90 95.504,80

IB2014
BC2014
IB2015
BC2015
IB2016
BC2016

Ramingen
82.935,60
82.597,60
97.432,70
97.827,90
98.974,50
98.562,00

RealisatiesAfwijking % afwijking
81.568,90 ‐1.366,70
‐1,65%
81.568,90 ‐1.028,70
‐1,25%
95.504,80 ‐1.927,90
‐1,98%
95.504,80 ‐2.323,10
‐2,37%
98.685,60 ‐288,90
‐0,29%
98.685,60
123,60
0,13%

Gemiddelde afwijking 2014‐2015
Gemiddelde afwijking 2014‐2016
in absolute termen
Gemiddelde afwijking 2014‐2015
Gemiddelde afwijking 2014‐2016

%
afwijking
absolute
waarde
1,65%
1,25%
1,98%
2,37%
0,29%
0,13%

‐1,81%
‐1,24%

1,81%
1,28%

‐1,98%

‐2,37%

Real.2015 Afwijk IB Afwijk BC
46.247,10
‐0,01%
‐0,44%
13.420,40
‐8,69% ‐10,05%
8.260,40
5,83%
2,75%
27.576,90
‐3,84%
‐2,95%

‐1,25% 97.432,70 97.827,90 95.504,80

Samenvattende tabel totalen

Gemiddelde
2014‐2015
‐0,64%
‐4,69%
2,37%
‐3,01%

Real.2015 Afwijk IB Afwijk BC
46.247,10
‐0,01%
‐0,44%
13.420,40
‐8,69% ‐10,05%
8.260,40
5,83%
2,75%
27.576,90
‐3,84%
‐2,95%

‐1,98%

‐1,81%

IB2016
45.889,80
14.547,50
8.718,70
29.818,50

BC2016
45.619,60
14.251,50
8.911,10
29.779,80

Real.2016 Afwijk IB Afwijk BC
46.060,20
0,37%
0,97%
15.079,50
3,66%
5,81%
8.824,40
1,21%
‐0,97%
28.721,50
‐3,68%
‐3,55%

‐2,37% 98.974,50 98.562,00 98.685,60

‐0,29%

0,13%

2014‐2016
‐0,21%
‐2,32%
1,62%
‐3,21%
‐1,24%

Gemiddelde in absolute termen
IB2014
BC2014 IB2015
BC2015
1,29%
0,83%
0,01%
0,44%
0,00%
0,00%
8,69% 10,05%
1,10%
0,19%
5,83%
2,75%
3,00%
2,23%
3,84%
2,95%
1,65%

1,25%

1,98%

Gemiddelde
0,64%
4,69%
2,47%
3,01%

2,37%

1,81%

IB2014
BC2014 IB2015
BC2015 IB2016
BC2016 Gemiddelde
1,29%
0,83%
0,01%
0,44%
0,37%
0,97%
0,65%
8,69% 10,05%
3,66%
5,81%
7,05%
1,10%
0,19%
5,83%
2,75%
1,21%
0,97%
2,01%
3,00%
2,23%
3,84%
2,95%
3,68%
3,55%
3,21%
1,65%

1,25%

1,98%

2,37%

0,29%

0,13%

1,28%
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BIJLAGE 2

Antwoord van de minister van Financiën
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BIJLAGE 3

Antwoord van de stafdirecteur van de
Stafdienst BEO
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Er bestaat ook een Franse versie van dit verslag.
Il existe aussi une version française de ce rapport.
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