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Internationale automatische 
uitwisseling van fiscale 
gegevens
Naar aanleiding van een aanbeveling van de “Panamacommissie” (de bijzondere Kamercommis-
sie die zich moest buigen over de grootschalige belastingontduiking die aan het licht kwam in de 
zogenaamde Panama Papers), publiceerde het Rekenhof in januari 2020 een eerste auditverslag 
over de internationale gegevensuitwisseling van fiscale gegevens. De focus lag daarbij voorna-
melijk op de uitwisseling van niet-financiële inlichtingen zoals arbeidsinkomsten, bedrijfsleiders-
bezoldigingen, pensioenen, levensverzekeringen en onroerende inkomsten. Ook de uitwisseling 
van inlichtingen over financiële rekeningen werd voor een deel onderzocht.

De huidige audit actualiseert deze eerste audit en evalueert ook het gebruik door de fiscus van de 
grensoverschrijdende rulings (individuele afspraken tussen de fiscale administratie en een belas-
tingplichtige over verrekenprijzen of andere fiscale situaties met als doel meer rechtszekerheid te 
verschaffen) en van de buitenlandse landenrapporten (rapporteringsverplichting voor een multi-
national waarbij deze laatste alle landen waarin zij actief is moet informeren over de wereldwijde 
allocatie van winst, economische activiteiten en betaalde belastingen binnen de groep).

Ontvangst en identificatie

In 2019 steeg het totale aantal financiële en niet-financiële buitenlandse inlichtingen dat de fiscus 
heeft ontvangen tot ruim 2,2 miljoen, een toename van 7 % ten opzichte van 2018. Het zijn vooral 
de financiële inlichtingen die het grootste deel van de fiscale inlichtingen vertegenwoordigen 
en ook de sterkste stijging kennen. De buitenlandse rulings en landenrapporten hebben enkel 
betrekking op een beperkt aantal Belgische vennootschappen en zijn dus veel geringer in aantal. 
Ter aanvulling van de landenrapporten heeft de Belgische wetgever bovendien vanaf aanslagjaar 
2017 bijkomende nationale aangifteverplichtingen opgelegd aan Belgische groepsentiteiten van 
een zekere omvang, waaronder een groepsdossier (dat standaardinformatie bevat over de groep 
die relevant is voor alle groepsleden, inclusief de aard van de bedrijfsactiviteiten, de immateriële 
vaste activa, de financiële intra-groepsverrichtingen en de geconsolideerde financiële en fiscale 
positie van de multinationale groep) en een lokaal dossier (dat specifiekere informatie bevat over 
de Belgische groepsentiteit en de grensoverschrijdende intra-groepstransacties waarbij deze be-
trokken is).

De fiscus slaagt er doorgaans in om de ontvangen inlichtingen automatisch toe te wijzen aan 
de juiste belastingplichtigen. Enkel de identificatie van rechtspersonen verloopt moeizamer, 
onder meer door het ontbreken van een internationaal geldend identificatienummer voor on-
dernemingen. Hierdoor zijn meer manuele identificaties nodig. Ook de koppeling tussen de lan-
denrapporten en de bijkomende nationale rapporteringsverplichtingen verloopt momenteel niet 
automatisch. Het Rekenhof beveelt dan ook aan een specifieke database te ontwikkelen waarin 
de volledige doelgroep van de landenrapporten automatisch in kaart wordt gebracht zowel op 
Belgisch als op wereldwijd niveau.



4

Tijdens de uitvoering van de audit hadden de controleambtenaren nog geen toegang tot alle 
rulings en de buitenlandse landenrapporten. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de 
FOD Financiën echter dat de controleambtenaren intussen toegang hebben tot alle buitenlandse 
inlichtingen.

Risicoanalyse en nazicht

Om in de massa van buitenlandse inlichtingen de te controleren aangiftes te selecteren, is een 
logisch onderbouwde risicoanalyse noodzakelijk. Voor de financiële en niet-financiële inlichtin-
gen gebeurt dit meestal op basis van een vergelijking tussen de buitenlandse inlichtingen en de 
aangegeven inkomsten. Naargelang van het ingeschatte risico krijgen de dossiers een eenvoudig 
“beheersnazicht” dan wel een grondigere controle. Voor vennootschappen is de risicoanalyse 
echter veel moeilijker, aangezien de aangifte in de vennootschapsbelasting niet voorziet in af-
zonderlijke codes voor roerende inkomsten.

De controle van dossiers met niet-financiële buitenlandse inlichtingen blijft grotendeels beperkt 
tot beheersnazichten. Het Rekenhof stelde ten opzichte van de eerste audit vast dat het gebruik 
van performantere databanken voor de risicoanalyse en een verbeterde kennis voor het belasten 
van dergelijke buitenlandse inkomsten geleid heeft tot een hogere productiviteit van deze be-
heersnazichten.

Daarnaast waren de uitgevoerde beheersnazichten en vooral de controleacties op grond van de 
financiële inlichtingen bijzonder productief. De door het Rekenhof uitgevoerde steekproeven 
toonden aan dat de marge voor verbetering hier relatief beperkt is. Om de effectiviteit van de 
controles nog te verhogen, beveelt het Rekenhof wel aan een geüpdatete database aan te leggen 
van niet-inwoners of buitenlandse kaderleden, zodat deze automatisch gedeselecteerd kunnen 
worden.

Daarentegen was de productiviteit van de controleacties in de vennootschapsbelasting eerder 
zwak, wellicht zijn een moeilijkere risicoanalyse en een complexere controle de oorzaken. Om de 
effectiviteit van de controles te verhogen, raadt het Rekenhof een betere omkadering en meer 
opleidingen voor de controleambtenaren in de vennootschapsbelasting aan.

De buitenlandse financiële inlichtingen worden gebruikt voor de controle van de correcte aan-
gifte van buitenlandse roerende inkomsten alsook voor de eventuele toepassing van de kaaiman-
taks en voor het opsporen van mogelijke domiciliefraude door Belgische belastingplichtigen met 
buitenlandse inkomsten.

De controles op grote fiscale fraude zijn echter weinig productief. Mogelijks hebben vermogende 
belastingplichtigen hun buitenlandse inkomsten reeds geregulariseerd of kunnen ze onder meer 
door domiciliefraude of zogenaamde golden visa, hun vermogen nog steeds verborgen houden. 
Het Rekenhof beveelt aan een grondige evaluatie hierover te verrichten en de risicoanalyse bij te 
sturen waar mogelijk.

De fiscus lanceerde ook een actie voor belastingplichtigen die hun buitenlandse rekening of 
levensverzekering niet hadden aangegeven. Deze CRM (Customer Relationship Management)-
actie heeft een positief effect gehad op de spontane naleving: de belastingplichtigen gaven in 
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2019 hun buitenlandse rekeningen en levensverzekeringen beduidend meer aan dan in de vorige 
jaren.

Buitenlandse rulings en landenrapporten helpen de fiscus dan weer in zijn beoordeling van grote 
verrekenprijs- en andere risico’s die mogelijk wijzen op een uitholling van de belastbare grond-
slag of een winstverschuiving. Zowel de risicoanalyse van de rulings als de landenrapporten staat 
echter nog grotendeels in de kinderschoenen. Hoewel de fiscus via onderlinge kennisoverdracht 
en opleidingen de controleambtenaren meer bewust tracht te maken van de mogelijkheden van 
deze nieuwe gegevensbron, leveren de controles gebaseerd op rulings tot nu toe nauwelijks re-
sultaat op.

Het voornaamste pijnpunt voor het gebruik van uitgewisselde rulings is dat de risicoanalyse sterk 
wordt belemmerd doordat in eerste instantie niet de integrale tekst, maar enkel een samenvat-
ting van de ruling wordt uitgewisseld. Daarbij blijkt in veel gevallen de samenvatting onvoldoen-
de duidelijk of te weinig gestructureerd voor een goede risicobeoordeling. Om dit probleem te 
ondervangen, moet op internationaal niveau een oplossing worden gevonden, zoals het eenvou-
diger bekomen van de volledige tekst van de ruling, de inzet van artificiële intelligentie en de 
uitbouw van een zoekmotor.

Ook de kwaliteit van de landenrapporten blijft een belangrijk aandachtspunt voor een efficiën-
tere risicoanalyse. Om zijn risicoanalyse te verbeteren, vergelijkt de Belgische fiscus de infor-
matie van het landenrapport wel met deze uit het lokaal dossier. Momenteel is er echter nog 
geen automatische link tussen beide gegevensbronnen, zodat dit grotendeels manueel moet 
gebeuren. Het wereldwijde groepsdossier maakt daarentegen geen deel uit van de risicoanalyse, 
omdat het in tegenstelling tot het lokaal dossier niet gestandaardiseerd is. Dit sluit een automa-
tische analyse in principe uit. Ook de digitale tool van de OESO voor risicoanalyse, TREAT, kan om  
informatica-technische redenen niet gebruikt worden door de Belgische fiscus. Hoewel nuttig 
betrekt de fiscus de ontvangen buitenlandse rulings evenmin in de risicoanalyse van de landen-
rapporten.

Opvolging

De controles op basis van de diverse ontvangen internationale gegevens hebben globaal geleid 
tot meer dan een miljard euro aan verhogingen van de belastbare grondslag (wat vanzelfspre-
kend niet mag worden verward met bijkomende belastingen).

Om de automatische gegevensuitwisseling te kunnen evalueren en eventueel bij te sturen is een 
opvolging van het gebruik en de resultaten van de ontvangen inlichtingen noodzakelijk. De fiscus 
slaagt er momenteel in de resultaten van de controleacties vrijwel exact te meten in tegenstelling 
tot de resultaten van de beheersnazichten. Door een gebrek aan een rapporteringstool voor deze 
beheersnazichten is de meting hiervan niet volkomen zuiver.

Een recente compliance-studie voor niet-financiële inlichtingen toont aan dat zowel de uitgevoer-
de controles als de manieren waarop belastingplichtigen geïnformeerd worden over de interna-
tionale gegevensuitwisseling, een positieve impact hebben op de latere spontane aangifte van 
buitenlandse inkomsten.
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Het Rekenhof stelde ook vast dat de fiscus de resultaten van de controles die specifiek verband 
houden met buitenlandse rulings momenteel niet opvolgt en evalueert.

De opvolging en evaluatie van de informatie uit de landenrapporten blijkt eveneens moeilijk. De 
info louter geput uit de landenrapporten mag immers niet rechtstreeks leiden tot het heffen van 
extra belastingen.

Tot slot legde de fiscus nog geen boetes op voor de niet-naleving van de bijkomende aangif-
teverplichtingen inzake verrekenprijzen (o.m. groepsdossiers en lokale dossiers) door interpre-
tatiemoeilijkheden en allerhande kinderziektes. Ook ontbreekt momenteel een automatische 
toepassing voor de invordering van deze boetes. Om de compliance en kwaliteit van de bijko-
mende aangifteverplichtingen verder te verbeteren, raadt het Rekenhof meer (CRM-)acties en 
gerichtere controles aan.

De minister van Financiën had, naast de reactie van de administratie die er grotendeels toe 
strekte preciseringen en laatste ontwikkelingen in het verslag te laten opnemen, geen verdere 
opmerkingen.
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Gebruikte afkortingen

AABBI  Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie

AABEO  Algemene Administratie van Beleidsexpertise en -ondersteuning

AAFisc  Algemene Administratie van de Fiscaliteit

BEPS  Base Erosion and Profit Shifting, actieplan van de OESO tegen  
grondslaguitholling en winstverschuiving

Biztax  Toepassing integratie van taxatiegegevens voor vennootschappen

CAP  Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank

CBC  Country-by-Country (Reports), landenrapporten

CRM  Citizen Relationship Management

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

DAC  Directive on Administrative Cooperation, EU-richtlijn

DIB  Dienst Internationale Betrekkingen

FATCA  Foreign Account Tax Compliance Act

GO  (Administratie) Grote Ondernemingen (van de AAFisc)

ICAP  International Compliance Assurance Program

Ispoc  International Single Point of Contact, uniek aanspreekpunt binnen de AAFisc

Stirco  Système de Traitement Intégré Impôt et Recouvrement – Contrôle

Stirint  Système de Traitement Intégré Impôt et Recouvrement – International

TACM  Dienst Tax Audit & Compliance Management

Taxi  Toepassing integratie van taxatiegegevens voor natuurlijke personen

TIN  Tax Identification Number
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Situering

Naar aanleiding van de zgn. “Panamaleaks” kwamen in april 2016 heel wat schimmige bui-
tenlandse fiscale constructies aan het licht. In de nasleep hiervan werd in België een bijzon-
dere parlementaire commissie, de Panamacommissie, opgericht. Deze commissie kwam 
in oktober 2017 tot de conclusie dat er in de huidige stand van zaken geen waarborgen 
zijn dat de internationaal uitgewisselde fiscale informatie doeltreffend wordt verwerkt. De 
Panamacommissie beval de fiscale administratie daarom aan “analyse-instrumenten te ont-
wikkelen die voldoende krachtig zijn om de gegevens verkregen in het kader van de automa-
tische uitwisseling van informatie in ontvangst te nemen en te verwerken. Die voorzieningen 
moeten jaarlijks door het Rekenhof en het Parlement op hun doeltreffendheid worden geëvalu-
eerd” (aanbeveling 61).

In navolging van deze aanbeveling werd door het Rekenhof al een eerste audit uitgevoerd1, 
waarbij werd nagegaan of de FOD Financiën over een adequate organisatie en de nodige 
instrumenten beschikt om de automatisch uitgewisselde gegevens te ontvangen, te analy-
seren en tijdig te benutten. De focus lag daarbij voornamelijk op de uitwisseling van niet-
financiële inlichtingen over arbeidsinkomsten, directiehonoraria, levensverzekeringen, 
pensioenen en onroerende inkomsten. Ook de uitwisseling van inlichtingen over financiële 
rekeningen (financiële inlichtingen) werd al onderzocht, vanaf de fase van ontvangst tot de 
risicoanalyse (in de personenbelasting).

Deze tweede audit heeft tot doel de eerste audit te actualiseren en daarnaast alle aspec-
ten van automatische gegevensuitwisseling te evalueren die tijdens de uitvoering van de 
vorige audit nog niet waren ingevoerd of op kruissnelheid waren. Zo kon het Rekenhof op 
dat moment de resultaten van de risicoanalyse van de buitenlandse financiële inlichtingen 
nog niet analyseren, aangezien de meeste beheers- en controleacties door de fiscus pas in 
2019 van start gingen. Daarnaast neemt het Rekenhof in deze audit twee grote nieuwe in-
ternationale uitwisselingsmodaliteiten onder de loep: de grensoverschrijdende rulings en 
de landenrapportering (country by country reporting door multinationals).

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

1.2.1 Onderzoeksafbakening
In zijn eerste audit over automatische gegevensuitwisseling heeft het Rekenhof al de rol van 
de Dienst Internationale Betrekkingen (DIB) en het volledige proces van de ontvangst en 
verwerking van de niet-financiële ontvangen inlichtingen uitvoerig behandeld en geëva-
lueerd. Deze vervolgaudit beperkt zich daarom tot de verdere opvolging hiervan door de 

1 Rekenhof, Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens - Eerste evaluatieverslag op verzoek van de 
Panamacommissie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, december 2019, 77 p., www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/
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fiscus en tot de nieuwe controleacties die werden uitgerold na het beëindigen van de vorige 
audit. Daarnaast worden de resultaten van de risicoanalyse van de buitenlandse financiële 
inlichtingen nader geanalyseerd.

De audit gaat vervolgens na in hoeverre de fiscale administratie de nieuwe informatie uit 
de buitenlandse rulings en landenrapporten doeltreffend gebruikt. In 2019 vonden enkel 
een eerste risicoanalyse en controles plaats op basis van de buitenlandse rulings. Wat de 
buitenlandse landenrapporten betreft, is de risicoanalyse nog in volle ontwikkeling en zijn 
er nog geen controles opgestart.

Tot slot gaat het Rekenhof in deze audit na of de fiscus de bijkomende nationale aangiftever-
plichtingen voor de verrekenprijzen (o.m. groepsdossiers en lokale dossiers) nauwgezet op-
volgt en de niet-naleving ervan sanctioneert. De Belgische wetgever had deze bijkomende 
verplichtingen immers opgelegd vanaf aanslagjaar 2017, ter aanvulling van de landenrap-
porten.

1.2.2 Onderzoeksvragen
De audit gaat uit van vier centrale onderzoeksvragen:

1.   Worden de resultaten van de uitgevoerde controles m.b.t. de ontvangen  
niet-financiële inlichtingen afdoende opgevolgd en geëvalueerd?

2.   Heeft de administratie zich afdoende georganiseerd om de ontvangen  
financiële inlichtingen doeltreffend te benutten en worden de resultaten 
van de uitgevoerde controles opgevolgd en geëvalueerd?

3.   Heeft de administratie zich afdoende georganiseerd om de ontvangen rulings 
doeltreffend te benutten en worden de resultaten van de uitgevoerde controles 
opgevolgd en geëvalueerd?

4.   Heeft de administratie zich afdoende georganiseerd om de ontvangen  
landenrapporten en bijkomende nationale aangifteverplichtingen doel-
treffend te benutten?

Deze onderzoeksvragen houden, zoals eerder vermeld, rekening met de stand van za-
ken van de verwerking en benutting van de uitgewisselde inkomstencategorieën door de  
FOD Financiën. Bijlage 1 bevat een overzicht van de door het Rekenhof vooropgestelde nor-
men. Ze zijn aangepast aan de inkomstencategorie waarop ze betrekking hebben en vor-
men een aanvulling op de normen die al in het eerste evaluatieverslag werden gehanteerd.

1.2.3 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof onderzocht alle wetgeving, instructies, circulaires en andere administratieve 
documenten over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens. Ook de rapporten van 
Europese en internationale instellingen (o.m. EU, IOTA (Intra-European Organisation of 
Tax Administrations), OESO) over dit onderwerp werden geanalyseerd.

Daarnaast nam het Rekenhof interviews af bij verschillende diensten van de Algeme-
ne Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc), de Algemene Administratie van de Bijzon-
dere Belastinginspectie (AABBI) en de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en  
-ondersteuning (AABEO).



INTERNATIONALE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN FISCALE GEGEVENS - 
 TWEEDE EVALUATIEVERSLAG / 17

Tot slot maakte het Rekenhof nuttig gebruik van verschillende informaticatoepassingen die 
in gebruik zijn bij de fiscale administratie (Stirco, Taxi, Biztax,…). Daarbij voerde het o.m. 
een steekproef uit om de resultaten van de controles op basis van buitenlandse financiële 
inlichtingen te analyseren.

1.2.4 Onderzoeksverloop

2 oktober 2019  Aankondiging van het onderzoek bij de minister van Financiën, 
de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, de 
administrateur-generaal van de AAFisc en de administrateur-
generaal van de AABBI

Oktober 2019 – april 2020 Uitvoering van de audit

19 augustus 2020  Verzending van het ontwerpverslag naar de minister 
van  Financiën, de voorzitter van het directiecomité van de  
FOD Financiën, de administrateur-generaal van de AAFisc en 
de administrateur-generaal van de AABBI.

18 september 2020  Ontvangst van het antwoord van de voorzitter van het directie-
comité van de FOD Financiën.

Waar nodig wordt in het verslag rekening gehouden met de opmerkingen van de  
FOD Financiën. De beleidscel van de minister van Financiën liet het Rekenhof weten dat de 
minister geen bijkomende opmerkingen had.
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Hoofdstuk 2

Administratief proces
De audit gaat na of de FOD Financiën over een adequate organisatie en de nodige instru-
menten beschikt om de automatisch ontvangen gegevens effectief en efficiënt te benutten. 
Dit proces start bij de ontvangst en identificatie van de buitenlandse gegevens. Vervolgens 
moeten deze gegevens ter beschikking worden gesteld voor risicoanalyse en nazicht. Tot 
slot is het belangrijk dat de belastingadministratie de resultaten van de uitgevoerde con-
troles nauwgezet opvolgt en evalueert om bij te sturen waar nodig. Naargelang van de fase 
van dit administratieve proces zijn verschillende actoren van de FOD Financiën betrokken.

Op de volgende bladzijde wordt dit proces schematisch samengevat.
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De verschillende stappen worden hieronder kort toegelicht. De audit volgt per categorie 
van uitgewisselde gegevens hetzelfde stappenplan.

2.1 Ontvangst en verwerking van de buitenlandse gegevens

De Dienst Internationale Betrekkingen (DIB) van de AAFisc staat in voor de ontvangst en 
verwerking van de buitenlandse gegevens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Stirint2, een 
programma waarin verschillende IT-toepassingen zijn ontwikkeld voor het beheer en de 
verwerking van de automatische uitwisseling van inlichtingen overeenkomstig het type 
en de specificaties ervan. De DIB maakt bij elke nieuwe inwerkingtreding van een Euro-
pese richtlijn of bij de lancering van een nieuw project voor internationale samenwerking 
een schatting van de werklast. In oktober 2019 bestond het team bevoegd voor interna-
tionale gegevensuitwisseling uit achttien medewerkers. In maart 2020 daalde dat aantal 
onvoorzien tot vijftien. Gezien de sterke stijging van het aantal uitwisselingen en de toe-
nemende complexiteit ervan, is dit problematisch voor de dienst. In zijn antwoord op het 
ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat hij zich hiervan bewust is en de verschillende 
mogelijkheden onderzoekt om extra personeel aan te werven.

2.2 Identificatie van de ontvangen gegevens

Zonder identificatie, d.w.z. het ondubbelzinnig toewijzen van de ontvangen gegevens aan 
een welbepaalde belastingplichtige, zijn deze gegevens niet bruikbaar. Om de identificatie 
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maakt de DIB gebruik van automatische matching-
programma’s.

2.3 Terbeschikkingstelling van de gegevens voor risicoanalyse en 
nazicht

De geïdentificeerde gegevens moeten zo snel mogelijk ter beschikking worden gesteld voor 
gebruik door de bevoegde ambtenaren. De dienst Applicatiebeheer en Businessanalyse ge-
bruikt de toepassing Taxi voor de inlichtingen van natuurlijke personen en Biztax voor 
de inlichtingen van vennootschappen. De mogelijkheden om de uit het buitenland ont-
vangen inlichtingen te raadplegen en te gebruiken, hangen echter grotendeels af van de 
rechtsgrond op basis waarvan de inlichtingen worden uitgewisseld. Bovendien bevatten 
deze rechtsgronden bepalingen over de vertrouwelijke behandeling van inlichtingen en ge-
gevensbeveiliging. Om deze redenen worden de toegangsrechten beheerd door de cellen 
Identity And Access Management (IAM) & Security van elke algemene administratie.

2.4 Risicoanalyse van de te controleren dossiers

Om de te controleren aangiftes te selecteren op basis van de vele buitenlandse inlichtin-
gen, is een logisch onderbouwde risicoanalyse noodzakelijk. Voor de financiële en niet-
financiële inlichtingen gebeurt dit door de diensten Tax Audit & Compliance Management 
(TACM) van de administraties Particulieren en KMO van de AAFisc. Ook de AABBI voert 
een risicoanalyse uit gericht op de grotere fraudedossiers.

2 Système de traitement intégré impôt et recouvrement international.
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Daarnaast kan de Belgische fiscus de buitenlandse rulings en landenrapporten, als onder-
deel van het geheel aan informatie over een bepaalde belastingplichtige, gebruiken om 
grote verrekenprijs- en andere risico’s te beoordelen die mogelijk wijzen op een uitholling 
van de belastbare grondslag of een winstverschuiving. Dit is hoofdzakelijk de taak van de 
dienst Sectorcoördinatie van de administratie Grote Ondernemingen (GO) van de AAFisc.

2.5 Beheersnazicht of grondige controle

De geselecteerde dossiers worden, op basis van de risico-inschatting, hetzij louter aan een 
beheersnazicht onderworpen, hetzij aan een grondigere controle. Dit gebeurt respectieve-
lijk door de teams “Beheer” en “Controle” van de administraties Particulieren (P) en KMO 
van de AAFisc. De complexe verrekenprijscontroles of controles waarbij grote ondernemin-
gen betrokken zijn, worden behandeld door de Cel Verrekenprijzen (Transfer Pricing) en de 
regionale centra van de administratie GO. De AABBI controleert tot slot de grotere fraude-
dossiers.

Om deze controles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, moeten de controlerende ambte-
naren over voldoende hulpmiddelen beschikken en regelmatig adequate opleidingen kun-
nen volgen.

2.6 Opvolging en evaluatie

Om de automatische gegevensuitwisseling te kunnen evalueren en eventueel bij te sturen, 
moet de belastingadministratie het gebruik en de resultaten van de ontvangen gegevens 
opvolgen. De opvolging gebeurt in principe door dezelfde diensten die de risicoanalyse 
hebben uitgevoerd.
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Hoofdstuk 3

Niet-financiële inlichtingen
Op grond van de Europese richtlijn van 2011 betreffende de administratieve samenwerking 
op het gebied van de belastingen, de zogenaamde “DAC1”-richtlijn3, wisselen de Europese 
lidstaten inlichtingen uit over lonen, pensioenen, onroerende goederen, bedrijfsleidersbe-
zoldigingen en levensverzekeringen.

Het Rekenhof ging na of de fiscus deze gegevens efficiënt verwerkt en benut.

3.1 Ontvangst en terbeschikkingsstelling van niet-financiële 
inlichtingen

3.1.1 Aantal ontvangen gegevens
Het aantal ontvangen gegevens over lonen, pensioenen en onroerende goederen steeg stel-
selmatig tussen 2015 en 2018 en kende een kleine terugval in 2019. Dit laatste valt wellicht te 
verklaren doordat twee belangrijke Europese lidstaten in 2019 geen gegevens hebben uitge-
wisseld over pensioenen en onroerende goederen. Wellicht zal dit alsnog gebeuren in 2020.

Grafiek 1 –  Aantal ontvangen niet-financiële inlichtingen per kalenderjaar (op 31 december 2019)
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3 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van 
de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG, omgezet in Belgisch recht door de wet van 17 augustus 2013. 
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3 Raad van de Europese Unie, Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG, Publicatieblad van de Eu-
ropese Unie L 64/1 van 11 maart 2011, www.eur-lex.europa.eu, omgezet in Belgisch recht door de wet van 17 au-
gustus 2013.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&qid=1593077364030&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0016&qid=1593077364030&from=NL
http://www.eur-lex.europa.eu
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Europese lidstaten moeten slechts gegevens uitwisselen als ze er zelf ook elektronisch over 
beschikken binnen hun belastingadministratie. In het kader van de DAC1-richtlijn verzen-
den alle lidstaten, op één na, de gegevens over de lonen. Voor de pensioenen zijn twee lid-
staten niet in staat de gegevens te versturen. Zeven lidstaten kunnen geen inlichtingen over 
onroerende goederen uitwisselen. Voor de levensverzekeringen ontvangt België slechts uit 
negen lidstaten valideerbare inlichtingen. Dit laatste is echter niet problematisch vermits 
de DAC2-richtlijn (de in het volgende hoofdstuk besproken uitwisseling van financiële in-
lichtingen) ook voorziet in een uitwisseling van levensverzekeringen.

De ontvangen inlichtingen kunnen zowel betrekking hebben op natuurlijke personen als 
op vennootschappen. Ruim 99 % van de DAC1-inlichtingen handelt echter over natuurlijke 
personen4.

Ook vennootschappen kunnen buitenlandse onroerende goederen bezitten of buitenland-
se bezoldigingen verkrijgen als bestuurder van een vennootschap gevestigd in een andere 
lidstaat. De inkomsten die een Belgische vennootschap haalt uit haar onroerende goederen 
in het buitenland worden overeenkomstig de dubbelbelastingverdragen meestal belast in 
de staat waar het onroerende goed zich bevindt. Fiscaal is het echter belangrijk om de oor-
sprong van de financiële middelen na te gaan die werden aangewend voor de financiering 
van de aankoop van het buitenlandse onroerende goed. Overeenkomstig de dubbelbelas-
tingverdragen zijn de bestuurdersvergoedingen meestal belastbaar in het land waar de ven-
nootschap (waarin het mandaat als bestuurder wordt uitgeoefend) is gevestigd.

3.1.2 Identificatie van de ontvangen gegevens
België scoort, in vergelijking met de andere Europese lidstaten, voor alle inkomstencatego-
rieën goed qua identificatie5. Er zijn wel noemenswaardige verschillen tussen de identifica-
tie van natuurlijke en rechtspersonen. Terwijl de identificatie voor natuurlijke personen voor 
het overgrote deel (gemiddeld 93 %) volledig automatisch gebeurt, lukt dit bij de rechtsper-
sonen slechts voor 37 %. Een verklaring ligt in het feit dat de DIB bij vennootschappen over 
minder identificatiegegevens beschikt. Indien het verzendende land geen melding maakt 
van het Belgische ondernemingsnummer is het voor de DIB moeilijk om te komen tot een 
unieke identificatie van de Belgische vennootschap. Ook bestaat er momenteel nog geen 
internationaal geldend identificatienummer voor ondernemingen. Waar bij gebrek aan een 
identificatienummer bij natuurlijke personen meestal kan worden teruggevallen op andere 
combinaties van ontvangen gegevens (naam, adres of geboortedatum), is dit bij rechtsper-
sonen veel minder evident. Zo komt het ook regelmatig voor dat vennootschappen van 
dezelfde groep hun maatschappelijke zetel op hetzelfde adres hebben. Soms hebben deze 
vennootschappen ook gelijkaardige namen of wordt een afgekorte naam vermeld.

4 Van de in totaal 2.575.062 personen waarvoor de fiscus van 2015 t.e.m. 2019 DAC1-inlichtingen heeft ontvangen, 
hebben er slechts 4.806 betrekking op vennootschappen. 99,81 % betreft natuurlijke personen. 

5 Europese Commissie, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake een overzicht en be-
oordeling van de statistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe 
belastingen, Brussel, 17 december 2018, COM/2018/844 final, p.8. Zie ook Rekenhof, Internationale automatische 
uitwisseling van fiscale gegevens – Eerste evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie, Verslag aan de  
Kamer van Volksvertegenwoordigers, december 2019, p. 32-33, www.rekenhof.be.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0844&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0844&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0844&from=NL
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/


INTERNATIONALE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN FISCALE GEGEVENS - 
 TWEEDE EVALUATIEVERSLAG / 25

Tabel 1 –  Identificatiepercentages per jaar van ontvangst en volgens gegevenscategorie  
(op 31 december 2019)

Inkomsten-
categorie

Automatische identificatie Manuele identificatie Niet geïdentificeerd
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Bezoldigingen 
werknemers

68,3 92,7 95,8 95,8 95,1 30,2 5,4 2,1 1,6 1,8 1,5 1,9 2,0 2,6 3,1

Bezoldigingen 
bedrijfsleiders

93,9 94,0 94,6 93,5 94,9 4,5 3,9 2,4 3,9 3,7 1,6 2,2 3,0 3,0 1,4

Levens-
verzekerings-
producten

82,6 83,3 85,3 86,6 87,0 16,9 1,9 8,3 0 6,1 0,6 14,7 6,4 6,4 6,9

Pensioenen 87,5 91,4 95,6 96,4 96,5 10,1 7,5 2,2 1,1 1,5 2,4 1,1 2,2 2,2 2,0
Onroerende 
goederen

96,4 95,4 96,1 83,3 93,6 2,8 1,9 2,4 12,1 3,4 0,8 2,7 1,5 1,5 3,0

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de DIB

3.1.3 Terbeschikkingstelling van de ontvangen gegevens
De ontvangen inlichtingen over lonen, pensioenen, bedrijfsleidersbezoldigingen, levens-
verzekeringen en onroerende goederen zijn na identificatie beschikbaar in Taxi of Biztax. 
In Biztax zijn de gegevens over de buitenlandse onroerende goederen van en de bedrijfs-
leidersbezoldigingen ontvangen door Belgische vennootschappen ter beschikking gesteld 
in april 2019. Dit impliceert dat de gegevens over de inkomstenjaren 2014 en 2015 al verjaard 
waren op het moment van terbeschikkingstelling. In totaal gaat het echter slechts over 
32 vennootschappen. Bovendien zijn de fiscale consequenties voor wat betreft de vennoot-
schappen zeer beperkt, zoals vermeld in punt 3.1.1.

3.2 Benutting van de ontvangen niet-financiële gegevens

3.2.1 Risicoanalyse
TACM haalt de beschikbare geïdentificeerde gegevens uit Stirint via extracties, met het 
oog op risicoanalyse. Deze extracties – de zogenaamde golven – gebeuren met onregelma-
tige tussenpozen. Om op basis van deze gegevens de te controleren dossiers te selecteren, 
maakt TACM gebruik van filters en drempels. TACM ontwikkelde filters voor de lonen, 
pensioenen, bedrijfsleidersbezoldigingen en onroerende goederen6.

De ontwikkelde filters werden in het verleden regelmatig verfijnd, met behulp van testdos-
siers, om mismatches te vermijden en zo de productiviteit van de controles te verhogen. 
De laatste grote verbetering dateerde van de vijfde golf uit juni 2018 waarbij een filter werd 
toegepast op de som van de inlichtingen over de lonen, pensioenen en de bedrijfsleiders-
bezoldigingen. Door deze globalisatie kon TACM een foutieve selectie door verschillen in 
kwalificaties van de inkomsten tussen de lidstaten beperken. In 2019 verfijnde TACM de 
selectie door nauwkeuriger rekening te houden met het vermoedelijke bedrag van de bui-
tenlandse belasting voor lonen en pensioenen.

De vorige audit van het Rekenhof toonde aan dat de geëxtraheerde bestanden, die dienden 
voor de selectie van dossiers, niet sluitend waren. De bedragen opgenomen in deze apar-

6 Zie Rekenhof, Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens - Eerste evaluatieverslag op verzoek van de 
Panamacommissie, Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, december 2019, p. 40-41, www.rekenhof.be.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
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te bestanden kwamen immers niet steeds overeen met deze uit de onderliggende Stirint- 
fiches. Bovendien bevatten de Stirint-fiches van 2014 en 2015 lege of unknown velden7. Als de 
bronbestanden in Stirint van mindere kwaliteit zijn, heeft dit uiteraard ook gevolgen voor 
de daaropvolgende extracties voor risicoanalyse. Sinds de vorige audit van het Rekenhof be-
waakt TACM de volledigheid van deze extracties uit Stirint en garandeert hij zo het gebruik 
van volledige bestanden voor de risicoanalyse in 2019. Voor deze extracties is TACM echter 
afhankelijk van de prioriteiten van de centrale ICT-afdeling. TACM beschikt momenteel 
immers niet over de kennis en het personeel om deze extracties zelf uit te voeren.

TACM heeft, met behulp van dezelfde filters als in 2018, in totaal 19.540 dossiers geselec-
teerd voor een beheersnazicht in 2019 (zie tabel 2). Telkens vergeleken de controleurs de 
ontvangen inlichtingen op de Stirint-fiche met de aangegeven bedragen in de belasting-
aangifte (zie punt 3.2.2).

Tabel 2 –  Aantal door TACM geselecteerde dossiers in de personenbelasting voor beheersnazicht in 
2019

Inkomstenjaar Totaal aantal dossiers  
met Stirint-fiches

Totaal aantal geselecteerde dossiers  
met toepassing van filters

2014 3.910 146

2015 7.127 247

2016 36.216 4.784

2017 150.472 14.363

Totaal 197.725 19.540

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens TACM

TACM selecteerde ongeveer 10 % van de dossiers met een Stirint-fiche. Dit percentage ligt 
lager dan in 2018 door een meer verfijnde risicoanalyse (betere bronbestanden) maar ook 
door een verwacht compliance-effect (het spontaan aangeven van buitenlandse inkom-
sten door belastingplichtigen). TACM heeft dit compliance-effect voor het eerst gemeten 
in april 2020 (zie verder, punt 3.3).

Voor de inkomstenjaren 2014 en 2015 bevat tabel 2 een zeer klein aantal dossiers omdat het 
de resterende inlichtingen over die twee jaren betreft die de FOD Financiën nog ontving 
in 2018. Deze zijn nog steeds bruikbaar want beheersnazichten beperken zich niet tot de 
controle van één aanslagjaar. Indien de Stirint-fiches aanwezig zijn voor eerdere of latere 
aanslagjaren zal de controleur deze ook gebruiken voor het beheersnazicht.

3.2.2 Beheersnazicht of grondige controle
Voor de grote meerderheid van de dossiers met buitenlandse DAC1-inlichtingen vindt een 
beheersnazicht plaats. Daarnaast heeft TACM net als in 2018 voorzien in drie specifieke 
acties met grondige controle.

7 Unknown velden zijn vaak onvermijdelijk omdat de lidstaten onder DAC1 enkel de niet-financiële inlichtingen moe-
ten uitwisselen waarover ze automatisch beschikken.
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3.2.2.1 Beheersnazicht
De beheersnazichten uitgevoerd in 2019 hebben in totaal 146.690.056,06 euro aan verho-
ging van de belastbare grondslag opgebracht8. Dit bedrag mag niet worden verward met de 
uiteindelijk te betalen belastingen, noch met de uiteindelijk effectief geïnde belastingen. 
Die kunnen geen van beide uit de gegevens worden afgeleid.

Opvallend is dat de resultaten van de beheersnazichten in 2019 merkelijk beter zijn dan de 
resultaten van de eerste vijf golven9 in 2017 en 2018, zeker wat de lonen en de onroerende 
goederen betreft.

Tabel 3 –  Resultaten beheersnazichten in de personenbelasting voor de vier golven van 2019 
(op 31 december 2019)

Inkomsten-
categorie

Aantal 
geselecteerde 

dossiers 

Aantal 
afgewerkte 

dossiers

Aantal 
productieve 

dossiers 

 %
productiviteit 

Verhoging 
 belastbare  

grondslag in euro

Pensioenen 4.858 4.780 3.011 62,99 15.686.232,04

Lonen 9.203 9.113 6.402 70,25 119.993.431,91

Onroerende 
goederen

5.479 5.343 3.899 72,97 11.010.392,11

Totaal 19.540 19.236 13.312 69,20 146.690.056,06

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers TACM

3.2.2.2 Controleacties
In 2019 startte TACM drie controleacties op die identiek zijn aan deze van 201810. Het aantal 
geselecteerde dossiers in 2019 is t.o.v. 2018 wel aanzienlijk verminderd (107 in 2019 t.o.v. 
3.068 in 2018) omdat de ervaringen uit 2018 het mogelijk maakten de valspositieve resulta-
ten te weren uit de risicoanalyse.

Controleactie Foreign Salary
In 2019 werden de buitenlandse lonen voor de aanslagjaren 2017 en 2018 grondig gecontro-
leerd (controleactie Foreign Salary). TACM heeft de resultaten van de beheersnazichten van 
de DAC1-gegevens gebruikt om de selectie te verfijnen voor de dossiers van deze actie. Zo 
werden niet-productieve dossiers, waarbij de inkomsten systematisch en terecht werden 
vrijgesteld, uit de selectie geweerd11.

Deze controleactie gaat niet na of de buitenlandse inkomsten al dan niet waren aangege-
ven, maar of de inkomsten terecht als “vrijgesteld” mogen worden beschouwd. Conform de 

8 Bron: TACM, meting op 31 december 2019. Dit bedrag is niet volledig zuiver, er bestaat een kleine kans dat ook 
belastingverhogingen van lonen, van pensioenen, van bedrijfsleidersbezoldigingen of van onroerende goederen 
door andere redenen dan buitenlandse inkomsten worden meegeteld. 

9 Voor de eerste vijf golven waren gemiddeld 46,62 % van de dossiers productief. Zie Rekenhof, Internationale auto-
matische uitwisseling van fiscale gegevens – Eerste evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie, Verslag aan 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, december 2019, p. 59, www.rekenhof.be.

10 De controleactie over de buitenlandse pensioenen (Foreign Pension) werd na feedback van de controleurs vervan-
gen door een beheersnazicht. De controle op de fiscale vrijstelling van pensioenen is immers makkelijker dan deze 
voor de lonen. Bij pensioenen is de vrijstelling immers enkel afhankelijk van de aard van de schuldenaar van de 
pensioenen.

11 Voor de selectie van 2019 werden 3.102 dossiers gedeselecteerd van de 3.161.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/
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dubbelbelastingverdragen zijn deze buitenlandse vergoedingen en voordelen immers maar 
vrijgesteld onder bepaalde voorwaarden. In de richtlijnen voor deze acties raadt TACM de 
controleurs aan de toepassing CPDI-DBV12 te gebruiken om de vrijstelling beter te kunnen 
beoordelen. Door het gebruik van deze toepassing weet de controleur welk land heffingsbe-
voegd is en welke bedragen moeten worden ingevuld in de specifieke codes van de aangifte 
personenbelasting.

Controleactie indiciaire taxatie
In 2019 houdt de controleactie voor indiciaire taxaties13 zowel rekening met het bezit van 
buitenlandse onroerende goederen als van buitenlandse rekeningen. Belastingplichtigen 
die in 2016 onroerend goed verwierven in een ander Europees land en/of bij wie het saldo 
van hun buitenlandse rekening toenam, werden grondig onderzocht wanneer de fiscus op 
basis van de beschikbare gegevens (met inbegrip van de inlichtingen uit het buitenland) 
niet kon afleiden dat de nodige middelen hiertoe voorhanden waren. Deze actie gebruikt 
bijgevolg zowel de niet-financiële als de financiële inlichtingen.

In de dossiers die niets opleverden, bleek dat de indiciaire tekorten overwegend verant-
woord werden door schenkingen, verkoop van andere onroerende goederen en inkomsten 
verworven uit vennootschappen. Net zoals in 2018 zijn de indiciaire controles het minst 
productief omdat de risicoanalyse zeer moeilijk is bij gebrek aan gegevens over schenkin-
gen, erfenissen en verkopen. Ook bemoeilijken een niet-uniforme invulling van het begrip 
aanschaffingswaarde en ontbrekende inlichtingen over de aankoop van buitenlandse on-
roerende goederen op de Stirint-fiches de risicoanalyse en de daaropvolgende controles.

Controleactie niet-indieners
In principe krijgen belastingplichtigen die geen aangifte indienen alleen een beheersna-
zicht. Als de niet-indieners echter roerende inkomsten van buitenlandse oorsprong ont-
vangen of buitenlandse onroerende goederen bezitten, worden ze aan een controleactie 
onderworpen. Ook deze actie combineert dus niet-financiële en financiële gegevens als se-
lectiecriterium. Alle afgewerkte dossiers waren productief.

Tabel 4 –  Resultaten van de controleacties door de AAFISC (op 31 december 2019)

Inkomsten-
categorie

Aantal 
geselecteerde 

dossiers

Aantal 
afgewerkte 

dossiers

Aantal 
productieve 

dossiers 

Verhoging 
belastbare 
grondslag

Belasting-
supplement

Foreign salary 59 51 21 680.280,87 264.529,54

Indiciaire taxatie 37 25 6 426.564,88 166.832,49

Niet-indieners 12 11 11 894.650,59 377.538,29

Totaal 107 87 38 2.001.496,34 808.900,32

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers TACM

12 De Access-toepassing CPDI-DBV werd ontwikkeld om de gegevens uit DAC1 optimaal te verwerken. Het doel was 
alle beschikbare informatie in één performante toepassing te integreren, zodat ambtenaren de ontvangen gege-
vens direct kunnen verwerken zonder zelf opzoekingen te moeten verrichten.

13 Een indiciaire taxatie is een aanslag op basis van de uitgaven en de levensstijl van de belastingplichtigen (artikel 
341, WIB 1992). Als de belastingplichtige zijn uitgaven en levensstijl niet kan verantwoorden door zijn inkomsten 
ontstaat een zogenoemd indiciair tekort. De fiscus heeft vervolgens het recht om dit indiciair tekort te belasten.
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3.3 Opvolging van de resultaten

Bij de afhandeling van de beheersnazichten moeten de controleambtenaren in principe 
twee specifieke codes invullen voor verhogingen van de belastbare grondslag voortvloei-
end uit buitenlandse inlichtingen. In de praktijk blijft dit vaak dode letter. Daardoor moet 
TACM die verhogingen manueel opvolgen. Dat gebeurt door de relevante codes van de aan-
gifte vóór en na de verwerking van de fiches te vergelijken. Deze opvolging is niet sluitend 
omdat ook verhogingen van de belastbare grondslag die niet te wijten zijn aan de buiten-
landse gegevens meegerekend kunnen worden, maar ze geeft wel een aanwijzing.

De verbetering van de resultaten van de beheersnazichten in 2019 in vergelijking met 
2018 (zie ook punt 3.2.2.1) is niet zozeer toe te schrijven aan een verfijning van de filters voor 
risicoanalyse maar aan de toewijzing van de dossiers aan beter gekwalificeerde controleurs, 
een verhoogde kennis van het belasten van buitenlandse inkomsten14, een betere opvolging 
van de dossiers door de centrumdirecteurs en het gebruik van correcte en volledige data-
banken voor risicoanalyse. Daarnaast heeft TACM aan de controleurs de opdracht gegeven 
om ook de buitenlandse inkomsten van beperkte omvang te belasten, die niet noodzake-
lijk leiden tot een bijkomende te betalen belasting. Deze buitenlandse inkomsten hebben 
immers een invloed op andere tegemoetkomingen zoals de vermindering van onroerende 
voorheffing en de toekenning van studiebeurzen.

TACM bezorgt sinds 2019 de lijst van geselecteerde dossiers aan de centrumdirecteurs. Via 
deze opvolgingslijst kunnen de teamchefs en centrumdirecteurs controleren of de dossiers 
tijdig zijn ingekohierd 15.

Na de selectie van de dossiers is het cruciaal dat deze ook effectief belanden in de Taxi-
takenlijsten van de ambtenaren belast met het nazicht. In 2019 stuurde TACM voor het 
eerst een excellijst naar de centrumdirecteurs en de teamchefs. Deze lijst bevat per natio-
naal nummer, naast de inkomstencategorie en het inkomstenjaar, ook de ontvangstdatum 
van de Stirint-fiche. Die datum is immers essentieel voor de start van de bijkomende on-
derzoeks- en aanslagtermijn van 24 maanden. Deze lijst maakt dus een dubbele opvolging 
mogelijk: de teamchefs en centrumdirecteurs kunnen niet alleen de volledigheid van de 
takenlijst nagaan, maar ook controleren of de dossiers tijdig zijn ingekohierd. TACM volgt 
dit zelf niet op, maar houdt sinds 2019 wel bij of de controleur het icoon voor internationale 
inlichtingen heeft aangeklikt. Eind december 2019 werd al 99,38 % van alle DAC1-inlichtin-
gen aangeklikt. Dit is alvast een aanwijzing dat de controleur de inlichting heeft geopend, 
maar biedt nog geen garantie op een effectief gebruik ervan. Indien bepaalde diensten re-
latief weinig iconen aanklikken zal TACM dit melden op de maandelijkse vergadering met 
de centrumdirecteurs.

Naast deze interne controle voeren de centrumdirecteurs een ad random kwaliteitscontrole 
uit voor alle dossiers, dus niet enkel voor dossiers met buitenlandse inkomsten. De pre-

14 In 2018 en 2019 volgden 85 stagairs gedurende drie dagen de opleiding over buitenlandse inkomsten. Zoals al in 
de vorige audit over internationale gegevensuitwisseling gemeld, is de toepassing CPDI-DBV zeer nuttig voor het 
correct belasten van buitenlandse inkomsten.

15 Tijdig: hetzij binnen de algemene termijn van artikel 354 WIB92, hetzij binnen de specifieke termijn van artikel 
358,§ 3, WIB92 (24 maanden vanaf de datum waarop de Belgische administratie de buitenlandse inlichtingen heeft 
ontvangen).
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quality16 controle waarin was voorzien in de toepassing Basket-Taxi is immers nog niet in 
werking voor de dossiers met buitenlandse inkomsten. Ook het rapporteringsinstrument17 
van de toepassing Basket-Taxi is nog niet in orde. Wel heeft TACM in 2020 voorzien in dash-
boards voor alle controleacties op grond van buitenlandse inlichtingen. Hierbij moeten de 
controleurs een controleschema volgen voordat een dossier kan worden afgesloten. De con-
trole op de naleving van dit controleschema is vervolgens een taak van de dienstleider.

TACM ging op twee niveaus na of belastingplichtigen die in het verleden hun buitenlandse 
inkomsten niet hadden aangegeven dit in de toekomst wel spontaan (blijven) doen. Een 
eerste meting stelt een toename vast van de spontaan aangegeven buitenlandse inkomsten 
voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019 voor belastingplichtigen die werden gecontroleerd in 
de aanslagjaren 2015 en 2016, omdat ze geen inkomsten hadden aangegeven. Twee derde 
van de belastingplichtigen gaf daarna hun buitenlandse inkomsten spontaan aan voor een 
totaal bedrag van 771 miljoen euro. Een tweede evaluatie meet de invloed op de algemene 
compliance van onder meer de aangekondigde controles in de pers, de buitenlandse inkom-
sten opgenomen in MyMinfin en de Stirint-fiches opgenomen in Taxi. Het aantal belasting-
plichtigen en het bedrag aan spontaan aangegeven inkomsten gedurende de aanslagjaren 
2014 t.e.m. 2016 wordt vergeleken met de spontaan vermelde inkomsten voor de aanslagja-
ren 2017 t.e.m. 2019, met name de periode waarin de fiscus haar controles op buitenlandse 
inkomsten heeft opgevoerd. Ook hieruit blijkt een markante toename van de compliance: 
in vergelijking met voorgaande jaren geven 79.316 meer belastingplichtigen hun inkomsten 
spontaan aan voor het aanslagjaar 201918. De fiscus noteerde ook een toename van 2,3 mil-
jard euro aan spontaan aangegeven buitenlandse inkomsten19.

16 TACM stuurt de pre-quality controle aan door checklists die bepalen welke controles de controleurs minimaal moe-
ten uitvoeren.

17 Dit rapporteringsinstrument maakt het mogelijk de acties en dossiers zowel kwantitatief als kwalitatief op te vol-
gen en de resultaten van medewerkers, beheersteams en centra te vergelijken.

18 Gemiddeld aantal belastingplichtigen voor de jaren 2014 t.e.m. 2016.
19 Som van de aangegeven buitenlandse inkomsten voor de aanslagjaren 2017 t.e.m. 2019.
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De volgende tabel geeft een overzicht van deze toegenomen compliance per inkomstenca-
tegorie.

Tabel 5 –  Compliance-effect per categorie van inkomsten (op 30 april 2020)

Compliance-meting na controle

Compliance Lonen Pensioenen Onroerend goed Gemiddeld/totaal

Compliance  
belastingplichtigen

63 % 67 % 67 % 65,67 %

Spontaan 
aangegeven 
inkomsten

419.055.586,63 281.386.190,35 70.562.973,63 771.004.750,61

Algemene compliance-meting

Compliance Lonen Pensioenen Onroerend goed Totaal
Aantal  
belastingplichtigen

3.393 9.186 69.956 82.535

Spontaan 
aangegeven 
inkomsten

2.307.106.478,20 1.439.737.091,00 255.278.534,63 4.002.122.103,83

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers TACM

3.4 Deelconclusie

Met een identificatiegraad van gemiddeld 97 %20 slaagt de fiscus er zeer goed in om ontvan-
gen niet-financiële inlichtingen toe te wijzen aan de juiste belastingplichtige. De identifi-
catie van vennootschappen daarentegen verloopt wegens het gebrek aan een internationaal 
identificatienummer aanzienlijk minder vlot.

De bij de risicoanalyse gebruikte filters en drempels zijn aanzienlijk verbeterd op basis van 
de eerdere ervaringen. Enkel de selectie van onroerende goederen kan nog beter. Hiervoor 
is men echter afhankelijk van Europese inspanningen om de fiches beter in te vullen en 
begrippen zoals “huurwaarde” te harmoniseren.

Een betere toewijzing van de dossiers aan de controleurs met behulp van Basket-Taxi, een 
betere kennis van het belasten van buitenlandse inkomsten, het gebruik van de toepassing 
CPDI-DBV, een betere opvolging van de dossiers door de centrumdirecteurs en het gebruik 
van correcte en volledige databanken voor risicoanalyse hebben geleid tot betere resultaten 
van de beheersnazichten in vergelijking met vorige jaren. Een compliance-meting heeft dui-
delijk aangetoond dat na controle twee derde van de belastingplichtigen hun buitenlandse 
inkomsten spontaan aangeven voor een totaal bedrag van 771 miljoen euro.

20 Gemiddelde identificatiegraad 2015 t.e.m. 2019 voor de vijf verschillende categorieën niet-financiële inlichtingen 
(lonen, pensioenen, onroerende goederen, bedrijfsleidersbezoldigingen en levensverzekeringen).
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Hoofdstuk 4

Financiële inlichtingen
In dit hoofdstuk, en in het verlengde van zijn eerste evaluatieverslag, gaat het Rekenhof ver-
der na of de FOD Financiën de uitwisseling van financiële gegevens efficiënt kan verwerken 
en benutten.

Financiële inlichtingen omvatten alle inlichtingen over rekeningsaldi, intresten, dividen-
den of andere inkomsten van financiële aard die worden uitgewisseld op basis van de vol-
gende rechtsgronden:

• FATCA of Foreign Account Tax Compliance Act is de Amerikaanse wetgeving die buiten-
landse financiële instellingen verplicht financiële gegevens van Amerikaanse burgers 
door te geven aan de Amerikaanse belastingdienst. Op 23 april 2014 hebben België en 
de VS een intergouvernementeel akkoord ondertekend waardoor de uitwisseling op we-
derzijdse basis plaatsvindt.

• CRS of Common Reporting Standard is de standaard voor automatische uitwisseling van 
financiële informatie in OESO-verband. Op 29 oktober 2014 heeft België zich geënga-
geerd deze nieuwe standaard toe te passen door ondertekening van het “Multilateraal 
Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van in-
lichtingen inzake financiële rekeningen”21.

• Richtlijn 2014/107/EU (“DAC 2”) van de Raad van 9 december 2014 neemt de OESO- 
standaard over door de DAC-Richtlijn van 2011 uit te breiden tot inlichtingen van finan-
ciële aard22. Daarnaast heeft de Europese Commissie akkoorden gesloten voor de uitwis-
seling van CRS-inlichtingen met enkele niet-Europese landen (Andorra, Liechtenstein, 
Monaco, San Marino en Zwitserland).

De eerste uitwisseling vond plaats in september 2017 voor het inkomstenjaar 201623. In het 
eerste jaar (2017) moesten 44 partnerlanden financiële inlichtingen uitwisselen met België 
op basis van deze verschillende rechtsgronden. In 2018 nam dit aantal toe tot 86 staten en 
in 2019 tot 93 staten.

21 Dit is een administratief akkoord gesloten in het kader van het Multilateraal Verdrag inzake wederzijdse admini-
stratieve bijstand inzake fiscale aangelegenheden van de OESO/Raad van Europa van 25 januari 1988. 

22 Richtlijn 2014/107/EU (“DAC 2”) van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat be-
treft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (publicatie op 31 december 2015 en 
inwerkingtreding op 10 januari 2016).

23 De inlichtingen uitgewisseld in het kader van FATCA hebben daarnaast ook betrekking op de inkomstenjaren 
2014 en 2015.
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4.1 Ontvangst en terbeschikkingstelling van de financiële inlichtingen

4.1.1 Aantal ontvangen gegevens
Het aantal ontvangen gegevens stijgt elk jaar doordat steeds meer landen zich ertoe ver-
bonden hebben CRS-inlichtingen uit te wisselen. In totaal werden de voorbije drie jaar 
ongeveer 3,5 miljoen buitenlandse financiële inlichtingen ontvangen.

Grafiek 2 –  Aantal ontvangen financiële inlichtingen per kalenderjaar (op 31 december 2019)
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Elke inlichting heeft betrekking op één buitenlandse bankrekening24. De informatie per 
bankrekening kan verschillende inlichtingen bevatten: saldo25, (bruto-)intresten, (bruto)-
dividenden of (bruto)verkoopopbrengsten of afkopen. Daarbij kan het voorkomen dat in-
formatie over eenzelfde bankrekening meermaals gerapporteerd wordt. Dit is het geval 
wanneer één bankrekening wordt aangehouden door verschillende rekeninghouders. Het 
verzendende land zal per rekeninghouder dus identiek dezelfde inlichtingen doorsturen. 
Daardoor zijn geen accurate cijfers beschikbaar over het aantal Belgische belastingplichti-
gen met een buitenlandse rekening26, noch over de buitenlandse rekeningsaldi.

Indien alle rekeningsaldo’s van de verkregen inlichtingen worden opgeteld, komt dit neer 
op een bedrag van 90,8 miljard euro aan buitenlandse tegoeden voor inkomstenjaar 2016. 
Voor het inkomstenjaar 2017 is dit bedrag quasi verdubbeld tot 173,8 miljard euro. Voor 
inkomstenjaar 2018 bedroeg dit 161,8 miljard euro. De forse stijging voor inkomstenjaar 
2017 is enerzijds te verklaren doordat meer landen CRS-inlichtingen zijn gaan uitwisselen 
en anderzijds door het feit dat voor het inkomstenjaar 2016 een tolerantie bestond voor 

24 Onder het begrip “rekening” vallen niet alleen zicht- en spaarrekeningen, maar ook effectenrekeningen en de 
meeste levensverzekeringscontracten.

25 Enkel voor CRS/DAC 2-inlichtingen. De FATCA-fiches vermelden geen rekeningsaldi.
26 Een kruisvergelijking van de CRS-fiches met de financiële gegevens opgenomen in het CAP (het Centraal Aan-

spreekpunt van de Nationale Bank) is momenteel wettelijk niet mogelijk, zie ook aanbeveling 9 van het eerste 
evaluatieverslag van het Rekenhof. Internationale automatische uitwisseling van fiscale gegevens, p. 70.

https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
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bestaande “lagewaardenrekeningen”27. Het Rekenhof merkt echter op dat het totaalbedrag 
aan buitenlandse saldi in werkelijkheid lager zal liggen, doordat deze bedragen dubbeltel-
lingen bevatten (als gevolg van meerdere rekeninghouders, zie hoger). Daarnaast bevatten 
de Amerikaanse “FATCA”-inlichtingen geen informatie over rekeningsaldi, waardoor het 
totaalbedrag hiervan niet gekend is.

Grafiek 3 –  Totaalbedrag buitenlandse rekeningsaldi (in miljard euro) per inkomstenjaar  
(m.u.v. Amerikaanse rekeningen)28
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27 Een “lagewaarderekening” is een rekening die voor 1 januari 2016 is geopend en met een totaal saldo of totale waarde 
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4.1.2 Identificatie van de ontvangen gegevens
Bij het merendeel (96 %) van de ontvangen CRS/DAC2-inlichtingen is de rekeninghou-
der een natuurlijke persoon. De overige inlichtingen hebben betrekking op rechtspersonen 
(2 %), of op uiteindelijke belanghebbenden (“controlling persons”) van passieve niet-finan-
ciële entiteiten (2 %). Deze laatste zijn entiteiten bij wie de activa voor minstens de helft uit 
financiële activa bestaan of van wie de inkomsten voor minstens de helft voortkomen uit fi-
nanciële opbrengsten. Om te vermijden dat particulieren zich verstoppen achter dergelijke 
vennootschapsstructuren wordt dus niet alleen financiële informatie uitgewisseld met het 
land waar de passieve entiteit fiscaal resideert, maar ook met het land van de uiteindelijk 
begunstigde(n). Het FATCA-akkoord met België houdt echter geen uitwisseling van uitein-
delijke begunstigden in. Gemiddeld heeft 90 % van alle FATCA-inlichtingen betrekking op 
natuurlijke personen en 10 % op rechtspersonen.

Elke ontvangen inlichting wordt eerst onderworpen aan een automatisch identificatiepro-
ces. Wanneer dit automatisch proces geen resultaat oplevert, wordt via een manueel identi-
ficatieproces alsnog getracht een match te vinden met een Belgische belastingplichtige. De 
identificatie van de natuurlijke personen gebeurt hierbij vrij vlot. De meeste inlichtingen 

27 Een “lagewaarderekening” is een rekening die voor 1 januari 2016 is geopend en met een totaal saldo of totale 
waarde die, op 31 december 2015 of 31 december van een daaropvolgend jaar, lager is dan een bedrag gelijkwaar-
dig aan 1.0000.000 USD voor natuurlijke personen en 250.000 USD voor entiteiten.

28 De gegevens m.b.t. inkomstenjaar 2019 worden pas uitgewisseld in september 2020.
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worden automatisch (ca. 90 %) geïdentificeerd en na manuele identificatie is slechts een 
kleine minderheid (ca. 4 %) niet bruikbaar29.

De identificatie van rechtspersonen verloopt daarentegen moeizamer. Gemiddeld kan 
slechts de helft van de inlichtingen automatisch worden geïdentificeerd en ook na manuele 
identificatie wordt er voor heel wat inlichtingen (ca. 28 %) geen unieke match gevonden30. 
De verklaring ligt opnieuw in het feit dat de DIB over minder relevante gegevens beschikt 
dan bij natuurlijke personen (zie punt 3.1.2). Er bestaat immers geen internationaal geldend 
identificatienummer voor ondernemingen en de buitenlandse financiële instelling kent het 
Belgische ondernemingsnummer vaak niet.

Bij de uitwisseling van CRS-inlichtingen over uiteindelijke begunstigden zijn er vaak meer-
dere identificaties nodig, indien er meerdere uiteindelijke begunstigden zijn van dezelfde 
passieve entiteit. Opmerkelijk is dat het aantal geslaagde identificaties (70 % tot 74 %) hier-
bij lager ligt dan voor de natuurlijke personen/rekeninghouders (96 %). Hiervoor kon geen 
plausibele verklaring worden gevonden.

Om de identificatie van de ontvangen inlichtingen te verbeteren, geeft de DIB jaarlijks 
specifieke feedback aan de verzendende landen. Ook moet op vraag van de OESO door 
elke partnerstaat een audit plaatsvinden bij de rapporterende financiële instellingen om de 
kwaliteit van de CRS-gegevens verder te verbeteren31.

Foutieve identificaties moeten door de controlerende ambtenaren onmiddellijk gemeld 
worden aan de DIB. Op datum van 31 december 2019 waren voor de CRS/DAC 2-inlichtin-
gen slechts 82 foutieve identificaties gemeld. Bij de FATCA-inlichtingen was er sprake van 
zes foutieve identificaties.

4.1.3 Terbeschikkingstelling van de ontvangen gegevens
De ontvangen financiële inlichtingen zijn, net als de DAC1-gegevens, na identificatie be-
schikbaar in Taxi of Biztax naargelang het om een natuurlijke persoon/uiteindelijke be-
gunstigde, respectievelijk rechtspersoon gaat. Terwijl de financiële gegevens in Taxi vrij 
snel consulteerbaar waren voor de controleambtenaren, was dit niet het geval voor Biztax. 
Door informaticatechnische problemen en een hernieuwde toegangsmatrix32 duurde het 
tot juni 2019 voordat de FATCA-inlichtingen consulteerbaar waren. Sinds oktober 2019 zijn 
ook de CRS-inlichtingen beschikbaar voor consultatie. Het Rekenhof merkte op dat in de 
beginfase niet alle ontvangen inlichtingen m.b.t. vennootschappen waren opgeladen in 
Biztax. Dit probleem werd in januari 2020 opgelost door een herpublicatie van de CRS-
signalen vanuit Stirint naar Biztax.

29 De percentages zijn gebaseerd op het aantal identificaties voor de ontvangen inlichtingen van de inkomstenjaren 
2016 en 2017 (bron: TACM, KMO, toestand op 19 februari 2020). Voor FATCA werden de ontvangen inlichtingen 
van de inkomstenjaren 2015 tot 2017 vergeleken met het aantal identificaties. 

30 De percentages zijn gebaseerd op het aantal identificaties voor de ontvangen inlichtingen van de inkomstenjaren 
2016 en 2017 (bron: TACM, KMO).

31 Voor België is de administratie GO in 2020 gestart met een audit bij de Belgische financiële instellingen.
32 De teams Beheer kunnen vanaf nu alleen de internationale gegevens van de eigen beheersdienst consulteren. De 

teams Controle kunnen alle gegevens consulteren van de beheersdiensten van hetzelfde centrum, maar niet van 
andere centra. De AABBI kan alle gegevens consulteren. 
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De toekenning per inkomstenjaar in Biztax moet manueel gebeuren, omdat de Stirint-fiches 
enkel het inkomstenjaar en niet de concrete datum vermelden. Sommige vennootschappen 
houden hun boekhouding immers niet per kalenderjaar bij, maar hebben een gebroken 
boekjaar. Fouten bij de manuele toekenning houden echter niet zo’n groot risico in, omdat 
een controle meestal meerdere inkomstenjaren omvat, waardoor eventuele fouten gemak-
kelijk kunnen worden gedetecteerd en rechtgezet.

Door de huidige IAM33-matrix in het kader van de internationale afspraken over gegevens-
bescherming en vertrouwelijke behandeling van inlichtingen, kunnen enkel de personen 
die bevoegd zijn voor de taxatie van de betrokken belastingplichtige de buitenlandse in-
lichtingen raadplegen. In de praktijk stellen zich echter toegangsproblemen wanneer in een 
later aanslagjaar een ander centrum bevoegd wordt of bij verhuis van de belastingplichtige. 
In dat geval heeft de nieuwe controleambtenaar geen toegang tot voorgaande jaren in Taxi 
of Biztax. Daarnaast belemmeren de huidige toegangsmatrices van Taxi en Biztax de ef-
ficiënte controle van zogenaamde samenhangende dossiers (bv. een vennootschap en zijn 
bedrijfsleider(s)). Dit komt omdat de KMO-controleambtenaren enkel toegang hebben tot 
Biztax en de buitenlandse inlichtingen m.b.t. de particulier/bedrijfsleider in Taxi niet mo-
gen raadplegen. Het is de bedoeling de regels hier aan te passen zodat de Cel Privacy in die 
dossiers een specifieke toegang kan verlenen.

4.2 Benutting van de ontvangen financiële gegevens

4.2.1 Risicoanalyse

4.2.1.1 AABBI
De AABBI voert op basis van de ontvangen financiële inlichtingen een risicoanalyse uit 
om omvangrijke fiscale fraudedossiers te detecteren. Voor natuurlijke personen bestaat de 
selectie hoofdzakelijk uit vastgestelde anomalieën door de ontvangen CRS-fiches te kruisen 
met de binnenlandse aangiftes. Om de selectie verder te verfijnen, wordt ook gebruik ge-
maakt van bepaalde drempelbedragen voor buitenlands kapitaal en buitenlandse roerende 
inkomsten. De risicoanalyse heeft al geleid tot 226 vooronderzoeken, waaruit in totaal 319 te 
controleren dossiers34 zijn voortgevloeid (toestand op 31 december 2019). Een gelijkaardige 
risicoanalyse werd in 2019 toegepast op basis van de FATCA-inlichtingen. Aangezien de 
Amerikaanse inlichtingen geen informatie bevatten over rekeningsaldi, konden echter en-
kel drempelbedragen voor roerende inkomsten worden vastgesteld. Op basis hiervan zijn 
zeven vooronderzoeken verricht, die geleid hebben tot vijf te controleren dossiers (toestand 
op 31 december 2019).

Voor Belgische rechtspersonen bestaat de risicoanalyse uit een kruising van de ontvangen 
financiële inlichtingen en de jaarrekeningen neergelegd bij de NBB.

De AABBI gebruikt de CRS-fiches m.b.t. de uiteindelijke begunstigden van passieve enti-
teiten ook voor een risicoanalyse in het kader van de kaaimantaks (art. 5/1 WIB 92). Daarbij 
wordt nagegaan of de passieve niet-financiële entiteit een “juridische constructie” is, d.w.z. 

33 Identity And Access Management.
34 Het vooronderzoek gebeurt op basis van één bankrekening. Wanneer meerdere rekeninghouders betrokken zijn, 

kan dit uiteindelijk leiden tot meerdere te controleren dossiers. 
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een trust of vergelijkbare structuur of een rechtspersoon die niet aan ten minste 15 % in-
komstenbelasting is onderworpen. De ontvangen buitenlandse inlichtingen worden ver-
volgens vergeleken met de binnenlandse aangiftes van de uiteindelijke begunstigden. Eind 
2019 had de AABBI in dat kader 75 vooronderzoeken uitgevoerd, waaruit 89 te controleren 
dossiers zijn voortgevloeid. Hoewel de risicoanalyse volledig door de AABBI gebeurt, wor-
den vervolgens heel wat kleinere dossiers voor controle doorgestuurd naar de AAFisc. Zo 
moest de administratie P van de AAFisc in 2018 103 dossiers en in 2019 46 dossiers contro-
leren in het kader van de kaaimantaks.

Daarnaast is de AABBI een nieuwe actie gestart rond mogelijke domiciliefraude. In het 
kader van de internationale gegevensuitwisseling moeten financiële instellingen voor elke 
klant bepalen waar zijn of haar fiscale woonplaats gelegen is. Eventuele fouten of fraude 
m.b.t. de fiscale woonplaats kunnen er dus toe leiden dat de buitenlandse inlichtingen niet 
bij het juiste land terecht komen. België heeft bijvoorbeeld, voor het jaar 2016, ongeveer 
45.000 inlichtingen ontvangen over belastingplichtigen die geen Belgische fiscale rijks-
inwoner blijken te zijn. 343 van deze gevallen betreffen High Net Worth Individuals, voor 
wie de buitenlandse inlichtingen wijzen op een vermogen van meer dan 1 miljoen euro. 
Op basis van een nadere risicoanalyse werden uiteindelijk twaalf vooronderzoeken opge-
start. Deze vooronderzoeken hebben vervolgens geleid tot drie te onderzoeken dossiers 
(toestand in maart 2020).

België werkt hierbij ook mee aan een nieuw Benelux-initiatief dat zich toelegt op een ge-
zamenlijke analyse van foutief ontvangen gegevens. In 2020 is een proefproject van start 
gegaan, waarbij elk land tien gevallen moet selecteren van betrokken meest vermogende 
belastingplichtigen. Het doel is om samen de exacte fiscale woonplaats van de belasting-
plichtige te bepalen.

4.2.1.2 AAFisc
Ook de diensten TACM van de administraties P en KMO van de AAFisc voeren een risico-
analyse uit op basis van de buitenlandse financiële inlichtingen. In de personenbelasting 
worden de te controleren dossiers geselecteerd op basis van een vergelijking tussen de bui-
tenlandse inlichtingen van financiële rekeningen en de binnenlandse aangiftes. Naargelang 
van de hoogte van het bedrag aan ontvangen dividenden en intresten komen de dossiers 
voor een beheersnazicht, dan wel voor een grondigere controle in aanmerking. Op basis 
van de CRS/DAC2-inlichtingen werden in 2019 7.332 dossiers in beheer en 679 dossiers in 
controle gestuurd. Daarbovenop werden in 2019 2.746 beheersnazichten en 510 controle-
acties geselecteerd op basis van de FATCA-inlichtingen. Aan deze dossiers werd absolute 
prioriteit gegeven en een deselectie wegens gebrek aan capaciteit was dan ook niet moge-
lijk. In 2020 zullen deze acties hernomen worden. Om verjaring te vermijden, worden twee 
golven van beheer en controle met een tussentijd van zes maanden gepland. Daarnaast 
plant TACM, P een bijzondere controleactie in 2020 gericht op de belastingplichtigen bij 
wie een indiciair tekort is vastgesteld, maar waarbij de ontvangen CRS-inlichtingen een 
verhoging van het rekeningsaldo van de buitenlandse rekening aangeven. In totaal gaat het 
om elf dossiers. Een dergelijke actie is niet mogelijk op grond van de FATCA-fiches, aange-
zien deze geen rekeningsaldi vermelden.

In de vennootschapsbelasting is de risicoanalyse veel moeilijker dan voor natuurlijke per-
sonen, aangezien er in de aangifte geen afzonderlijke codes zijn voor roerende inkomsten. 
Om een beter zicht te krijgen op potentiële risicofactoren, wordt daarom in eerste instantie 
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een beperkt aantal dossiers bij wijze van test onderzocht. Enkel indien deze pilootdossiers 
succesvol blijken, wordt vervolgens een uitgebreidere controleactie uitgerold. Door de toe-
gangsproblemen met Biztax (zie eerder punt 3.1.3) konden in 2019 slechts twee van derge-
lijke “testacties” gelanceerd worden. Een eerste actie betrof een controle ten aanzien van 
bedrijfsleiders (of hun partner), die over een buitenlandse rekening beschikken, waarbij 
simultaan ook hun ondernemingen werden gecontroleerd.35. In totaal werden 200 dossiers 
in de personenbelasting en 233 dossiers in de vennootschapsbelasting geselecteerd. Een 
tweede controleactie was gericht op vennootschappen die voor vaak in het buitenland wer-
kend personeel gebruik maken van een salary-split regeling, maar waarvan men vermoedt 
dat de werkduur in het buitenland onvoldoende is om voor deze regeling in aanmerking te 
komen. Deze controleactie omvat twaalf dossiers.

In februari 2020 heeft TACM, KMO een nieuwe controleactie gelanceerd. Doordat het pro-
bleem met Biztax is opgelost, maken nu ook vennootschappen met een buitenlandse bank-
rekening en waarvoor het gepast is de geldstromen te controleren, deel uit van de selectie. 
Daarnaast werden ook nieuwe groepen “ondernemingen – bedrijfsleiders” geselecteerd. In 
totaal gaat het om 1.016 dossiers.

4.2.2 Nazicht

4.2.2.1 CRM-actie
Om de controle te vergemakkelijken moeten belastingplichtigen die houder zijn van een 
buitenlandse rekening of levensverzekering dit melden in hun belastingaangifte. Bij niet-
aangifte hiervan kan een boete van 50 tot 1.250 euro en een belastingverhoging van 10 tot 
200 procent worden opgelegd.

Op basis van de ontvangen buitenlandse financiële inlichtingen vond in mei 2019 een 
CRM36-actie plaats bij 207.322 belastingplichtigen die in 2018 (inkomstenjaar 2017) hun 
buitenlandse rekening of levensverzekering niet hadden aangegeven. Door hen hierop te 
wijzen, wou de fiscus de spontane compliance verbeteren voor het aanslagjaar 2019 en vol-
gende. Voor het aanslagjaar 2018 besliste de fiscus een tolerantie toe te kennen en geen 
boete op te leggen voor de niet-aangifte van deze rekening of levensverzekering. Die to-
lerantie geldt echter niet voor de ontvangen buitenlandse roerende inkomsten, die steeds 
aangegeven moeten worden.

Het Rekenhof merkt op dat de selectie voor de CRM-actie ook een aantal vals-positieven 
bevatte, doordat de CRS-fiches geen informatie bevatten naargelang van het soort “reke-
ning” of de aard van het houderschap. Het gaat onder meer om de begunstigden van een 
levensverzekering die deze zelf niet hebben onderschreven of de houders van aandelen in 
buitenlandse instellingen voor collectieve beleggingen (ICB)37.

35 De selectie werd beperkt tot de bedrijfsleiders met een buitenlandse rekening die een link hebben met een Belgi-
sche vennootschap, die zelf geen buitenlandse rekening heeft, aangezien de buitenlandse gegevens op dat mo-
ment nog niet consulteerbaar waren in Biztax (zie hoger punt 3.1.3). 

36 Customer Relationship Management.
37 Wanneer de rapporterende financiële instelling een buitenlandse ICB is, geeft de CRS-fiche niet aan of de aandelen 

hiervan op een Belgische of buitenlandse rekening worden aangehouden. Enkel in het laatste geval geldt er een 
aangifteplicht. 
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Om de impact van deze CRM-actie te beoordelen, vergeleek het Rekenhof het aantal aan-
gegeven buitenlandse rekeningen (grafiek 4) en levensverzekeringen (grafiek 5) in het aan-
slagjaar 2019 met de voorgaande aanslagjaren. Hieruit blijkt een sterke toename van 46 % 
voor de buitenlandse rekeningen en 30 % voor de buitenlandse levensverzekeringen in het 
aanslagjaar 2019 ten opzichte van het aanslagjaar 2018. De CRM-actie heeft dus duidelijk 
een positief effect gehad op de spontane compliance.

De belastingadministratie zal nagaan of een boete moet worden opgelegd aan belasting-
plichtigen die ondanks de CRM-actie niets hebben aangegeven.

Grafiek 4 –  Aantal aangegeven buitenlandse rekeningen per aanslagjaar
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Grafiek 5 –  Aantal aangegeven buitenlandse levensverzekeringen per aanslagjaar
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Grafiek 5 - Aantal aangegeven buitenlandse levensverzekeringen per aanslagjaar 

 

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van TACM, P (cijfers van 22 november 2019) 

4.2.2.2 AABBI-controles  
De AABBI heeft op basis van een risicoanalyse van de CRS-inlichtingen (zie punt 4.2.1.1) 
zowel controles uitgevoerd bij natuurlijke personen, vennootschappen, als juridische 
constructies en hun uiteindelijk begunstigden. Daarnaast werd ook een beperkt aantal 
dossiers gecontroleerd naar aanleiding van de FATCA-inlichtingen. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de resultaten van deze verschillende controleacties en de verhoging 
van de belastbare grondslag op datum van 31 december 201938.  

Tabel 6 – Overzicht resultaten van de controleacties door de AABBI (toestand op 31/12/2019) 

Type actie Aantal 
dossiers 

Aantal 
productieve 

dossiers 

% 
productieve 

dossiers 

Verhoging 
belastbare 

grondslag (in 
euro) 

CRS-natuurlijke personen 319 71 22% 37.203.021,86 

CRS-vennootschappen 78 8 10% 1.292.938,47 

CRS-juridische constructies 89 25 28% 775.213.640,28 

FATCA 5 1 20% 73.799,54 

Totaal 491 105 21% 813.783.400,15 

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de AABBI  

De AABBI-controles waren gemiddeld in 21% van alle dossiers productief. Daarbij waren 
vooral de CRS-controleacties bij de vennootschappen zeer weinig productief (gemiddeld 

 

38 Er werden ook nog bijkomende btw-opbrengsten geboekt ter waarde van  141.068,35 euro bij CRS-natuurlijke personen 
en 43.351,25 bij CRS-juridische constructies. 
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4.2.2.2 AABBI-controles
De AABBI heeft op basis van een risicoanalyse van de CRS-inlichtingen (zie punt 4.2.1.1) 
zowel controles uitgevoerd bij natuurlijke personen, vennootschappen, als juridische con-
structies en hun uiteindelijke begunstigden. Daarnaast werd ook een beperkt aantal dos-
siers gecontroleerd naar aanleiding van de FATCA-inlichtingen. Onderstaande tabel geeft 
een overzicht van de resultaten van deze verschillende controleacties en de verhoging van 
de belastbare grondslag op datum van 31 december 201938.

Tabel 6 –  Resultaten van de controleacties door de AABBI (op 31 december 2019)

Type actie Aantal 
dossiers

Aantal 
productieve 

dossiers

 % 
productieve 

dossiers

Verhoging 
belastbare 

grondslag (in euro)

CRS-natuurlijke personen 319 71 22 % 37.203.021,86

CRS-vennootschappen 78 8 10 % 1.292.938,47

CRS-juridische constructies 89 25 28 % 775.213.640,28

FATCA 5 1 20 % 73.799,54

Totaal 491 105 21 % 813.783.400,15

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van de AABBI

De AABBI-controles waren gemiddeld in 21 % van alle dossiers productief. Daarbij waren 
vooral de CRS-controleacties bij de vennootschappen zeer weinig productief (gemiddeld 
10 %). In totaal resulteerden de AABBI-controles in een verhoging van de belastbare grond-
slag met 813,8 miljoen euro. Vooral de CRS-controleactie t.a.v. juridische constructies leidde 
tot een forse verhoging van de belastbare grondslag. 754 miljoen euro kwam daarbij voort 
uit één juridische constructie met verschillende dossiers.

Tot slot werden ook nog 27 dossiers m.b.t. fiscaal verjaarde kapitalen doorgestuurd naar het 
parket.

4.2.2.3 Beheersnazicht en controleacties van de AAFisc
De administratie P van de AAFisc heeft in 2019 op grond van de CRS- en FATCA-inlich-
tingen verschillende controles in de personenbelasting verricht (zie tabel 7). De kleinere 
dossiers, waarbij het verschil tussen het aangegeven bedrag en de buitenlandse inlichtin-
gen een bepaalde drempel niet overschrijdt, werden onderworpen aan een eenvoudig be-
heersnazicht, dat was beperkt tot een onderzoek van de laatste twee aanslagjaren. Dit ver-
schil kan immers worden verklaard doordat de buitenlandse inlichtingen brutobedragen 
vermelden, terwijl de aangegeven bedragen nettobedragen omvatten. De beheersnazichten 
waren echter in 74 % van alle gevallen positief. Dit leidde tot een totale verhoging van 
de belastbare grondslag met 44,2 miljoen euro. Ondanks de beperkte capaciteit waren op 
31 december 2019 97 % van alle geselecteerde dossiers afgewerkt.

38 Er werden ook nog bijkomende btw-opbrengsten geboekt ter waarde van 141.068,35 euro bij CRS-natuurlijke per-
sonen en 43.351,25 bij CRS-juridische constructies.
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Tabel 7 –  Resultaten beheersnazichten in de personenbelasting (op 31 december 2019)

Type actie
Aantal 

geselecteerde 
dossiers

Aantal  
afgewerkte 

controles

Aantal  
productieve 

controles

Verhoging 
belastbare 

grondslag (in euro)

CRS-beheernazicht 7.332 7.086 (97 %) 4.816 (68 %) 33.547.211,64

FATCA-beheersnazicht 2.746 2.661 (97 %) 2.354 (88 %) 10.675.442,81

Totaal 10.078 9.747 (97 %) 7.170 (74 %) 44.222.654,45

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van TACM, P

De grotere dossiers waarbij er niets is aangegeven in de personenbelasting, werden aan een 
grondigere controle onderworpen. De controle strekt zich daarbij uit tot vijf aanslagjaren 
en bij fraude tot zeven aanslagjaren39. De CRS-en FATCA-controleactie waren in 81 % van 
de onderzochte dossiers productief met een totale verhoging van de belastbare grondslag 
van 41,7 miljoen euro, wat overeenkomt met een bijkomende belasting van 14,9 miljoen 
euro. In meer dan de helft van alle controles werd de bijzondere aanslagtermijn voor fraude 
van zeven jaar toegepast40. Op 31 december 2019 waren 94 % van de geselecteerde dossiers 
volledig afgewerkt.

Tabel 8 –  Resultaten controleacties in de personenbelasting (op 31 december 2019)

Type actie
Aantal 

geselecteerde 
dossiers

Aantal 
afgewerkte 

controles

Aantal 
productieve 
controles

Verhoging 
belastbare 

grondslag (in euro)

Belasting-
supplement 

(in euro)

CRS-controleactie  679 655 (96 %) 526 (80 %) 32.344.294,32 11.443.867,84

FATCA-controleactie  510 468 (92 %) 388 (83 %) 9.372.185,55 3.484.483,26

Totaal 1.189 1.123 (94 %) 914 (81 %) 41.716.479,87 14.928.351,10

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van TACM, P

Daarnaast vonden in 2019 ook nog twee beperkte controleacties plaats bij wijze van test. 
De eerste actie betrof groepen “bedrijfsleiders – ondernemingen” (zie tabel 9). Van de af-
gewerkte dossiers in de personenbelasting en de vennootschapsbelasting was uiteindelijk 
17 % productief 41. In totaal leidde deze actie tot een verhoging van de belastbare grondslag 
met 1,7 miljoen euro en een bijkomende belasting van bijna 0,4 miljoen euro42. Op 31 de-
cember 2019 waren 81 % van alle controles uitgevoerd.

39 Zie artikel 358, § 1, 2° WIB 92.
40 Bij de CRS-controleactie was dit het geval in 55 % van alle dossiers, bij de FATCA-controleactie in 62 % van alle 

onderzochte dossiers. 
41 Op 2 januari 2020 waren 67 % van alle dossiers in de personenbelasting afgewerkt, in de vennootschapsbelasting 

was dit 87 %.
42 In één dossier werd ook een bijkomende btw-aanslag van 4.387,17 euro ingevorderd.
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Tabel 9 –  Resultaten van de actie “bedrijfsleiders-ondernemingen” (op 31 december 2019)

Aantal 
geselecteerde 

dossiers

Aantal 
afgewerkte 

controles

Aantal 
productieve 

controles

Verhoging 
belastbare 
grondslag

Belasting-
supplement

Controles PB 200 143 (72 %) 25 (17 %) 352.544,81 104.384,25

Controles Venn.B. 233 207 (89 %) 35 (17 %) 1.395.571,06 275.091,17

Totaal 433 350 (81 %) 60 (17 %) 1.748.115,87 379.475,42

Bron: Rekenhof op basis van cijfers van TACM, KMO

De tweede actie betrof een controle ten aanzien van vennootschappen op de “salary split” 
betaald aan hun personeel. Op 2 januari 2020 waren zes van de twaalf dossiers afgewerkt, 
waarvan echter geen enkele tot een positief resultaat heeft geleid.

Tot slot voert de administratie P van de AAFisc sinds 2018 nog een controleactie uit bij 
de vermoedelijke begunstigden van juridische constructies op vraag van de AABBI (zie 
punt 4.2.1.1). De controle bestaat uit twee fasen. In een eerste fase wordt nagegaan of de 
oprichter of begunstigde van een juridische constructie deze constructie heeft aangegeven 
in zijn belastingaangifte. Het niet-respecteren van deze aangifteplicht leidt tot de toepas-
sing van een administratieve geldboete van 6.250 euro43. De tweede fase omvat vervolgens 
een controle op de toepassing van de kaaimantaks t.a.v. de inkomsten verkregen door de 
juridische constructie in hoofde van de oprichter. Tabel 10 hierna geeft een overzicht van 
de resultaten van deze controleactie uitgesplitst per fase voor de controlejaren 2018 en 2019. 
In de eerste fase werden in totaal 90 boetes opgelegd ter waarde van 562.500 euro44. In de 
tweede fase leidde de toepassing van de kaaimantaks uiteindelijk tot een verhoging van 
de belastbare grondslag met ongeveer 1 miljoen euro, wat overeenkomt met een belasting-
supplement van 0,36 miljoen euro.

Tabel 10 –  Resultaten controles in het kader van de kaaimantaks door de AAFisc (in euro)

Jaar  
van 

controle 
Fase Aantal 

dossiers

Aantal 
productieve 

dossiers

Aantal 
boetes

Totaal-
bedrag 
boetes

Verhoging 
belastbare 
grondslag 

Belasting-
supple- 

ment

2018 1 103 29 (28 %) 39 243.750

2 38 11 (29 %) 288.874 115.554

2019 1 46 28 (61 %) 51 318.750

2 41 14 (34 %) 724.606 239.972

Totaal 90 562.500 1.013.480 355.526

Bron: Rekenhof, op basis van cijfers van TACM, P

4.2.3 Hulpmiddelen en opleiding
In tegenstelling tot de binnenlandse inkomsten waar in veel gevallen al (bevrijdende) roe-
rende voorheffing is ingehouden, is dit niet het geval voor buitenlandse inkomsten45. Deze 

43 Art. 445, § 2 WIB 92.
44 De boete wordt toegepast per jaar en per niet-aangegeven juridische constructie. Het aantal opgelegde boetes kan 

dus hoger zijn dan het aantal gecontroleerde dossiers.
45 Tenzij een in België gevestigd tussenpersoon al roerende voorheffing heeft ingehouden.
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werden in het verleden meestal niet aangegeven. Sinds de gegevensuitwisseling vormt de 
taxatie van buitenlandse roerende inkomsten voor veel fiscale ambtenaren dan ook een re-
latief nieuwe en complexe materie. Zo bestaan er immers tal van afgeleide financiële instru-
menten, beleggingsfondsen of instellingen voor collectieve beleggingen die een apart be-
lastingregime ondergaan46. Om tot een correcte en uniforme taxatie te komen, moeten de 
fiscale ambtenaren bij hun controletaken dus voldoende ondersteund en begeleid worden.

Momenteel omvat het stageprogramma van de nieuwe ambtenaren enkel een algemene 
opleiding inzake roerende inkomsten. Voor de Nederlandstalige stagiairs vond in 2018 ook 
een aanvullende opleiding plaats over de taxatie van buitenlandse roerende inkomsten. 
In januari en februari 2020 hebben de beheers- en controleagenten van de administratie 
P van de AAFisc, die worden geconfronteerd met CRS- of FATCA-fiches, hierover ook een 
tweedaagse opleiding kunnen volgen. In totaal namen 648 (Nederlandstalige en Fransta-
lige) ambtenaren hieraan deel. Door een gebrek aan opleidingscapaciteit zijn momenteel 
geen specifieke opleidingen over buitenlandse roerende inkomsten gepland voor fiscale 
ambtenaren van de administratie KMO. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de 
FOD Financiën dat op dit ogenblik onderzocht wordt op welke wijze er specifieke opleidin-
gen in deze materie georganiseerd kunnen worden voor de agenten KMO.

Om de controles op een gestandaardiseerde en objectieve wijze te laten verlopen, zijn ver-
schillende hulpmiddelen beschikbaar. Zo heeft TACM, P voor het beheersnazicht een geco-
ordineerde handleiding opgesteld om foutboodschappen in Taxi te behandelen. Ook wor-
den voor elke controleactie interne richtlijnen uitgevaardigd met nadere instructies. Er zijn 
ook modelformulieren beschikbaar om een vraag om inlichtingen te versturen.

Daarnaast werd binnen de administratie P van de AAFisc een ondersteuningsteam samen-
gesteld met het oog op kennisdeling en een uniforme taxatie van de buitenlandse roerende 
inkomsten. Op geregelde tijdstippen wordt een document dat alle vragen en antwoorden 
verzamelt, opgeladen op een interne sharepoint.

Tot slot werd de nuttige toepassing CPDI-DBV (zie punt 3.2.2.2) in 2020 uitgebreid met een 
rubriek buitenlandse dividenden en intresten voor zes verschillende landen47. Daarnaast 
werden per categorie van roerend inkomen (o.m. aandelen, obligaties, sicavs en trackers) 
praktische voorbeeldfiches opgeladen, die opgesteld werden op basis van de ervaringen van 
de voorbije controleactie.

4.2.4 Steekproef
Om de oorzaken van niet-productiviteit van de controleacties in de personenbelasting van 
de AAFisc na te gaan, voerde het Rekenhof verschillende steekproeven uit. De analyse van 
de geselecteerde dossiers gebeurde telkens op basis van het opgemaakte controleverslag in 
de applicatie Stirco48.

46 Zie bv. artikel 19bis WIB.
47 Het gaat om Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië en Spanje.
48 Deze toepassing wordt door de FOD Financiën gebruikt om het controleprogramma te beheren en het contro-

ledossier te digitaliseren.
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Een eerste steekproef betrof de controleactie CRS, waarbij 70 niet-productieve dossiers op 
willekeurige basis geselecteerd werden49. Het Rekenhof stelde na grondige analyse verschil-
lende oorzaken van niet-productiviteit vast (zie grafiek 6). De belangrijkste oorzaak (21 %) 
was dat er al (bevrijdende) roerende voorheffing (RV) was ingehouden, doordat een Belgi-
sche bank is opgetreden als tussenpersoon. Aangezien de CRS-fiche enkel informatie bevat 
van de buitenlandse bank, is de Belgische fiscus hiervan niet op de hoogte.

In 16 % van de gevallen bleek het dan weer niet om een Belgische rijksinwoner te gaan. 
Veelal ging het om Europese ambtenaren of andere (diplomatieke of consulaire) ambte-
naren, die een exceptie van fiscale woonplaats genieten, zodat hun eventuele (roerende) 
inkomsten niet in België belast kunnen worden.

Daarnaast waren er heel wat dossiers (14 %) waarbij de belastingplichtige slechts naakte 
eigenaar van de rekening was, terwijl de inkomsten enkel moeten worden aangegeven door 
de vruchtgebruiker. Ook de inkomsten uit buitenlandse spaar- of levensverzekeringen 
(13 %) zijn in veel gevallen niet belastbaar50.

Het viel ook op dat in 11 % van de gevallen de inkomsten toch waren aangegeven door de 
belastingplichtige, maar in een verkeerde code of een later aanslagjaar.

Minder belangrijke oorzaken van improductiviteit waren het bestaan van een foutieve 
CRS-fiche (6 %) of een vroegere regularisatie (4 %). Andere oorzaken waren bv. een foutieve 
identificatie of het feit dat de rekening op naam van de vennootschap (in plaats van de be-
stuurders) stond. Eén dossier werd ook doorgestuurd naar de BBI wegens de complexiteit 
hiervan.

Grafiek 6 –  Redenen van niet-productiviteit CRS-controleactie op basis van een steekproef van 
70 dossiers
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bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden, waardoor zij fiscaal als niet-inwoner 
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regularisatie e.d.m. 

Het Rekenhof concludeert uit de uitgevoerde steekproeven dat in veel gevallen de 
improductiviteit te wijten is aan informatie waarover de Belgische fiscus niet beschikt, bv. 
een Belgische bank die optreedt als tussenpersoon en reeds roerende voorheffing inhoudt of 
de belastingplichtige die slechts naakte eigenaar is. Om de effectiviteit van de controles nog 
te verhogen, beveelt het echter aan te onderzoeken of er geen automatische deselectie van 

 

51 De steekproef werd verricht op basis van de beschikbare controleresultaten op 22 november 2019. Van de in totaal 512 
acties waren er al 428 dossiers (84% ) afgesloten, waarvan 79 dossiers (18%) niet-productief bleek. Daarvan werden er 50 
dossiers - 63% van alle niet-productieve dossiers - geselecteerd voor de steekproef. 
52 De voorwaarden waaronder men van dit bijzonder stelsel gebruik kan maken staan beschreven in de circulaire . nr. Ci. 
RH. 624/325.294 van 8 augustus 1983. 
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Bron: Rekenhof

49 De steekproef werd verricht op basis van de beschikbare controleresultaten op 21 oktober 2019. Van de in totaal 
677 dossiers waren er al 534 dossiers (79 % ) afgesloten, waarvan 119 dossiers (22 %) niet-productief bleken. Daar-
van werden er 70 dossiers – 59 % van alle niet-productieve dossiers - geselecteerd voor de steekproef.

50 Zo zijn bv. de uitkeringen van een levensverzekering met een gegarandeerd rendement, die acht jaar werd aange-
houden, niet belastbaar.
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Het Rekenhof voerde een gelijkaardige aselecte steekproef uit m.b.t. de FATCA-controle-
actie. Hierbij werden 50 willekeurig uitgekozen improductieve dossiers nader onderzocht51. 
In 80 % van alle improductieve dossiers lag de verklaring in het feit dat de belastingplich-
tige niet aan de Belgische personenbelasting, maar aan de belasting van niet-inwoners 
onderworpen is. Vele Amerikaanse expats kunnen immers genieten van het bijzondere 
aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden, waardoor zij fiscaal als niet-inwoner moeten 
worden beschouwd52.

Andere redenen van niet-productiviteit betroffen de naakte eigendom, een vroegere regu-
larisatie e.d.m.

Het Rekenhof concludeert uit de uitgevoerde steekproeven dat in veel gevallen de impro-
ductiviteit te wijten is aan informatie waarover de Belgische fiscus niet beschikt, bv. een 
Belgische bank die optreedt als tussenpersoon en reeds roerende voorheffing inhoudt of de 
belastingplichtige die slechts naakte eigenaar is. Om de effectiviteit van de controles nog 
te verhogen, beveelt het echter aan te onderzoeken of er geen automatische deselectie van 
niet-inwoners kan plaatsvinden bij de risicoanalyse. Momenteel krijgt TACM, P een stati-
sche lijst van buitenlandse kaderleden in België van TACM KMO53. Deze lijst bleek echter 
niet altijd volledig of soms gedateerd te zijn.

4.3 Opvolging van de resultaten

De opvolging van de resultaten van de uitgevoerde controleacties gebeurt binnen de AAFisc 
momenteel door TACM, die ook de risicoanalyse heeft gemaakt. Voor de controleacties ge-
beurt de meting van de productiviteit aan de hand van de in Stirco beschikbare resultaats-
fiches. Zowel de controleactie CRS als FATCA in de personenbelasting waren daarbij zeer 
succesvol (gemiddeld 80 à 83 %). Ook de steekproeven door het Rekenhof toonden aan dat 
de ruimte voor verbetering in deze acties relatief beperkt is.

De resultaten van de beheersnazichten zijn net zoals bij DAC1 moeilijker op te volgen. Bij 
het gebruik van de applicatie Taxi moeten immers geen controleverslagen worden opge-
steld, waardoor de redenen van niet-productiviteit achteraf niet kunnen worden achter-
haald. Een verhoging van de belastbare grondslag kan momenteel enkel worden vastgesteld 
door een manuele vergelijking van de relevante codes van de aangifte vóór en na de con-
trole. Daarbij valt ook op dat de CRS-beheersnazichten (68 %) over het algemeen iets min-
der productief waren dan de CRS-controleacties (80 %)54. De kleinere supplementen van de 
beheersnazichten in vergelijking met de controleacties zijn wellicht te verklaren doordat 
het om kleinere bedragen gaat en de controletermijn bij het beheersnazicht (beperkt tot 
twee aanslagjaren) vaak korter is.

51 De steekproef werd verricht op basis van de beschikbare controleresultaten op 22 november 2019. Van de in totaal 
512 acties waren er al 428 dossiers (84 % ) afgesloten, waarvan 79 dossiers (18 %) niet-productief bleek. Daarvan 
werden er 50 dossiers – 63 % van alle niet-productieve dossiers – geselecteerd voor de steekproef.

52 De voorwaarden waaronder men van dit bijzonder stelsel gebruik kan maken staan beschreven in de circulaire .  
nr. Ci. RH. 624/325.294 van 8 augustus 1983.

53 Deze lijst is gebaseerd op een bestand dat jaarlijks door de dienst OEO – Applicatiebeheer & Business Analyse 
wordt aangeleverd aan TACM KMO. Sinds 1 juli 2020 behoort de controle van de kaderleden tot de administratie P, 
zodat TACM P in de toekomst de bestanden zelf moet ophalen.

54 Bij de FATCA-beheersnazichten en controleacties is dit verschil minder uitgesproken.
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TACM, P heeft in 2020 zijn risicoanalyse bijgestuurd door de gehanteerde drempelbedragen 
te verlagen en meer dossiers aan een grondigere controle te onderwerpen.

Daarnaast volgt TACM, P op of de controleur het icoon voor internationale inlichtingen wel 
heeft aangeklikt. In mei 2020 waren in totaal 96,71 % van alle CRS-inlichtingen aangeklikt. 
Het aanklikken betekent echter niet noodzakelijk dat er een inhoudelijke controle op basis 
van deze inlichting heeft plaatsgevonden, maar geeft wel een goede indicatie (zie punt 3.3).

De productiviteit van de controleacties bij wijze van test in de vennootschapsbelasting was 
eerder zwak. Zo was de actie groepen “bedrijfsleiders-ondernemingen” in minder dan een 
vijfde van de gecontroleerde dossiers productief. Het Rekenhof ziet hiervoor twee belang-
rijke redenen. Ten eerste is er de moeilijkere risicoanalyse, doordat men de buitenlandse 
inlichtingen niet zomaar kan vergelijken met de binnenlandse aangiftes. Ten tweede is de 
controle veel complexer en is er een gebrek aan kennis bij de controleambtenaren. Er zijn 
wel instructies voor deze complexe acties, maar op het niveau KMO zijn geen specifieke 
opleidingen gegeven over (buitenlandse) roerende inkomsten (zie hoger punt 4.2.3). In zijn 
antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat op dit ogenblik onderzocht 
wordt op welke wijze er specifieke opleidingen in deze materie georganiseerd kunnen wor-
den voor de agenten KMO.

Voor de actie groepen “bedrijfsleiders-ondernemingen” moest elke “groep” bovendien het 
voorwerp uitmaken van een geïntegreerde globale controle, wat een samenwerking van de 
pijlers P en KMO noodzaakt. Het Rekenhof stelde vast dat de huidige toegangsmatrices van 
Taxi en Biztax een efficiënte samenwerking in de praktijk in de weg staan, doordat de bui-
tenlandse inlichtingen in principe niet gedeeld mogen worden met andere (niet-bevoegde) 
ambtenaren (zie ook punt 4.1.3).

De AABBI heeft nog geen algemene analyse of evaluatie gemaakt van haar risicoanalyse op 
grond van de ontvangen financiële inlichtingen. De al uitgevoerde controles leverden ech-
ter slechts in gemiddeld 20 % van de dossiers resultaat op. De AABBI gaf als belangrijkste 
redenen van niet-productiviteit bij de natuurlijke personen op dat de inkomsten correct 
zijn aangegeven, er geen uitsplitsing was van naakte eigendom en vruchtgebruik, men geen 
verzekeringsnemer is, maar begunstigde of men geen rijksinwoner meer is of nergens meer 
bekend. Ook waren er in totaal zestien regularisaties, waarvan de AABBI door de strikte 
geheimhouding van het Contactpunt Fiscale Regularisaties op voorhand geen kennis had. 
Een andere reden was dat de CRS-fiches soms fouten bevatten. Een kruisvergelijking van de 
CRS-fiches met de financiële gegevens opgenomen in het CAP (centraal aanspreekpunt bij 
de NBB) is een interessante denkpiste om de kwaliteit van de CRS-fiches te verhogen, maar 
botst vooralsnog op wettelijke hinderpalen55.

De steekproef van het Rekenhof van de controleacties van de AAFisc leverde gelijkaardige 
redenen op. Desondanks waren deze acties wel zeer succesvol. Dit zou erop kunnen wijzen 
dat het vooral kleinere bedragen zijn die niet worden aangegeven. Mogelijk hebben vele 

55 De fiscus moet de strikte procedure zoals bepaald in de artikelen 322, § 2 en 3, en artikel 333/1 van het WIB92 na-
leven om toegang te hebben tot de punctuele relevante financiële gegevens opgenomen in het CAP. De wet van 
8 juli 2018 houdende de organisatie van het CAP voorziet ook niet in de mogelijkheid om een kopie te maken van 
de financiële data die zich in het CAP bevinden.
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belastingplichtigen ook geanticipeerd op de internationale gegevensuitwisseling door hun 
buitenlandse inkomsten te regulariseren56. Ook het “verkopen” van buitenlandse verblijf-
vergunningen57 – de zogenaamde golden visa - aan vermogende Belgische belastingplich-
tigen, kan een reden zijn waarom grote vermogens nog steeds verborgen kunnen blijven. 
De Belgische fiscus zal dan immers geen buitenlandse inlichtingen meer ontvangen. De 
AABBI stelde vast dat sinds 2015 in totaal 1.983 Belgische belastingplichtigen hun fiscaal 
domicilie verlegden naar de Verenigde Arabische Emiraten, Malta of Cyprus, al dan niet 
met gebruikmaking van golden visa.

4.4 Deelconclusie

De ontvangen financiële inlichtingen maken het voorwerp uit van een logisch onderbouw-
de risicoanalyse door TACM, P, TACM KMO en de AABBI. Voor de vennootschapsbelasting 
is deze risicoanalyse moeilijker, omdat er geen directe aanknopingspunten zijn met de bin-
nenlandse aangifte.

De controles gebeuren op een gestandaardiseerde en objectieve wijze. Zo zijn er diverse 
handleidingen, interne richtlijnen en modelformulieren voor de controleambtenaren be-
schikbaar.

Terwijl de financiële gegevens in de personenbelasting vrij snel consulteerbaar waren voor 
de controleambtenaren, was dit niet het geval voor de vennootschapsbelasting. Pas in janu-
ari 2020 was er een volledige toegang tot de buitenlandse gegevens in Biztax. In 2019 konden 
daarom slechts twee “testacties” in de vennootschapsbelasting worden gelanceerd. Hierbij 
hebben de KMO-controleambtenaren geen toegang tot de buitenlandse inlichtingen in 
hoofde van de bedrijfsleider(s), wat een efficiënte samenwerking met controleambtenaren 
in de personenbelasting verhindert. Het Rekenhof stelde ook vast dat er zich in de praktijk 
toegangsproblemen voordoen wanneer in een later aanslagjaar een ander centrum bevoegd 
wordt of bij verhuis van de belastingplichtige.

In 2020 hebben de controleambtenaren in de personenbelasting een specifieke opleiding 
kunnen volgen over de taxatie van buitenlandse roerende inkomsten. Zij worden bij de uit-
oefening van hun controles ook bijgestaan door een gespecialiseerd ondersteuningsteam. 
De ambtenaren kunnen sinds 2020 ook een beroep doen op een bijzondere informaticatoe-
passing met praktische voorbeeldfiches per categorie van roerende inkomsten. Door een 
gebrek aan opleidingscapaciteit zijn er daarentegen geen specifieke opleidingen over bui-
tenlandse roerende inkomsten georganiseerd voor fiscale ambtenaren van de administratie 
KMO. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat op dit ogenblik 

56 Het eerste auditverslag wijst op een sterke stijging van het aantal regularisaties in 2017, zie Rekenhof, Internatio-
nale automatische uitwisseling van fiscale gegevens – Eerste evaluatieverslag op verzoek van de Panamacommissie, 
Verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, december 2019, p. 61-62, www.rekenhof.be.

57 Momenteel kunnen 19 van de 27 EU-lidstaten verblijfsvergunningen verkopen aan buitenlandse vermogende belasting-
plichtigen indien deze een aanzienlijk bedrag investeren in de betrokken lidstaten. Deze verblijfsvergunningen vereisen 
geen enkele band met het betrokken land en vaak zelfs geen fysieke aanwezigheid. Zie Europese  Commissie, Verslag 
van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economische en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s, Burgerschaps- en verblijfsregelingen voor investeerders in de Europese Unie, SWD(2019) 5 final, 23 januari 2019, 
p. 7-8, https://ec.europa.eu. Bovendien verkopen gewezen en huidige belastingparadijzen zoals Saint Kitts, Vanuatu,  
Antigua en Barbuda, Dominica ook dergelijke gouden visa (zie www.goldenvisas.com). 

https://www.ccrek.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.ccrek.be/Docs/2020_01_AutomatischeUitwisselingGegevens.pdf
https://www.rekenhof.be/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0012&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0012&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0012&from=EN
https://ec.europa.eu
http://www.goldenvisas.com
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onderzocht wordt op welke wijze er specifieke opleidingen in deze materie georganiseerd 
kunnen worden voor de agenten KMO.

De CRS- en FATCA-controleacties in de personenbelasting waren zeer succesvol. De door 
het Rekenhof uitgevoerde steekproeven toonden aan dat de marge voor verbetering hier 
relatief beperkt is. In veel gevallen is de improductiviteit immers te wijten aan informatie 
waarover de Belgische fiscus niet beschikt, bv. een Belgische bank die optreedt als tus-
senpersoon en al roerende voorheffing inhoudt of de belastingplichtige die slechts naakte 
eigenaar is. Om de effectiviteit van de controles te verhogen, beveelt het Rekenhof echter 
aan een geüpdatete database aan te leggen van niet-inwoners of buitenlandse kaderleden, 
zodat deze automatisch gedeselecteerd kunnen worden.

De resultaten van de beheersnazichten zijn daarentegen moeilijker op te volgen bij gebrek 
aan een rapporteringstool. Deze beheersnazichten waren over het algemeen ook iets min-
der productief dan de controleacties. TACM, P heeft in 2020 zijn risicoanalyse bijgestuurd 
door de gehanteerde drempelbedragen te verlagen en meer dossiers aan een grondigere 
controle te onderwerpen.

De productiviteit van de bij wijze van test opgestarte controleacties in de vennootschaps-
belasting was eerder zwak. Wellicht liggen de moeilijkere risicoanalyse en complexere con-
trole hier aan te basis. Om de effectiviteit van de controles te verhogen, raadt het Rekenhof 
een betere omkadering en meer opleidingen voor de controleambtenaren aan.

De AABBI maakte nog geen algemene analyse of evaluatie van haar risicoanalyse op grond 
van de ontvangen financiële inlichtingen. Een mogelijke verklaring voor de beperkte resul-
taten is dat vele belastingplichtigen al geanticipeerd hebben op de internationale gegevens-
uitwisseling door hun buitenlandse inkomsten te regulariseren of hun fiscale domicilie 
verlegd hebben. Het Rekenhof beveelt aan een grondige evaluatie te verrichten en de risico-
analyse bij te sturen waar mogelijk.
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Hoofdstuk 5

Buitenlandse rulings
In algemene zin kan een ruling worden omschreven als een garantie die de belasting-
autoriteiten aan een belastingplichtige geven over hoe, in een specifiek geval, bepaalde 
fiscale aspecten zullen worden behandeld. Een “voorafgaande verrekenprijsafspraak” is een 
type van ruling die door de belastingautoriteiten wordt uitgevaardigd om de methode en 
andere relevante details van de prijsstelling te bepalen die moet worden toegepast op de 
overdracht van goederen of diensten tussen bedrijven. Rulings zijn dus individuele afspra-
ken tussen de fiscale administratie en een belastingplichtige over verrekenprijzen58 of an-
dere fiscale situaties en zijn in essentie bedoeld om meer rechtszekerheid te verschaffen59.

Onder meer “Luxleaks” heeft aangetoond dat rulings in het verleden leidden tot lage be-
lasting van kunstmatig hoge inkomsten in het land dat de voorafgaande ruling afgeeft en, 
omgekeerd, tot kunstmatig lage inkomsten in de andere betrokken landen. Bij gebrek aan 
systematische uitwisseling waren de staten tot voor kort echter niet op de hoogte van el-
kaars rulings.

In OESO- en EU-verband is daarom overeengekomen om, met ingang van respectievelijk 
1 april 2016 en 1 januari 2017, automatisch informatie over belastingrulings tussen landen 
uit te wisselen. Voor de OESO gebeurde dat via actiepunt 5 van het BEPS-actieplan (Base 
Erosion and Profit Shifting) (“BEPS 5”); voor de EU gebeurde dat via de DAC 3-richtlijn60.

De volledige lijst met landen die eind 2019 lid zijn van het inclusive framework van de OESO 
voor de BEPS 5-rulings, omvat in totaal 137 landen. Deze lijst wordt regelmatig geüpdated. 
Naast het tijdvak zijn er meerdere verschillen tussen de uitwisseling in OESO-verband en 
deze in EU-verband, zowel wat betreft de definitie van de bedoelde rulings als de wijze van 
ontvangst en het toepassingsgebied. De tabel opgenomen als bijlage 2 van dit verslag geeft 
de belangrijkste verschillen weer.

58 De verrekenprijs is de prijs die wordt gebruikt bij transacties tussen verbonden ondernemingen of ondernemingen 
die deel uitmaken van dezelfde multinationale groep. Bij deze ondernemingen is het risico reëel dat de gehan-
teerde verrekenprijs wordt gebruikt om winsten te verschuiven binnen de groep. Fiscale administraties treden 
hiertegen op door de winst van de verbonden ondernemingen te corrigeren door de toepassing van een marktcon-
forme verrekenprijs door middel van het zgn. zakelijkheidsbeginsel (at arm’s length-beginsel). Een verrekenprijs 
is slechts zakelijk als deze marktconform is, dus gelijk aan de prijs toepasselijk voor een vergelijkbare transactie 
tussen onafhankelijke ondernemingen in vergelijkbare omstandigheden.

59 Voor een uitgebreide definitie van de begrippen “grensoverschrijdende voorafgaande fiscale beslissing” en “voor-
afgaande verrekenprijsafspraak”, zie art. 338 § 2, 16° & 17° WIB92.

60 Het internationale BEPS-actieplan van de Oeso, actiepunt 5 bepaalt dat de uitwisseling van bepaalde informatie 
over rulings en verrekenprijsafspraken gebeurt in de vorm van een verplicht spontane uitwisseling, op basis van 
het multilaterale Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden van de OESO 
en de Raad van Europa of op basis van een bilateraal dubbelbelastingverdrag met de betrokken partnerstaten die 
geen EU-lidstaat zijn. Richtlijn 2015/2376/EU (DAC 3), art. 1,5,b (en art. 3, 4° van de omzettingswet) bepaalt dat be-
paalde inlichtingen worden opgeslagen in een beveiligd centraal gegevensbestand betreffende de administratieve 
samenwerking op belastinggebied, bestemd voor de EU-lidstaten en ontwikkeld door de Europese Commissie en 
ter beschikking gesteld uiterlijk op 31 december 2017.
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Zowel in OESO- als in EU-verband is de verkregen informatie uit het buitenland beperkt tot 
een aantal high level gegevens en omvat deze dus niet de integrale tekst van de ruling. Na 
ontvangst en verwerking van deze standaardinformatie, moet de ontvangende staat dus be-
slissen of de volledige ruling zal worden opgevraagd bij de lidstaat die deze toekende. Vanaf 
deze tweede fase gebeurt de informatie-uitwisseling bijgevolg niet meer automatisch, maar 
enkel op verzoek. Eén van de voorwaarden voor een geldig verzoek om inlichtingen is het 
uitputtingsbeginsel, d.w.z. dat eerst alles in het werk moet worden gesteld om zelf de inlich-
tingen te verkrijgen. De verzoekende staat moet dus minstens eerst de ruling bij de belas-
tingplichtige opvragen. Bij een verzoek moet ook het verwachte belang worden aangetoond 
van alle inlichtingen die worden opgevraagd. De automatische uitwisseling van de high 
level gegevens is dus slechts een tussenstap die het de Belgische fiscus moet mogelijk maken 
de buitenlandse rulings die een “risico” vormen te detecteren en op te vragen.

5.1 Ontvangst en terbeschikkingstelling van rulings

5.1.1 Aantal ontvangen rulings
De uitwisseling van rulings verloopt in principe volledig elektronisch (behalve voor een 
deel van de BEPS 5-rulings) en langs beveiligde netwerken. Hiervoor worden vooraf vast-
gestelde formats in xml61 gebruikt. Dat vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling zelf, 
maar ook de exploitatie van de gegevens nadien62. De xml-formats bevatten in principe alle 
relevante gegevens die elke partnerstaat nodig heeft om een correcte risico-inschatting te 
maken. Voor de BEPS 5-rulings worden naast xml ook andere tekstverwerkingsformaten 
gebruikt.

De EU-lidstaten delen de DAC 3-rulings met elkaar via een voor alle lidstaten toegankelijke 
centrale database. In de jaren 2017, 2018 en 2019 werden in deze centrale database respectie-
velijk 538, 156 en 163 rulings ingevoerd waarbij België betrokken partij was.

In het kader van BEPS 5 ontving België in de periode 2016–2019 in totaal 1.026 grensover-
schrijdende rulings, waarvan 51 in xml-format en de overige 975 in een andere format. De 
volgende tabel geeft het aantal ontvangen rulings over de periode 2016-2019.

Tabel 11 –  Aantal ontvangen rulings (op 31 december 2019)

Aantal BEPS 5 (XML) Aantal BEPS 5 (Ander format) Aantal DAC 3 (XML)

2016 7 155 0

2017 0 665 538

2018 24 107 156

2019 20 48 163

Totaal 51 975 857

Bron: cijfers van de DIB

61 Dit is een standaard waarmee gestructureerde gegevens kunnen worden weergegeven in de vorm van platte tekst. 
XML is leesbaar voor mens en machine en is geschikt om gegevens over het internet te versturen.

62 Op rulings in XML-format kunnen gemakkelijker zoekmachines worden ingezet. Ook kan in XML een directe risico-
analyse gebeuren met een bepaalde matrix (zie verder, punt 5.2.1).
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De hoge aantallen in 2017 zijn te wijten aan het feit dat er in de beginperiode ook oude, 
bestaande rulings moesten worden uitgewisseld63. Momenteel beperkt de uitwisseling zich 
tot nieuwe rulings of gewijzigde of hernieuwde rulings64.

Er kunnen meerdere Belgische belastingplichtigen bij de ruling betrokken zijn, maar de 
ruling zal slechts één keer uitgewisseld worden, ongeacht het aantal Belgische betrokke-
nen. Dubbeltellingen zijn daarentegen mogelijk doordat een ruling zowel in OESO- als 
EU-verband kan worden uitgewisseld (dit was vooral het geval in de beginfase)65. De exacte 
cijfers van het aantal unieke rulings bleken echter niet beschikbaar bij de administratie.

Zoals blijkt uit de tabel opgenomen als bijlage 2 onderscheidt de OESO in totaal vijf types 
van rulings. Volgens een manuele analyse uitgevoerd door de DIB met betrekking tot de 
BEPS 5-rulings ontvangen in de jaren 2016 en 2017, maken de rulings in verband met voor-
keurregimes en deze met betrekking tot verrekenprijzen het leeuwendeel (meer dan 90 %) 
uit van alle uitgewisselde rulings (nl. 48 % m.b.t. voorkeurregimes en 44 % m.b.t. verreken-
prijzen).

5.1.2 Identificatie van de ontvangen rulings
Enkel rulings die verstrekt worden aan rechtspersonen komen in aanmerking voor uitwis-
seling. Een ruling bevat informatie over de hoofdpersoon66 en alle betrokken personen67. 
Deze wordt bijgevolg maar één keer uitgewisseld.

De identificatie van de hoofdpersoon en de betrokken persoon verloopt op dezelfde manier. 
Er is daarentegen wel een verschil in het identificatieproces tussen inlichtingen in xml-
formaat en in andere formaten68. Bij de in xml-formaat ontvangen inlichtingen, gebeurt de 
identificatie in principe op geautomatiseerde wijze. Indien dit niet mogelijk is, tracht men 
manueel te identificeren met behulp van de toepassing Matchmaker69. De inlichtingen ont-
vangen in een andere vorm dan xml, moeten steeds manueel worden geïdentificeerd, wat 
arbeidsintensiever is dan de procedure bij uitwisseling in xml-formaat.

63 Zie bijlage 2 voor meer details hierover.
64 De bevoegde autoriteit van een lidstaat die vanaf 1 januari 2017 een ruling wijzigt of hernieuwt, moet de bevoegde 

autoriteiten van alle andere EU-lidstaten hierover automatisch inlichten (“aanvullende corrigerende uitwisse-
ling”).

65 Dubbeltellingen in de cijfers van de ontvangen rulings (zowel DAC 3 als BEPS 5) zijn mogelijk omdat bepaalde 
EU-landen zowel onder BEPS 5 als onder DAC 3 de inlichtingen hebben uitgewisseld. In september 2018 heeft de 
OESO echter beslist dat de inlichtingen m.b.t. rulings/verrekenprijsafspraken die moeten worden uitgewisseld via 
DAC 3, niet langer via BEPS 5 moeten worden uitgewisseld. Er zijn echter een aantal EU-lidstaten die desondanks 
onder beide contexten blijven uitwisselen.

66 De hoofdpersoon (of Tax Payer) is de rechtspersoon die de ruling of verrekenprijsafspraak aanvraagt bij een belas-
tingadministratie.

67 De betrokken persoon (of Affected Entity) is niet diegene die de ruling of verrekenprijsafspraak aanvraagt, maar op 
wie deze invloed kan hebben. De definitie van een betrokken persoon verschilt naargelang van de context waarin 
deze wordt uitgewisseld. Bij DAC 3 is de definitie ruimer dan bij BEPS 5.

68 DAC 3-inlichtingen worden altijd in xml-formaat uitgewisseld; bij BEPS 5 hebben de deelnemende landen de keuze 
tussen het xml-formaat en het gebruik van het standaardformulier en is er dus geen verplichting om xml-formaat 
te gebruiken.

69 Voor de manuele identificaties past de toepassing Matchmaker het systeem van “positieve matching” toe. Dit be-
tekent dat van zodra er een match wordt gevonden met een Belgische betrokken entiteit, deze automatisch ook 
wordt toegepast op andere records met identieke persoonsgegevens.
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Met betrekking tot de kwaliteit van de ontvangen DAC 3- en BEPS 5-gegevens voert de DIB 
ook een automatische validatie uit op de in xml ontvangen inlichtingen, waarbij de structu-
rele correctheid van het bestand wordt gecontroleerd. Deze validatie gebeurt automatisch 
op het moment van de ontvangst. Voor BEPS 5-inlichtingen die in een ander formaat uit 
het buitenland worden ontvangen, controleert de DIB de volledigheid en de identificatie-
gegevens. Indien er onvoldoende identificatiegegevens zijn om een Belgische betrokken en-
titeit met zekerheid te kunnen identificeren, wordt het verzendende land gecontacteerd. 
In de jaarlijkse bilaterale feedback die naar andere EU-lidstaten wordt verstuurd, worden 
overigens de matchingpercentages meegedeeld. Voor landen die geen lid zijn van de EU 
kan België via de jaarlijkse OESO peer review in het kader van BEPS 5 op vrijwillige basis 
feedback meedelen.

De volgende tabel geeft de (automatische) identificatiepercentages weer van de rulings in 
xml-formaat.

Tabel 12 –  Automatische identificatie van rulings in xml-formaat (op 31 december 2019)

Jaar van 
ontvangst

Aantal BEPS 5 
(XML)

Aantal DAC 3 
(XML)

Aantal 
geïdentificeerd

Identificatie  
%

2016 7 0 6 85,71

2017 0 538 318 59,11

2018 24 156 101 56,11

2019 20 163 128 69,95

Totaal 51 857 553 60,90

Bron: cijfers van de DIB

Uit bovenstaande tabel blijkt dat over de totale beschouwde periode een automatische iden-
tificatie mogelijk was voor 61 % van de in xml-formaat ontvangen inlichtingen. Het auto-
matische identificatiepercentage bij rechtspersonen ligt lager dan bij natuurlijke personen, 
omdat de DIB bij vennootschappen doorgaans over minder identificatiegegevens beschikt 
(zie punt 3.1.2).

Sinds de opstart van de manuele identificaties in maart 2020 door de administratie is het 
globale identificatiepercentage voor de xml-rulings eind mei 2020 echter gestegen tot 94 % 
(automatisch + manueel)70. De applicatie Matchmaker biedt bovendien ook de mogelijkheid 
om, indien de Belgische entiteit niet kan worden geïdentificeerd, de reden hiervoor aan te 
duiden. Dit zal in de toekomst helpen om de partnerlanden feedback te verschaffen om de 
kwaliteit van de inlichtingen te verhogen, zodat in de toekomst nog betere resultaten kun-
nen worden bereikt bij het identificeren van de belastingplichtigen.

70 Toestand op 28 mei 2020: op een totaal van 1.170 xml-rulings werden er 1.094 of 94 % geïdentificeerd (waarvan 
649 automatisch en 445 manueel (Bron: FOD Financiën, DIB).
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Het globale identificatiepercentage van de BEPS 5-rulings in een andere format is nagenoeg 
gelijk aan 100 %, zoals blijkt uit de volgende tabel.

Tabel 13 –  Manuele identificatie van BEPS5 – rulings (mei 2020)

Jaar van  
ontvangst

Aantal BEPS 5
(ander format)

Aantal identificaties
BEPS 5 (ander format)

Identificatie  
%

2016 155 150 97

2017 665 662 99,5

2018 107 105 98

2019 48 48 100

Totaal 975 965 99

Bron: cijfers van de DIB

Hoewel deze niet in xml-formaat ontvangen inlichtingen steeds manueel moeten worden 
geïdentificeerd, wat veel arbeidsintensiever is dan de automatische identificatie, is dit hoge 
identificatiepercentage volgens de administratie wellicht te wijten aan de goede kwaliteit 
van de inlichtingen en het frequent meedelen van het identificatienummer (TIN) van de 
betrokken rechtspersonen.

5.1.3 Terbeschikkingstelling van de ontvangen rulings
Na een positieve identificatie van één of meer hoofdpersonen is een dossier exploiteerbaar 
voor andere toepassingen van de FOD Financiën en in principe raadpleegbaar voor o.a. de 
controlediensten, mits de internationale reglementering dit mogelijk maakt en mits nale-
ving ook van de IAM-procedure om toegang te verkrijgen tot de inlichtingen.

Bij de uitvoering van de audit konden de controleagenten enkel de BEPS 5-rulings raadple-
gen, die niet in een gestandaardiseerd elektronisch formaat (xml) zijn ontvangen, maar op 
papier of in een andere vorm. De DIB mailt de inlichtingen over de BEPS5-uitwisselingen 
die hij niet in xml-formaat ontvangt immers rechtstreeks aan de dienst die bevoegd is voor 
de taxatie van de Belgische belastingplichtige(n) betrokken bij de ruling. De signalisatie 
hiervan aan de controleagenten zal in de toekomst gebeuren via een aan te klikken icoontje 
in Biztax. De controleagenten worden momenteel op de hoogte gesteld van het bestaan 
van een ruling door een driemaandelijkse lijst die via de Ispocs71 wordt verspreid. Voor de 
risicoanalyse bezorgt de DIB aan de dienst Sectorcoördinatie van de administratie GO een 
driemaandelijkse72 overzichtslijst van alle geïdentificeerde BEPS 5-rulings.

De controleagenten van de administratie GO hebben om informaticatechnische redenen 
nog geen toegang tot de DAC 3-rulings: de xml’s komen wel binnen in het systeem, maar 
Biztax is hiervoor nog niet aangepast.

71 International Single Point of Contact, één per regionaal centrum (zeven) GO van de AAFisc.
72 Het feit dat dit slechts om de drie maanden gebeurt, is niet problematisch, aangezien deze rulings momenteel 

slechts druppelsgewijs binnenkomen. Bij de eerste uitwisseling was dit anders omdat voor de al bestaande rulings 
een deadline bestond waarop deze allemaal tegelijk binnenkwamen.
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In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat de toegang voor de 
controleagenten GO, zowel wat betreft de BEPS 5- als de DAC 3-rulings, volledig operatio-
neel is binnen Biztax sinds 20 augustus 2020.

5.2 Benutting van de ontvangen gegevens

5.2.1 Risicoanalyse
De risicobeoordeling van de rulings wordt uitgevoerd door de dienst Sectorcoördinatie van 
de administratie GO van de AAFisc, ongeacht of deze nu tot de doelgroep KMO dan wel 
GO behoren. Hij wordt daarin ondersteund door een team van zgn. Ispocs en de Cel Ver-
rekenprijzen.

Vanaf maart 2018 startte de administratie GO de eerste risicoanalyse als pilootproject op 
met betrekking tot 445 BEPS 5-rulings die in 2016 en 2017 werden ontvangen op papier73. 
Aan de hand van een matrix waarbij twee selectiecriteria worden gekruist, nl. het type van 
de ruling en de reden van uitwisseling (uiteindelijke moederentiteit, rechtstreekse moeder-
entiteit, betrokken partij …) werd een eerste automatische deselectie doorgevoerd van on-
geveer 25 % van de binnengekomen rulings. In een volgende fase gebeurde de risicoanalyse 
van de ontvangen rulings door de Ispocs binnen elk centrum GO van de AAFisc. In totaal 
zijn er bij de administratie GO zeven Ispocs, één per regionaal centrum, die een lijst krijgen 
van alle rulings uit hun regio waarvan zij het risico moeten inschatten op basis van hun 
kennis en ervaring. Deze individuele “preanalyse” door de Ispocs verloopt grotendeels ma-
nueel. Indien op basis van de samenvatting van de ruling het risico niet voldoende correct 
kan worden ingeschat, wordt de volledige ruling opgevraagd, eerst bij de belastingplichtige 
en daarna bij het verzendende land.

Na deze individuele preanalyse volgt een gezamenlijke analyse op een maandelijkse Ispoc-
vergadering van alle regionale centra, aangevuld met twee afgevaardigden van de Cel Verre-
kenprijzen, waar alle risicogevallen worden besproken en kennis onderling wordt gedeeld.

Na toepassing van een aantal bijkomende deselectiecriteria (o.a. verjaring74, al lopende con-
troles, gebrek aan controlecapaciteit in bepaalde lokale centra GO …) werd dan een finale 
lijst opgesteld met de geselecteerde dossiers waarvoor een concreet onderzoek zal worden 
opgestart. Uiteindelijk werden er van de meer dan 400 rulings een 60-tal geselecteerd voor 
grondige controle.

Zoals verderop blijkt, zijn de directe controleresultaten van de geselecteerde rulings over 
het algemeen weinig productief. Naar aanleiding van deze controles werden echter wel 
vaak indirecte resultaten geboekt.

Gelet op de prille status ervan en het leerpad dat nog wordt gevolgd, beoordeelt het Reken-
hof de opgestelde risicomatrix als logisch en voldoende onderbouwd. De fiscus stelde echter 
vast dat in veel gevallen de samenvatting onvoldoende duidelijk is of te weinig gestructu-
reerd voor een goede risicobeoordeling. Dit is niet enkel een Belgisch probleem, vele landen 
kampen met dezelfde problematiek. Mogelijke aanbevelingen die al op internationale fora, 

73 De overige papieren rulings behoren tot de bevoegdheid van de administratie KMO.
74 In geval van rulings ontvangen in 2016, waarvoor de tweejarige onderzoekstermijn verstreken is in 2018.
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waaraan België deelnam, naar voren zijn gekomen, zijn de toevoeging van bepaalde sleutel-
woorden, de invoering van een ratingsysteem door het land van verzending of een relevante 
beschrijving van de voornaamste fiscale gunstregimes per land75. België heeft soms geen of 
weinig kennis van de specificiteiten van bepaalde gunstregimes van andere landen. Ook de 
hantering van verschillende definities door de partnerstaten bemoeilijkt een efficiënte en 
effectieve risicoanalyse. Momenteel ontbreekt immers een internationaal geldende hand-
leiding met duidelijke richtlijnen.

De risicoanalyse gebeurt, na de eerste screening aan de hand van de hierboven beschreven 
matrix, grotendeels manueel. Om de risicoanalyse te automatiseren, beveelt het Rekenhof 
aan het gebruik van artificiële intelligentie te onderzoeken. Dit zou het mogelijk moeten 
maken bepaalde verbanden te zoeken. Ook de verschillende formaten waarin voorname-
lijk de BEPS-rulings toekomen (xml of papier) bemoeilijken een automatische analyse. De 
administratie GO pleit daarom voor een internationale database, zoals dit het geval is voor 
de DAC 3-rulings, eventueel aangevuld met een zoekmotor. Dit moet echter internationaal 
worden overeengekomen.

De Belgische fiscus is daarnaast voorstander om de procedure voor het opvragen van de 
volledige ruling te vereenvoudigen. Ook dit moet internationaal worden geregeld. Momen-
teel kan de integrale tekst pas worden opgevraagd na uitputting van de eigen middelen76 
en nadat is aangetoond dat het opvragen van de volledige ruling naar verwachting relevant 
is voor de belastingheffing in hoofde van de betrokken belastingplichtige. Dit komt met 
andere woorden neer op een cirkelredenering: om het risico te kunnen inschatten is de 
integrale tekst nodig, maar die kan pas worden verkregen na opgave van de concrete risico-
elementen. Op 15 oktober 2019 had de DIB acht verzoeken ingediend, waarvan zeven posi-
tief werden beantwoord en één nog in behandeling was.

Na de afsluiting van dit pilootproject, dat dus enkel betrekking had op de BEPS 5-rulings 
ontvangen in 2016 en 2017, werd besloten dit voort te zetten met betrekking tot zowel de 
BEPS 5-rulings ontvangen vanaf 2018 als de DAC 3-rulings. Hierbij werden de vernoemde 
matrix (inhoud van ruling en reden van uitwisseling) en de preanalyse door de Ispocs be-
houden als werkwijze. Bij het afsluiten van de audit was de selectie nog niet afgerond.

5.2.2 Controle
In 2013 hadden de AAFisc en de AABBI een protocol gesloten voor de verdeling van de dos-
siers tussen beide administraties77. In principe vormen verrekenprijscontroles een exclu-
sieve bevoegdheid van de administratie GO en met name de Cel Verrekenprijzen, tenzij er 
sprake is van fraude, in welk geval de AABBI voorrang krijgt. In algemene zin is het zo dat 
wanneer de AABBI een zaak behandelt, de administratie GO zich afzijdig houdt.

75 Bv. IOTA, Report on Effective Treatment of Tax Rulings subject to the Exchange between Tax Administrations”,  
17 december 2019, p. 26.

76 Dit betekent dat de betrokken belastingplichtige altijd eerst moet worden aangesproken om de volledige ruling te 
verkrijgen. Pas wanneer dit niet succesvol blijkt, kan de DIB een verzoek richten tot een andere partnerstaat.

77 Samenwerkingsprotocol van 9 oktober 2013 ter optimalisatie van de gegevensuitwisseling tussen de Algemene 
Administratie van de BBI en de Algemene Administratie van de Fiscaliteit, in het kader van een doeltreffende con-
trole op de verrekenprijzen, in werking getreden op 1 november 2013.
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De in 2018 opgestarte risicoanalyse met betrekking tot de ontvangen BEPS 5-rulings leid-
de uiteindelijk tot een zestigtal controles waarvan er slechts een vijftal productief bleken. 
Daarnaast werden echter in ongeveer evenveel dossiers indirecte resultaten geboekt, omdat 
de controleagenten bij het diepgaandere onderzoek van deze dossiers soms op andere zaken 
botsen die los staan van de betrokken ruling maar wel een fiscaal effect kunnen hebben. 
Verrekenprijscontroles zijn meestal een relatief lang en tijdrovend proces (gemiddeld acht-
tien maanden) en eindigen vaak met onderhandelingen die (al dan niet) leiden tot een ak-
koord. Door de eigenheid van de problematiek inzake verrekenprijzen bestaat er enkel een 
globale administratieve controleaanpak en werd er geen uitgebreid controlemodel als dus-
danig uitgewerkt. Gelet op de lange behandelingstermijn van dergelijke verrekenprijsdos-
siers kan ook de vraag worden gesteld of de onderzoeks- en aanslagtermijn van 24 maanden 
na ontvangst van de info (art. 358, § 3, WIB92) hier wel volstaat.

5.2.3 Hulpmiddelen en opleiding
Voor de meeste controleagenten vormen de buitenlandse rulings een nieuwe informatie-
bron waarvan zij de fiscale risico’s moeten leren inschatten. Onderlinge kennisdeling en 
uitwisseling van ervaring zijn hierbij cruciaal. Daartoe worden ook soms meetings gehou-
den tussen de diverse lokale centra GO, wat de uniforme behandeling van de dossiers ten 
goede komt.

Ook de regionale Ispocs spelen hierbij een essentiële ondersteunende rol, door het overdra-
gen van hun expertise naar de lokale fiscale controleurs. In de zeven lokale centra GO werd 
overigens ook een basisopleiding van vijf dagen georganiseerd die werd gevolgd door drie 
à vier medewerkers per centrum (in totaal een twintigtal mensen of ongeveer 20 % van het 
personeel).

Daarnaast werd binnen de administratie GO een Cel International Taxation opgericht, be-
staande uit drie medewerkers van de Cel Verrekenprijzen, die als aanspreekpunt fungeert 
voor het ruimere kader van de internationale fiscaliteit (dus niet alleen puur verrekenprij-
zen).

Voorts kan ook worden verwezen naar initiatieven als de Building the Future-workshops die 
de fiscale administratie een tweetal keer per jaar organiseert en de zgn. Summerschool waar 
diverse internationale thema’s aan bod komen en interessante dossiers worden voorgesteld.

Tenslotte is nog een instructie betreffende de rulings en een handleiding in ontwikkeling 
die is bedoeld om alle informatie te delen over het wetgevende kader inzake BEPS 5 en  
DAC 3.

Ook de toegang tot bepaalde financiële databanken (met financiële informatie en informa-
tie over financiële markten) zou zeker bij verrekenprijscontroles een belangrijke aanwinst 
kunnen betekenen. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat hij 
ondertussen toegang heeft tot één van deze databanken. Een verdere uitbreiding inzake de 
raadpleging van andere commerciële databanken is gepland vanaf begin 2021.
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5.3 Opvolging van de resultaten

Momenteel is er weinig of geen administratieve opvolging qua resultaten van de controles 
die specifiek verband houden met rulings. Ook de Cel Verrekenprijzen heeft weinig zicht 
op de resultaten van zijn controles.

De administratie heeft maar een beperkt zicht op de (specifieke) resultaten van haar con-
troles omdat enkel de globale controleresultaten voor haar beschikbaar zijn en dus niet 
de specifieke supplementen die rechtstreeks kunnen worden toegewezen aan rulings. In 
de resultatenfiche van de administratieve toepassing Stirco worden alle controleresultaten 
immers samengevoegd in één globale code en worden deze dus niet apart gestatistikeerd78. 
In de huidige stand van zaken is het dus niet mogelijk voor de administratie om de controle-
resultaten apart op te volgen, maar zijn alleen de globale supplementen per controledossier 
beschikbaar.

Een adequate opvolging van de controleresultaten die het rechtstreekse gevolg zijn van 
internationale inlichtingen zou nochtans zeker kunnen bijdragen tot een performantere 
risicoanalyse. Daartoe zou het in de toekomst nuttig zijn te voorzien in aparte codes voor 
rechtzettingen ten gevolge van internationale gegevensuitwisselingen. Voor gerichte acties 
van de administratie inzake BEPS 5-/DAC 3-rulings zullen sowieso aparte resultaten kun-
nen worden opgevolgd.

5.4 Deelconclusie

Het identificatiepercentage van de rulings, zowel deze ontvangen in xml-formaat als in een 
ander formaat, ligt zeer hoog (respectievelijk 94 % en 99 %). Het automatische identifica-
tiepercentage bij rechtspersonen ligt lager dan bij natuurlijke personen, omdat de DIB bij 
vennootschappen doorgaans over minder identificatiegegevens beschikt.

Bij de uitvoering van de audit konden de controleagenten van de administratie GO enkel de 
BEPS 5-rulings (die niet in xml-formaat werden ontvangen) raadplegen. Om informatica-
technische redenen hadden zij nog geen toegang tot de DAC 3- en BEPS 5-rulings in xml-
formaat. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat de controle-
agenten GO sinds 20 augustus 2020 volledige toegang hebben tot alle rulings, ongeacht het 
formaat waarin deze werden ontvangen (papier of xml).

Het voornaamste pijnpunt van het gebruik van uitgewisselde rulings is dat de risicoanalyse 
sterk wordt belemmerd doordat de samenvattingen van de rulings onvoldoende kwalita-
tieve data bevatten. In deze context blijft een efficiënte risicoanalyse een moeilijke opdracht 
en zijn er op internationaal niveau nog heel wat werkpunten om de datakwaliteit te verho-
gen.

Aangezien er bij de risicoanalyse nog heel wat (tijdrovend) manueel werk te pas komt, 
zou de mogelijkheid van gebruik van artificiële intelligentie kunnen worden onderzocht. 
De huidige risicoanalyse moet dan ook worden gezien als een leerproces dat nog in volle  

78 Er is enkel een vakje aanvinkbaar in Stirco voor “internationale inlichting”.
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ontwikkeling is. Ook al staat de risicoanalyse nog in de kinderschoenen, toch moet worden 
benadrukt dat de loutere kennis van het bestaan van een ruling op zich al zeer waardevolle 
informatie kan uitmaken voor de controlediensten.

Voorlopig ontbreekt een centrale opvolging van de resultaten waardoor onder meer niet 
kan worden nagegaan of de risicoanalyse haar doel bereikt.
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Hoofdstuk 6

Landenrapporten
Sinds 30 juni 2018 worden jaarlijks landenrapporten (Country-by-Country Reports, CBC) 
 automatisch uitgewisseld. Dit houdt in dat een multinationale groep alle landen waarin zij 
actief is, moet informeren over de wereldwijde allocatie van winst, economische activiteiten 
en betaalde belastingen binnen de groep. De landenrapporteringsverplichting geldt daarbij 
slechts voor grote multinationale groepen waarvan de geconsolideerde bruto-opbrengsten 
750 miljoen euro of meer bedragen.

De automatische uitwisseling van landenrapporten kwam er onder impuls van het BEPS-
actieplan van de OESO (actiepunt 1379). De verschillende aspecten zoals het toepassings-
gebied, de timing, de procedures en de waarborgen liggen vervat in het Multilateraal Ak-
koord tussen bevoegde autoriteiten van 27 januari 2016. België stemde op 11 augustus 2017 in 
met dit akkoord80. Daarnaast werd ook binnen de EU een wetgevend kader uitgewerkt voor 
de uitwisseling van landenrapporten. Het landenrapport werd voor alle lidstaten verplicht 
gemaakt door de DAC-richtlijn in 2016 opnieuw uit te breiden (“DAC 4” genoemd)81. Deze 
richtlijn volgt daarbij grotendeels het OESO-rapport. In januari 2020 moesten op basis van 
deze rechtsgronden (EU en niet-EU) in totaal 75 partnerlanden op wederzijdse basis lan-
denrapporten met België uitwisselen82.

Door multinationals een minimale rapportageverplichting op te leggen, moeten nationale 
belastingautoriteiten wereldwijd betere verrekenprijsrisicoanalyses kunnen maken en over 
meer informatie beschikken bij de uitvoering van controles. Het landenrapport moet jaar-
lijks worden ingediend in het land van de uiteindelijke moederentiteit83 en wordt vervolgens 
automatisch uitgewisseld met de andere landen waar de multinationale groep actief is (zie 
figuur 2).

79 OESO (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final report, 
OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, www.oecd.org.

80 Wet van 11 augustus 2017 houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten in-
zake de uitwisseling van landenrapporten, ondertekend te Parijs op 27 januari 2016.

81 Richtlijn 2016/881 (“DAC 4”) van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft ver-
plichte automatische uitwisseling van landenrapporten, http://www.eur-lex.europa.eu/.

82 OESO, Country-by-Country Reporting Exchange Relationships (toestand januari 2020) , www.oecd.org. Hiertoe 
behoren ook de Verenigde Staten, waarmee op 20 juli 2017 een bilaterale overeenkomst werd gesloten voor de 
uitwisseling van landenrapporten.

83 De uiteindelijke moederentiteit is in principe de entiteit die gehouden is de geconsolideerde jaarrekening van de 
groep op te maken.

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264241480-en.pdf?expires=1603353040&id=id&accname=guest&checksum=938B5BFA710A695FAF5DE6F834E650D5
https://www.oecd.org/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://Country-by-Country Reporting Exchange Relationships
http://www.oecd.org
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Figuur 2 –  Landenrapportering
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Figuur 2 - Landenrapportering 

 

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de AAFisc 

Daarnaast werden op nationaal niveau twee bijkomende rapporteringsverplichtingen 
ingevoerd voor Belgische groepsentiteiten van een zekere omvang, vanaf aanslagjaar 2017: 
een groepsdossier en een lokaal dossier (zie ook verder, punt 6.1.3). Deze nieuwe 
informatiebronnen moeten de fiscus in staat stellen de doeltreffendheid van haar 
risicoanalyse verder te verhogen en de belastingcontroles in verband met 
winstverschuivingen naar laag belaste jurisdicties efficiënter te doen verlopen. Tot slot moet 
elke Belgische groepsentiteit van een multinationale groep de fiscus via een notificatie op de 

1. Groepsentiteiten sturen 
inlichtingen door naar de 
uiteindelijke 
moedermaatschappij van een 
multinational.

2. De uiteindelijke 
moedermaatschappij zendt 
het landenrapport naar de 
belastingadministratie van 
haar woonstaat.

3. Deze belastingadministratie 
stuurt het landenrapport naar 
alle landen waar de 
multinational belastingplichtig 
is.

Bron: Rekenhof, op basis van informatie van de AAFisc

Daarnaast werden op nationaal niveau twee bijkomende rapporteringsverplichtingen inge-
voerd voor Belgische groepsentiteiten van een zekere omvang, vanaf aanslagjaar 2017: een 
groepsdossier en een lokaal dossier (zie ook verder, punt 6.1.3). Deze nieuwe informatie-
bronnen moeten de fiscus in staat stellen de doeltreffendheid van haar risicoanalyse verder 
te verhogen en de belastingcontroles in verband met winstverschuivingen naar laag belaste 
jurisdicties efficiënter te doen verlopen. Tot slot moet elke Belgische groepsentiteit van een 
multinationale groep de fiscus via een notificatie op de hoogte brengen wie de rapporte-
rende (moeder)entiteit is en dus het landenrapport zal indienen84.

84 Voor rapporteringsperiodes die eindigen op 31 december 2019 of later moet de notificatie niet meer elk jaar op-
nieuw worden ingediend, maar enkel wanneer er zich een wijziging voordoet.
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6.1 Ontvangst en terbeschikkingstelling van de landenrapporten

6.1.1 Aantal ontvangen landenrapporten
Het landenrapport bevat per fiscaal rechtsgebied o.m. de volgende informatie: inkomsten, 
winst, belastingen, (een gedeelte van het) eigen vermogen, aantal personeelsleden en be-
paalde activa. Het bevat ook een lijst van alle groepsentiteiten per land met hun belangrijk-
ste bedrijfsactiviteit(en).

De voorbije twee jaar heeft de Belgische fiscus in totaal al 4.438 landenrapporten ontvan-
gen. Daarbij zijn dubbeltellingen mogelijk van de landenrapporten die zowel onder BEPS 
13 als onder DAC 4 worden uitgewisseld. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de 
FOD Financiën dat hij vanaf 2021 beter in staat zal zijn om eventuele dubbeltellingen te 
detecteren.

Tabel 14 –  Aantal ontvangen landenrapporten per kalenderjaar (op 31 december 2019)

Jaar van ontvangst Aantal landenrapporten

2018 2.136

2019 2.302

Bron: cijfers van de DIB

De Belgische fiscus kan daarbij controleren of alle landenrapporten zijn ontvangen aan 
de hand van de ingediende notificaties door de Belgische groepsentiteiten. Op datum van 
25 februari 2020 waren in totaal al 13.629 notificaties bij de AAFisc ingediend85. Dit aantal 
ligt hoger dan het aantal ingediende landenrapporten, aangezien één landenrapport infor-
matie m.b.t. verschillende Belgische groepsentiteiten kan bevatten. Er is echter geen data-
base beschikbaar van de theoretische doelgroep van betrokken Belgische groepsentiteiten.

Bij het afsluiten van de audit kon de fiscus de notificaties nog niet automatisch koppelen 
aan de ontvangen landenrapporten. Dit komt omdat niet alle Belgische groepsentiteiten 
konden worden geïdentificeerd (zie verder punt 6.1.2). Daarnaast vereist de koppeling tus-
sen de verschillende gegevensbronnen een unieke identificatiesleutel. Voor een Belgische 
onderneming kan het ondernemingsnummer worden gebruikt, maar voor de uiteindelijke 
moederentiteit, die vaak een buitenlandse onderneming is, moet nog een unieke sleutel 
worden gevonden. Het Rekenhof beveelt aan zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor 
deze problemen en een database aan te leggen waarin de doelgroep met een historiek in 
kaart wordt gebracht zowel op Belgisch, als op wereldwijd niveau.

Het Rekenhof merkt ook op dat de Belgische fiscus geen toegang heeft tot de buitenlandse 
geconsolideerde groepsopbrengsten en dus niet direct kan controleren of Belgische enti-
teiten behoren tot een groep met een wereldwijde geconsolideerde omzet van meer dan 
750 miljoen euro (= grens waarbij het landenrapport verplicht is). Ondernemingen waarbij 
noch een landenrapport, noch een notificatie werd ingediend, dreigen daardoor onder de 
radar te blijven.

85 Het aantal notificaties zal in de toekomst wellicht sterk dalen doordat vanaf 2020 de notificatie niet meer elk jaar 
moet worden ingediend.
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6.1.2 Identificatie en kwaliteit van de landenrapporten
De DIB tracht de Belgische groepsentiteiten vermeld in de landenrapporten in eerste in-
stantie automatisch te identificeren. Dit lukt echter slechts in 67 % van de gevallen (toe-
stand op 4 februari 2020). De overige 33 % moet dus manueel worden geïdentificeerd. 
Sinds november 2019 kunnen niet-geïdentificeerde Belgische groepsentiteiten met behulp 
van de toepassing Matchmaker manueel worden geïdentificeerd (zie ook punt 5.1.3). Op 
7 april 2020 waren nog geen resultaten bekend van deze manuele identificaties.

De DIB verifieert bij ontvangst de structurele correctheid van de uit het buitenland ont-
vangen landenrapporten. Op deze manier heeft de DIB enkele malen vastgesteld dat de 
identificatienummers of de namen van de Belgische belastingplichtigen ontbraken, hoewel 
hun vermelding een vereiste is binnen DAC 4 en BEPS 13. De DIB koppelt deze problemen 
systematisch terug aan het partnerland en probeert zo de kwaliteit te verbeteren.

De AABEO maakte begin 2019 ook een analyse van de kwaliteit van de binnenlandse lan-
denrapporten86. De informatie uit de landenrapporten werd daarbij vergeleken met de ge-
publiceerde geconsolideerde jaarverslagen van de betrokken entiteiten. De AABEO kwam 
tot de conclusie dat de onderzochte landenrapporten vaak fouten of anomalieën bevatten. 
Voorbeelden zijn ondernemingen die verkeerdelijk negatieve bedragen opgeven of afwij-
ken van de verplichting om in eenheden (en niet in centen of duizenden) te rapporteren, 
verschillende valuta gebruiken of verkeerde landencodes ingeven. Om de kwaliteit van de 
binnenlandse landenrapporten te verbeteren, is sinds 30 juli 2019 het portaal MyMinfin 
geopend voor de indiening van correcties van landenrapporten en werd een brochure met 
richtlijnen, voorbeelden en een geüpdatete lijst met validatieregels gepubliceerd op het  
e-servicesportaal BEPS13. Ook meer controles en sancties kunnen de kwaliteit verder ver-
beteren (zie punt 6.1.4).

Een inhoudelijke kwaliteitscontrole van de ontvangen buitenlandse landenrapporten ligt 
daarentegen moeilijker, aangezien de Belgische fiscus geen systematische toegang heeft 
tot de buitenlandse geconsolideerde jaarrekeningen. Wellicht komen in de buitenlandse 
landenrapporten echter dezelfde “kwaliteitsproblemen” terug als in de binnenlandse lan-
denrapporten, wat een efficiënte benutting en effectieve risicoanalyse in de weg kan staan. 
België is dus, wat de kwaliteit van de landenrapporten betreft, grotendeels afhankelijk van 
de (sensibiliserings)acties in het buitenland. Om dit probleem grotendeels te ondervangen, 
kan de Belgische fiscus de informatie uit de ontvangen landenrapporten wel vergelijken 
met deze uit de lokale dossiers en groepsdossiers.

Indien een controleagent een fout vaststelt in een ontvangen landenrapport moet hij dit 
melden aan de DIB, die de potentiële fout vervolgens rapporteert aan het verzendende part-
nerland. De administratie van het partnerland vraagt dan een correctie aan zijn ingezetene 
rapporterende entiteit en wisselt deze uit met alle betrokken landen. De Belgische fiscus 
beschikt, in tegenstelling tot wat de binnenlandse landenrapporten betreft, niet over de 
mogelijkheid bijkomende sancties op te leggen (zie hierna, punt 6.1.4).

86 In totaal werden 72 in België ingediende landenrapporten die betrekking hadden op het kalenderjaar 2016 geana-
lyseerd.
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6.1.3 Aantal ontvangen lokale dossiers en groepsdossiers
Belgische groepsentiteiten moeten vanaf aanslagjaar 2017 ook een groepsdossier en een 
lokaal dossier indienen als zij aan welbepaalde criteria voldoen m.b.t. hun bedrijfs- en 
 financiële opbrengsten, balanstotaal of personeelsbestand. Het groepsdossier vult het lan-
denrapport aan en moet een algemene risico-inschatting van de verrekenprijspolitiek van 
de Belgische belastingplichtige mogelijk maken. Zo bevat het standaardinformatie over de 
groep, die relevant is voor alle groepsleden, inclusief de aard van haar bedrijfsactiviteiten, 
de immateriële vaste activa, de financiële intra-groepsverrichtingen en de geconsolideerde 
financiële en fiscale positie van de multinationale groep. Het groepsdossier kan ook een rol 
spelen bij de verdere verklaring van de verrekenprijsanalyse, zoals is weergegeven in het 
lokale dossier. Dit laatste bevat specifiekere informatie over de Belgische groepsentiteit en 
de grensoverschrijdende intra-groepstransacties waarbij deze betrokken is.

Terwijl het lokale dossier moet worden ingediend samen met de aangifte vennootschaps-
belasting of de aangifte belasting niet-inwoners vennootschappen, moet het groepsdossier 
uiterlijk binnen de twaalf maanden na de laatste dag van de rapporteringsperiode van de 
groep worden ingediend87. De volgende tabel bevat een overzicht per inkomstenjaar van het 
aantal ingediende groepsdossiers en lokale dossiers.

Tabel 15 –  Aantal ingediende groepsdossiers en lokale dossiers per inkomstenjaar

Inkomstenjaar Aantal groepsdossiers Aantal lokale dossiers Totaal

2016 75 3 78

2017 2.328 146 2.474

2018 2.438 2.528 4.966

2019 1.879 2.302 4.181

Totaal 6.720 4.979 11.699

Bron: administratie GO (data ontvangen op 25 februari 2020)

Uit deze cijfers blijkt dat niet aan alle landenrapporten (of notificaties) een groepsdossier of 
lokaal dossier gekoppeld is of omgekeerd. Momenteel kunnen de groepsdossiers en de lo-
kale dossiers echter niet automatisch worden gekoppeld aan de landenrapporten. Dit is ook 
hier te wijten aan de moeilijke identificatie en de noodzaak van het vinden en gebruiken 
van een unieke sleutel (zie hierboven, punt 6.1.1). Het Rekenhof herhaalt daarom zijn aan-
beveling om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor deze problemen en een database 
aan te leggen van de volledige doelgroep – zowel wat betreft de landenrapporten, als de 
lokale dossiers en groepsdossiers – zodat vergelijkingen tussen de subcategorieën mogelijk 
zijn. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat voorzien is in de 
opmaak van een volledige doelgroep.

Het Rekenhof stelde ook vast dat er geen systematische kwaliteitscontrole is van de lo-
kale dossiers en de groepsdossiers. Dit is nochtans een onontbeerlijke voorwaarde voor een 
effectieve risicoanalyse. Een willekeurige steekproef door de fiscus heeft aangetoond dat 
heel wat ingediende lokale dossiers fouten of anomalieën bevatten. De administratie GO  

87 Dit is de periode waarvoor de uiteindelijke moederentiteit haar geconsolideerde jaarrekening opmaakt, die kan 
afwijken van het boekjaar van de Belgische groepsentiteit.
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ontwikkelt daarom (inhoudelijke) validatieregels voor de indiening van lokale dossiers, zo-
dat bepaalde anomalieën automatisch kunnen worden gedetecteerd. Voor de groepsdos-
siers kunnen geen validatieregels worden opgelegd, aangezien deze voornamelijk tekst be-
vatten. Om dit probleem echter volledig uit te sluiten, zal compliance- en kwaliteitscontrole 
nodig blijven (zie hierna, punt 6.1.4).

6.1.4 Sancties voor niet-naleving van de bijkomende aangifteverplichtingen 
inzake verrekenprijzen

Niet-naleving van de aanvullende rapporteringsverplichtingen inzake verrekenprijzen kan 
aanleiding geven tot een administratieve geldboete overeenkomstig art. 445, § 3, WIB 9288. 
Naargelang van de aard van de overtreding (al dan niet toe te schrijven aan kwade trouw of 
het opzet de belasting te ontduiken) en de recidivegraad, kan de boete oplopen van 1.250 tot 
25.000 euro. Het koninklijk besluit van 29 juni 2018 preciseert de schaal van deze geldboe-
tes89. Het is van toepassing op overtredingen begaan vanaf 19 juli 2018.

Het is de administratie GO van de AAFisc die de sancties moet opvolgen. Het Rekenhof 
stelde echter vast dat in 2018 en 2019 geen enkele boete is opgelegd door interpretatie-
moeilijkheden en kinderziektes. Nu deze problemen grotendeels van de baan zijn, raadt het 
aan meer gerichte controles te verrichten om de compliance en kwaliteit van de bijkomende 
aangifteverplichtingen verder te verbeteren (zie hoger, punten 6.1.2 en 6.1.3). Ook CRM-
acties kunnen worden overwogen.

Om de tijdige indiening van de verschillende aangifteverplichtingen effectief en efficiënt 
te controleren, acht het Rekenhof het bovendien noodzakelijk dat een database van de vol-
ledige doelgroep met historiek wordt aangelegd (zie ook punten 6.1.1 en 6.1.3).

Het Rekenhof stelde tot slot ook vast dat de fiscus nog niet over een automatische toepas-
sing voor de invordering van deze boetes beschikt. Deze applicatie is nog in volle ontwikke-
ling en wordt verwacht klaar te zijn in 2021.

6.1.5 Terbeschikkingstelling
Omdat het enige tijd vergde om intern te beantwoorden aan de internationale afspraken 
over gegevensbescherming en vertrouwelijke behandeling, waren de landenrapporten niet 
onmiddellijk consulteerbaar. Zo heeft de dienst Sectorcoördinatie van de administratie GO 
van de AAFisc pas sinds september 2019 toegang tot de landenrapporten voor risicoanalyse.

De consultatie door de controleambtenaren GO moet verlopen via de beheersapplicatie 
Biztax. Ten tijde van de uitvoering van de audit hadden de controleambtenaren nog geen 
toegang tot de buitenlandse landenrapporten, doordat Biztax nog niet volledig was aange-
past. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat dit intussen wel 
het geval is.

88 Het gaat om de gevallen waarin het landenrapport (art. 321/2, WIB 92), het groepsdossier (art. 321/4, WIB 92) of 
het lokaal dossier (321/5, WIB 92) niet wordt ingediend, laattijdig wordt ingediend of onvolledig of onjuist is, als-
ook de gevallen waarin de notificatieplicht niet wordt nageleefd.

89 Koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot uitvoering van artikel 445, § 3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen 1992 inzake de vastlegging van de schaal van de administratieve boetes wat de verrekenprijzen betreft en hun 
toepassingsmodaliteiten.
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De lokale dossiers en groepsdossiers komen daarentegen binnen via MyMinfin en worden 
nadien via de visualisatietool BEPS 13 ter beschikking gesteld aan de controleambtenaren 
GO.

6.2 Benutting van de ontvangen gegevens

In tegenstelling tot de overige buitenlandse inlichtingen, kunnen de ontvangen landen-
rapporten niet rechtstreeks aanleiding geven tot een bijkomende aanslag, maar moeten 
ze vooral worden gebruikt om grote verrekenprijsrisico’s en andere risico’s die een uithol-
ling van de belastbare basis of winstverschuiving kunnen inhouden, te beoordelen. Het 
is de dienst Sectorcoördinatie van de administratie GO die belast is met de risicoanalyse 
hiervan. Hij wordt hierin bijgestaan door experten van de Cel Verrekenprijzen en een data-
analist van TACM.

6.2.1 Risicoanalyse
Voor de risicoanalyse wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van de door de OESO ont-
wikkelde risico-indicatoren voor landenrapporten90. Er werd daarbij op basis van de lokale 
ervaring een selectie gemaakt van de indicatoren die het meest bruikbaar zijn met het 
oog op een taxatie in België. Per indicator wordt ook vaak gewerkt met een materialiteits-
drempel. Op basis van de toegepaste risico-indicatoren werd in januari 2020 een eerste 
selectie gemaakt van 23 te controleren dossiers91. Deze dossiers mogen niet worden gedese-
lecteerd, omdat men de resultaten hiervan later wil evalueren om de risicoanalyse eventu-
eel bij te sturen.

Bij de risicoanalyse van de landenrapporten moet immers rekening worden gehouden met 
welbepaalde inhoudelijke beperkingen. Zo bevatten de rapporten bv. geen geconsolideerde, 
maar geaggregeerde cijfers per land, waardoor soms dubbeltellingen ontstaan92. Ook de 
kwaliteit van de ontvangen landenrapporten blijft een belangrijk aandachtspunt (zie hoger, 
punt 6.1.2). Om haar risicoanalyse te verbeteren, vergelijkt de Belgische fiscus de informatie 
van het landenrapport met deze uit het lokale dossier. Momenteel is er echter geen automa-
tische link tussen beide gegevensbronnen (zie punt 6.1.1), zodat de analyse hiervan groten-
deels manueel moet gebeuren. Er wordt geen gebruik gemaakt van het groepsdossier bij de 
risicoanalyse, omdat dit volledig uit tekst bestaat en in tegenstelling tot de lokale dossiers 
niet gestandaardiseerd is. Dit sluit een automatische analyse in principe uit. Het gebruik 
van artificiële intelligentietools is hierbij enkel nuttig als men de nodige ervaring heeft en 
de juiste verbanden kan bepalen. Daarnaast worden ook de ontvangen buitenlandse ru-
lings, ondanks het feit dat deze nuttige informatie kunnen bevatten, niet betrokken in de 
risicoanalyse van de landenrapporten.

90 OESO, BEPS action 13 Country-by-Country Reporting, Handbook on effective tax risk assessment, september 2017, 
86 p., www.oecd.org.

91 De selectie gebeurde zowel op basis van de in België ingediende als de buitenlandse ontvangen landenrapporten.
92 Indien meerdere groepsentiteiten in één land gesitueerd zijn, dan worden alle gegevens (o.m. opbrengsten, winst, 

gestort kapitaal) van de verschillende entiteiten opgeteld i.p.v. geconsolideerd. Doordat transacties tussen geli-
eerde entiteiten niet worden geëlimineerd, kan dit een vertekend beeld geven.

http://www.oecd.org/tax/beps/country-by-country-reporting-handbook-on-effective-tax-risk-assessment.pdf
http://www.oecd.org/
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In 2019 ontwikkelde de OESO ook een nieuwe digitale tool, TREAT genaamd, voor een 
automatische risicoanalyse van de landenrapporten. Deze tool visualiseert elk landenrap-
port en laat de risicogebieden oplichten. Hoewel nuttig kan de Belgische fiscus deze tool 
momenteel niet gebruiken, omdat zij hiervoor niet over aangepaste software beschikt.

België nam in 2019 ook vrijwillig deel aan het ICAP-programma (International Compliance 
Assurance Program) van de OESO93. Via dit programma trachten deelnemende landen van 
elkaar te leren om hun risicoanalyses te verbeteren.

6.2.2 Opleiding
Een gedegen opleiding inzake het gepaste gebruik van het landenrapport is cruciaal. Zo 
mag het landenrapport niet rechtstreeks worden gebruikt voor een bijkomende aanslag als 
vervanging van een verrekenprijsanalyse. Niet-naleving van de voorwaarden van gepast 
gebruik wordt immers zwaar gesanctioneerd doordat de uitwisseling van landenrapporten 
(tijdelijk) kan worden geschorst. In februari 2020 werd een specifieke opleiding georgani-
seerd over het gepaste gebruik van het landenrapport. Deze opleiding werd gevolgd door 
66 personeelsleden van de administratie GO.

6.3 Deelconclusie

De fiscus kan de ontvangen landenrapporten momenteel niet automatisch koppelen aan 
de nationale aangifteverplichtingen, o.m. door de moeilijke identificatie van de Belgi-
sche groepsentiteiten en het ontbreken van een unieke sleutel voor de moederentiteiten. 
Sinds november 2019 is de toepassing voor manuele identificatie functioneel, zodat de iden-
tificatiepercentages in de toekomst wellicht zullen verhogen. Het Rekenhof beveelt aan ook 
een specifieke database te ontwikkelen waarin de gehele samenstelling van de doelgroep 
– zowel van de landenrapporten als van de groepsdossiers en de lokale dossiers – in kaart 
wordt gebracht. Deze database moet het niet alleen mogelijk maken te controleren of mul-
tinationals hun fiscale verplichtingen (tijdig) zijn nagekomen, maar moet ook zorgen voor 
een efficiëntere risicoanalyse.

Ook de kwaliteit van de landenrapporten blijft een belangrijk aandachtspunt. Een onder-
zoek door de AABEO van de binnenlandse landenrapporten toonde immers aan dat deze 
vaak fouten of anomalieën bevatten. Aangezien de Belgische fiscus geen toegang heeft tot 
de buitenlandse geconsolideerde jaarrekeningen, moet zij de informatie uit de ontvangen 
landenrapporten vergelijken met deze uit de lokale dossiers en de groepsdossiers. Het Re-
kenhof stelde echter vast dat er geen systematische kwaliteitscontrole is van de lokale dos-
siers en de groepsdossiers. Naast het ontwikkelen van validatieregels, raadt het Rekenhof 
aan meer gerichte controles te verrichten om de compliance en de kwaliteit van de bijko-
mende aangifteverplichtingen verder te verbeteren. Ook CRM-acties kunnen worden over-
wogen.

93 OESO, OECD International Compliance Asssurance Programme (ICAP), www.oecd.org.

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/international-compliance-assurance-programme.htm.
http://www.oecd.org
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Door interpretatiemoeilijkheden en kinderziektes werden nog geen sancties opgelegd in 
geval van niet-naleving van de bijkomende aangifteverplichtingen. Het Rekenhof stelde 
ook vast dat de fiscus niet beschikt over een automatische toepassing voor de invordering 
van deze boetes.

Ten tijde van de uitvoering van de audit hadden de controleambtenaren nog geen toegang 
tot de buitenlandse landenrapporten. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de 
FOD Financiën dat dit intussen wel het geval is. De lokale dossiers en de groepsdossiers 
kunnen via de BEPS 13 visualisatietool worden geconsulteerd.

Voor de risicoanalyse werd, op basis van lokale ervaring, een selectie gemaakt van de door 
de OESO ontwikkelde risico-indicatoren voor landenrapporten. Om informaticatechnische 
redenen kan de fiscus echter geen gebruik maken van de digitale tool van de OESO voor een 
automatische risicoanalyse van de landenrapporten. Om haar risicoanalyse te verbeteren, 
tracht de Belgische fiscus de informatie van het landenrapport te koppelen aan het lokale 
dossier. Dit is niet het geval voor het groepsdossier, dat hoofdzakelijk tekst bevat en dus 
niet automatisch kan worden geanalyseerd. Ook de ontvangen rulings worden, ondanks 
het feit dat deze nuttige informatie kunnen bevatten, niet betrokken in de risicoanalyse 
van de landenrapporten.

De risicoanalyse van de landenrapporten staat nog grotendeels in zijn kinderschoenen. Het 
Rekenhof acht het dus belangrijk de resultaten van toekomstige controles goed op te volgen 
om de risicoanalyse bij te sturen waar nodig.





INTERNATIONALE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN FISCALE GEGEVENS - 
 TWEEDE EVALUATIEVERSLAG / 71

Hoofdstuk 7

Algemene conclusie
In de strijd tegen fiscale fraude zetten de EU en de OESO steeds meer in op de automatische 
uitwisseling van inlichtingen tussen de verschillende fiscale administraties. In een eerste 
auditverslag (2019) focuste het Rekenhof zich voornamelijk op de uitwisseling van beroeps-
inkomsten (EU) en onroerende goederen (EU). In deze tweede audit gaat de aandacht naar 
de uitwisseling van financiële gegevens (EU, OESO en FATCA), rulings (EU en OESO) en 
landenrapporten (EU en OESO).

Hieronder volgen de voornaamste conclusies voor de verschillende fasen van het admini-
stratieve proces.

Ontvangst en organisatie van de gegevensverwerking
Het totale aantal ontvangen inlichtingen steeg in 2019 tot ruim 2,2 miljoen, een toename 
van 7 % ten opzichte van 2018. Het zijn vooral de financiële inlichtingen die het grootste 
deel van de fiscale inlichtingen vertegenwoordigen en ook de sterkste stijging kennen.

De DIB, de bevoegde autoriteit voor de internationale automatische fiscale gegevensuitwis-
seling, werd recent geconfronteerd met een gevoelige vermindering van zijn personeels-
bestand, wat de tijdige uitvoering van de verschillende taken kan bemoeilijken.

Identificatie van de gegevens
De fiscus slaagt erin om de ontvangen inlichtingen toe te wijzen aan de juiste natuurlijke 
personen. Voor de inlichtingen over beroepsinkomsten, pensioenen, onroerende inkom-
sten, levensverzekeringen en financiële rekeningen haalt de fiscus een gemiddelde identi-
ficatiegraad van meer dan 95 %. De identificatie van rechtspersonen daarentegen verloopt 
moeizamer, onder meer door het ontbreken van een internationaal geldend identificatie-
nummer voor ondernemingen. Voor ruim een kwart van de financiële inlichtingen kon 
geen identificatie gebeuren.

Het globale identificatiepercentage van de rulings, zowel deze ontvangen in xml-formaat 
als in ander formaat, ligt zeer hoog (respectievelijk 94 % en 99 %).

De fiscus kan de ontvangen landenrapporten momenteel niet automatisch koppelen aan 
de nationale aangifteverplichtingen, o.m. door de moeilijke identificatie van de Belgi-
sche groepsentiteiten en het ontbreken van een unieke sleutel voor de moederentiteiten. 
Sinds november 2019 is de toepassing voor manuele identificatie functioneel, zodat de iden-
tificatiepercentages in de toekomst wellicht zullen verhogen.

Terbeschikkingstelling van de gegevens
De ontvangen financiële en niet-financiële inlichtingen zijn na identificatie beschikbaar 
in Taxi of Biztax naargelang het om een natuurlijke persoon of uiteindelijke begunstigde 
dan wel een rechtspersoon gaat. Terwijl de financiële gegevens in Taxi vrij snel consulteer-
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baar waren, was dit niet het geval voor Biztax. Door informaticatechnische en gegevens-
beveiliging gerelateerde problemen hadden de medewerkers voor FATCA en CRS respec-
tievelijk pas in juni 2019 en oktober 2019 toegang. Tijdens de audit stelde het Rekenhof vast 
dat niet alle ontvangen inlichtingen over vennootschappen waren opgeladen in Biztax. De 
fiscus heeft dit probleem intussen opgelost.

Sinds eind augustus hebben de controleambtenaren via Biztax toegang tot de samen-
vattingen van alle rulings, zowel BEPS 5 als DAC 3, ongeacht het formaat (xml of niet).

De administratie GO heeft sinds september 2019 toegang tot de buitenlandse landen- 
rapporten voor risicoanalyse. Voor controledoeleinden daarentegen was er tijdens de audit 
nog geen toegang tot deze rapporten. In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD 
Financiën dat dit intussen wel het geval is.

Risicoanalyse
De risicoanalyse zorgt ervoor, via een rangschikking van de dossiers met de grootste (frau-
de)risico’s, dat de beperkte controlecapaciteit optimaal kan worden ingezet.

Voor de risicoanalyse inzake niet-financiële inlichtingen werden de gebruikte bestanden en 
filters inmiddels aanzienlijk verbeterd. Voor bijkomende verbetering zijn Europese afspra-
ken nodig die de kwaliteit van de inlichtingen verhogen.

Voor de financiële gegevens zijn zowel de AABBI als de AAFisc bevoegd voor de risico-
analyse. Voor de natuurlijke personen worden de te controleren dossiers geselecteerd op 
basis van een vergelijking tussen de buitenlandse inlichtingen van financiële rekeningen 
en de Belgische aangiften. Naargelang van het ingeschatte risico krijgen de dossiers een be-
heersnazicht door de AAFisc dan wel een grondigere controle door de AAFisc of de AABBI. 
Voor vennootschappen is de risicoanalyse veel moeilijker, aangezien de aangifte vennoot-
schapsbelasting niet voorziet in afzonderlijke codes voor roerende inkomsten.

Naast de controle van de correcte aangifte van buitenlandse roerende inkomsten, gebruikt 
de AABBI de buitenlandse financiële inlichtingen ook voor de eventuele toepassing van de 
kaaimantaks en voor het opsporen van mogelijke domiciliefraude door Belgische belasting-
plichtigen met buitenlandse inkomsten.

In 2018 is de administratie GO voor het eerst gestart met een risicoanalyse voor de ontvan-
gen BEPS 5-rulings. Op grond van de samenvatting van de rulings stelt de administratie 
GO een matrix op die de aard van de ruling kruist met de reden van uitwisseling. Daarna 
verloopt de verdere risicoanalyse volledig manueel: de Ispocs en medewerkers van de Cel 
Verrekenprijzen analyseren en selecteren op basis van hun kennis en ervaring de meest 
risicovolle rulings. De controles van de geselecteerde dossiers waren nadien echter weinig 
productief. Het is duidelijk dat de risicoanalyse hier botst op intrinsieke limieten waarvoor 
de oplossing op internationaal niveau zal moeten worden gevonden: eenvoudiger verkrij-
gen van de volledige tekst van de ruling, inzet van artificiële intelligentie, uitbouw van een 
zoekmotor …

De landenrapporten, groepsdossiers en lokale dossiers zijn voor risicoanalyse onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. De risicoanalyse heeft zich in eerste instantie hoofdzakelijk 
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gebaseerd op de indicatoren van de OESO, de lokale ervaring van de controleurs en een 
manuele vergelijking van de landenrapporten met de lokale dossiers. De betrouwbaarheid 
van de informatie vormt nog een probleem: zowel de landenrapporten als de lokale dossiers 
bevatten nog vaak fouten en anomalieën. De toepassing om de lokale dossiers digitaal te 
visualiseren is bovendien nog in volle ontwikkeling. Het wereldwijde groepsdossier in tekst 
en niet gestandaardiseerd, maakt geen automatische vergelijking met landenrapporten en 
lokale dossiers mogelijk. De digitale tool van de OESO voor risicoanalyse, TREAT, is nog niet 
bruikbaar voor de Belgische fiscus. Hoewel nuttig betrekt de administratie GO momenteel 
nog niet de ontvangen buitenlandse rulings in de risicoanalyse van de landenrapporten. 
Het Rekenhof is dan ook van oordeel dat de risicoanalyse nog volledig in de kinderschoenen 
staat en in de toekomst de nodige bijsturingen zal moeten ondergaan.

Nazicht
Het nazicht van de dossiers met niet-financiële buitenlandse inlichtingen blijft grotendeels 
beperkt tot beheersnazichten met een geringe diepgang. De resultaten van de beheers-
nazichten waren in 2019 opmerkelijk productiever dan in het verleden, vooral dankzij het 
gebruik van meer correcte en volledige databanken voor de risicoanalyse en een verbeterde 
kennis van het belasten van dergelijke buitenlandse inkomsten. De beheersnazichten heb-
ben de belastbare grondslag in 2019 met in totaal 146,7 miljoen euro verhoogd. Het bedrag 
van de te betalen belasting is niet gekend. Daarnaast voorzag TACM in drie specifieke con-
troleacties die resulteerden in een verhoging van de belastbare grondslag van 2 miljoen 
euro en een te betalen belasting van 0,8 miljoen euro.

Omdat de taxatie van buitenlandse roerende inkomsten voor veel fiscale ambtenaren een 
complexe materie vormt, voorziet de administratie P van de AAFisc sinds 2020 in specifieke 
opleidingen. Door een gebrek aan opleidingscapaciteit zijn er momenteel geen degelijke 
opleidingen voor ambtenaren van de administratie KMO. Voorts werd de zeer nuttige toe-
passing CPDI-DBV uitgebreid met een rubriek over buitenlandse roerende inkomsten.

De beheersnazichten (74 %) en vooral de controleacties (81 %) op grond van de CRS/DAC 2  
en de FATCA-inlichtingen waren bijzonder productief. De door het Rekenhof uitgevoerde 
steekproeven toonden aan dat de marge voor verbetering hier relatief beperkt is. In veel ge-
vallen is de improductiviteit immers te wijten aan informatie waarover de Belgische fiscus 
niet kan beschikken. De beheersnazichten CRS/DAC 2 en FATCA leidden in totaal tot een 
verhoging van de belastbare grondslag met 44,2 miljoen euro. De CRS/DAC2- en FATCA-
controleacties hebben tot een totale verhoging van de belastbare grondslag van 41,7 miljoen 
euro geleid, wat een bijkomende belasting van 14,9 miljoen euro heeft opgebracht.

Naast de beheersnazichten en de controleacties werd ook een CRM-actie gelanceerd voor 
belastingplichtigen die hun buitenlandse rekening of levensverzekering niet hadden aan-
gegeven. De CRM-actie heeft een positief effect gehad op de spontane compliance: de belas-
tingplichtigen gaven in 2019 hun buitenlandse rekeningen (+46 %) en levensverzekeringen 
(+30 %) beduidend meer aan dan in de vorige jaren.

De productiviteit van de twee controleacties bij wijze van test in de vennootschapsbelasting 
(“bedrijfsleiders – ondernemingen” en Salary Split) was eerder zwak. Wellicht liggen de 
moeilijkere risicoanalyse en de complexere controle hier aan de basis.
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Tot slot resulteerde een controleactie bij de vermoedelijke begunstigden van een juridische 
constructie in een totale verhoging van de belastbare grondslag van ongeveer 1 miljoen euro 
of een bijkomende belasting van 0,4 miljoen euro.

De door de AABBI uitgevoerde controles leverden, in tegenstelling tot de beheersnazichten 
en controleacties van de AAFisc, slechts in 21 % van de dossiers resultaat op. Een mogelijke 
verklaring is dat vermogende belastingplichtigen al geanticipeerd hebben op de interna-
tionale gegevensuitwisseling door hun buitenlandse inkomsten te regulariseren of dat ze 
onder meer door domiciliefraude of zogenaamde golden visa, hun vermogen nog steeds 
verborgen kunnen houden. In totaal resulteerden de AABBI-controles in een verhoging van 
de belastbare grondslag met 814 miljoen euro.

De ongeveer 60 controles gebaseerd op rulings leidden in weinig gevallen tot een resultaat. 
Via kennisoverdracht door de Ispocs, de organisatie van een basisopleiding en de ontwik-
keling van een handleiding wil de fiscus de ambtenaren bewust maken van de mogelijkhe-
den die deze nieuwe bron van internationale gegevensuitwisseling biedt.

In januari 2020 heeft de administratie GO op basis van haar risicoanalyse voor het eerst 
23 dossiers geselecteerd voor controle. Omdat er internationale beperkingen gelden voor 
het gepaste gebruik van de landenrapporten zijn opleidingen cruciaal. Een 70-tal controle-
agenten van de administratie GO hebben al een aangepaste opleiding gevolgd.

Opvolging en evaluatie van automatische uitwisseling van gegevens
TACM zorgt voor de opvolging van de resultaten van de uitgevoerde beheersnazichten en 
controleacties voor de buitenlandse niet-financiële en financiële inlichtingen. TACM kan de 
productiviteit van de controleacties vrijwel exact meten in tegenstelling tot de resultaten 
van de beheersnazichten. De redenen van niet-productiviteit kunnen enkel worden achter-
haald door een steekproef. Een verhoging van de belastbare grondslag kan TACM momen-
teel enkel vaststellen door de relevante codes van de aangifte vóór en na het beheersnazicht 
te vergelijken. Deze meting is niet volkomen zuiver aangezien ook andere verhogingen van 
de belastbare grondslag die niet te wijten zijn aan de ontvangst van de buitenlandse inlich-
tingen worden meegeteld.

Een recente compliance-studie van TACM toont aan dat zowel de uitgevoerde controles als 
de verschillende manieren waarop belastingplichtigen worden geïnformeerd over de pro-
blematiek, een positieve impact hebben op de latere spontane aangifte van buitenlandse 
inkomsten.

Op vraag van het Rekenhof heeft de AABBI de resultaten van haar verschillende acties over 
buitenlandse financiële inlichtingen voorgelegd. Een systematische opvolging en evaluatie 
van de resultaten gebeurt echter nog niet.

De fiscus volgt momenteel ook de resultaten van de controles die specifiek verband houden 
met rulings nog niet op, en evalueert deze ook niet. Enkel de globale controleresultaten zijn 
beschikbaar, niet de specifieke resultaten die rechtstreeks toe te wijzen zijn aan de uitwis-
seling van rulings.
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De opvolging en evaluatie van de informatie uit de landenrapporten is een moeilijke oefe-
ning, aangezien deze gegevens alleen maar de info verschaffen die nodig is voor een goede 
inschatting van de fiscale risico’s. De info louter geput uit de landenrapporten mag immers 
niet rechtstreeks leiden tot het heffen van extra belastingen. Bovendien zijn er nog geen 
resultaten van controles bekend. Om de risicoanalyse van de landenrapporten te verge-
makkelijken, legde de Belgische wetgever wel bijkomende nationale aangifteverplichtingen 
inzake verrekenprijzen (lokale en groepsdossiers) op. Het Rekenhof stelde echter vast dat 
de fiscus de compliance van deze bijkomende verplichtingen niet nauwgezet opvolgt. Door 
interpretatiemoeilijkheden en kinderziektes werd in 2018 en 2019 nog geen enkele boete 
opgelegd. Ook een automatische toepassing voor de invordering van deze boetes ontbreekt.
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Hoofdstuk 8

Aanbevelingen
Aanbeveling Betrokken 

actoren
Punt van het 

verslag

Algemeen

1 Versterk de mankracht voor de DIB. FOD Financiën 2.1

2 Voer een internationaal identificatienummer in om 
de identificatie van vennootschappen te verbeteren.

OESO en EU 3.1.2, 4.1.2, 
5.1.2 en 6.1.2

3 Verleen blijvend specifieke en gebundelde feedback 
aan de verzendende landen om de kwaliteit van de 
ontvangen gegevens te verbeteren.

FOD Financiën 3.1.1, 4.1.2, 
5.1.2 en 6.1.2

4 Voorzie in voldoende controle-instrumenten 
zodat de Stirint-gegevens tijdig en volledig zijn 
opgenomen in Biztax.

FOD Financiën 3.1.3 en 4.1.3

5 Zorg voor afdoende meetinstrumenten om het 
gebruik en de resultaten van beheersnazichten op 
te volgen.

FOD Financiën 3.3 en 4.3

Niet-financiële inlichtingen

6 Voorzie in de inwerkingtreding van de pre-quality 
controle in de toepassing Basket-Taxi voor dossiers 
met buitenlandse inkomsten.

FOD Financiën 3.3

Financiële inlichtingen

7 Zoek naar een oplossing voor toegangsproblemen 
tot dossiers in Taxi en Biztax wanneer in een 
later aanslagjaar een ander centrum bevoegd 
wordt voor het dossier of bij verhuis van de 
belastingplichtige.

FOD Financiën 4.1.3

8 Pas de toegangsmatrices van Taxi en Biztax 
aan om de efficiënte controle van zogenaamde 
samenhangende dossiers (bedrijfsleiders en 
vennootschappen) mogelijk te maken.

FOD Financiën 4.1.3

9 Zet in op acties over verschillende vormen van 
domiciliefraude.

FOD Financiën, 
OESO, EU

4.2.1.1

10 Voorzie in een aangepaste opleiding voor 
buitenlandse roerende inkomsten voor fiscale 
ambtenaren van de administratie KMO.

FOD Financiën 4.2.3

11 Onderzoek of de risicoanalyse automatisch kan 
worden gekoppeld aan de fiscale hoedanigheid 
van de belastingplichtige (rijksinwoner of niet-
inwoner) om de effectiviteit van de controles nog te 
verhogen.

FOD Financiën 4.2.4

12 Spoor de AABBI aan om een algemene analyse of 
evaluatie te maken van haar risicoanalyse op grond 
van de ontvangen financiële inlichtingen.

FOD Financiën 4.3
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Aanbeveling Betrokken 
actoren

Punt van het 
verslag

Buitenlandse rulings

13 Zet in op datakwaliteit van de samenvattingen van 
de rulings.

FOD Financiën, 
EU, OESO

5.2.1

14 Onderzoek het gebruik van artificiële intelligentie 
om de risicoanalyse te automatiseren.

FOD Financiën 5.2.1 en 5.4

15 Ontwikkel een specifiek controlemodel om 
controles uit te voeren met buitenlandse rulings.

FOD Financiën 5.2.2

16 Voorzie in toegang tot financiële databanken om 
verrekenprijscontroles te optimaliseren.

FOD Financiën 5.2.3

17 Maak een adequate opvolging mogelijk van de 
controleresultaten door in aparte codes te voorzien 
voor rechtzettingen ten gevolge van het gebruik 
van buitenlandse rulings.

FOD Financiën 5.3

18 Evalueer en stuur de risicoanalyse bij om de 
controleresultaten te verbeteren.

FOD Financiën 5.3

Buitenlandse landenrapporten

19 Maak een automatische koppeling mogelijk tussen 
de ontvangen landenrapporten en de notificaties, 
alsook de lokale dossiers en de groepsdossiers.

FOD Financiën 6.1.1 en 6.1.3

20 Voorzie in de mogelijkheid om te controleren of de 
drempel van 750 miljoen euro wordt overschreden 
door toegang te verschaffen tot de buitenlandse 
geconsolideerde groepsopbrengsten.

FOD Financiën, 
EU en OESO

6.1.1

21 Ontwikkel een specifieke database van de 
gehele doelgroep (landenrapporten, notificaties, 
groepsdossiers en lokale dossiers).

FOD Financiën 6.1.1, 6.1.3 en 
6.1.4

22 Ontwikkel tools (validatieregels) om de kwaliteit 
van de lokale dossiers te verhogen.

OESO, EU en 
FOD Financiën

6.1.3

23 Voer gerichte controles en CRM-acties uit om 
de compliance en kwaliteit van de bijkomende 
aangifteverplichtingen verder te verbeteren.

FOD Financiën 6.1.4

24 Voorzie in een toepassing voor de sanctionering 
van de bijkomende aangifteverplichtingen inzake 
verrekenprijzen.

FOD Financiën 6.1.4

25 Betrek de ontvangen rulings in de risicoanalyse voor 
landenrapporten.

FOD Financiën 6.2.1

26 Zet in op de nieuwe digitale tool TREAT, voor een 
automatische risicoanalyse van de landenrapporten.

FOD Financiën 
en OESO

6.2.1
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Bijlage 1

Normentabel

Fase Norm

Niet-financiële inlichtingen

Identificatie 
& terbeschik-
kingstelling

Er bestaan doeltreffende identificatieprocessen die de buitenlandse inlichtingen 
verbinden aan de binnenlandse belastingplichtigen.

Een geautomatiseerd systeem stelt de ontvangen inlichtingen tijdig en efficiënt 
ter beschikking zodat ze binnen de toegekende bijzondere aanslagtermijn 
kunnen worden gebruikt.

Risicoanalyse De risicoanalyse is logisch onderbouwd en leidt tot een correcte inschatting van 
de risicograad.

Nazicht De werkwijze is duidelijk en werd afdoende gecommuniceerd.

De controles gebeuren op een gestandaardiseerde en objectieve wijze.

Controleambtenaren kunnen de buitenlandse gegevens gemakkelijk en in 
overeenstemming met de internationale afspraken (o.a. inzake vertrouwelijkheid) 
consulteren.

De betrokken ambtenaren worden voldoende opgeleid en bijgestaan in de 
complexe materie van de roerende (internationale) fiscaliteit.

Opvolging De fiscus monitort het hele proces en heeft op die wijze zicht op het aantal 
uitgevoerde controles, de resultaten ervan en de redenen van niet-productiviteit.

Na een evaluatie wordt bijgestuurd waar nodig.

Financiële inlichtingen

Identificatie 
& terbeschik-
kingstelling

Er bestaan doeltreffende identificatieprocessen die de buitenlandse inlichtingen 
verbinden aan de binnenlandse belastingplichtigen.

Een geautomatiseerd systeem stelt de ontvangen inlichtingen tijdig en efficiënt 
ter beschikking zodat ze binnen de toegekende bijzondere aanslagtermijn 
kunnen worden gebruikt

Risicoanalyse De risicoanalyse is logisch onderbouwd en leidt tot een correcte inschatting van 
de risicograad.

Nazicht De werkwijze is duidelijk en werd afdoende gecommuniceerd.

De controles gebeuren op een gestandaardiseerde en objectieve wijze.

Controleambtenaren kunnen de buitenlandse gegevens gemakkelijk en in 
overeenstemming met de internationale afspraken (o.a. inzake vertrouwelijkheid) 
consulteren.

De betrokken ambtenaren worden voldoende opgeleid en bijgestaan in de 
complexe materie van de roerende (internationale) fiscaliteit.

Opvolging De fiscus monitort het hele proces en heeft op die wijze zicht op het aantal 
uitgevoerde controles, de resultaten ervan en de redenen van niet-productiviteit.

Na een evaluatie wordt bijgestuurd waar nodig.

Buitenlandse rulings

Identificatie 
& terbeschik-
kingstelling

Er bestaan doeltreffende identificatieprocessen die de buitenlandse rulings 
verbinden aan de binnenlandse belastingplichtigen.

Een geautomatiseerd systeem stelt de ontvangen inlichtingen tijdig en efficiënt 
ter beschikking zodat ze binnen de toegekende bijzondere aanslagtermijn 
kunnen worden gebruikt.

Risicoanalyse De risicoanalyse is logisch onderbouwd en leidt tot een correcte inschatting van 
de risicograad.
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Fase Norm

Nazicht De werkwijze is duidelijk en afdoende gecommuniceerd.

De controles gebeuren op een gestandaardiseerde en objectieve wijze.

De bij de controles betrokken ambtenaren worden voldoende opgeleid en 
bijgestaan.

Opvolging De administratie heeft een centraal zicht op de benutting van een voor controle 
geselecteerd buitenlands gegeven, alsook op de controleresultaten ervan.

Na evaluatie wordt bijgestuurd waar nodig.

Landenrapporten en bijkomende nationale aangifteverplichtingen

Ontvangst & 
terbeschik-
kingstelling

Er bestaan afdoende controlemogelijkheden voor de Belgische fiscus om 
na te gaan of de internationale en nationale aangifteverplichtingen inzake 
verrekenprijzen correct worden nageleefd.

Het niet-naleven van de bijkomende aangifteverplichtingen inzake verrekenprijzen 
door Belgische groepsentiteiten wordt nauwgezet gesanctioneerd rekening 
houdend met de aard en de ernst van de overtreding.

Een geautomatiseerd systeem stelt de ontvangen inlichtingen tijdig en op een 
efficiënte wijze ter beschikking.

Risicoanalyse De risicoanalyse is logisch onderbouwd – geautomatiseerd waar mogelijk – en 
leidt tot een correcte inschatting van de risicograad.

Voor een efficiënte risicoanalyse moeten alle buitenlandse gegevens worden 
gecombineerd en samengevoegd met informatie die nationaal is verkregen (o.a. 
de groepsdossiers en lokale dossiers).
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Bijlage 2

Belangrijkste verschillen in de uitwisseling van informatie over rulings tussen de OESO en  
de EU

Verschillen BEPS 5 (OESO) DAC 3 (EU)

Definitie “ruling” Smal, 5 categorieën:

1)  Rulings m.b.t. preferentiële 
regimes

2)  Grenoverschrijdende 
unilaterale voorafgaande 
verrekenprijsafspraken en 
andere grensoverschrijdende 
rulings m.b.t. verrekenprijzen 
of de toepassing van 
verrekenprijsprincipes

3)  Grensoverschrijdende 
rulings m.b.t. een unilaterale 
neerwaartse bijstelling van de 
belastbare winst

4)  Rulings m.b.t. een vaste 
inrichting

5)  Rulings m.b.t. intermediaire 
vennootschappen

Breed, alle rulings en 
verrekenprijsafspraken met een 
grensoverschrijdend karakter

Uitzonderingen Nee Ja, optionele KMO-vrijstelling 
(voor rulings gesloten, gewijzigd 
of hernieuwd vóór 1/4/2016 t.a.v. 
vennootschappen met een 
jaarlijkse nettogroepsomzet van 
minder dan 40 miljoen euro)

Bestaande ruling •  Rulings gesloten in 2010-2011-
2012-2013: indien nog van 
toepassing op 1/1/2014

•  Alle rulings gesloten tussen 
1/1/2014 en 31/3/2016 

•  Rulings gesloten in 2012-2013: 
indien nog van toepassing op 
1/1/2014

•  Alle rulings gesloten in 
2014,2015,2016

Nieuwe ruling Gesloten vanaf 1/4/2016 Gesloten vanaf 1/1/2017

Deadline uitwisseling 
bestaande rulings

Vóór 1/1/2017 Vóór 1/1/2018

Deadline uitwisseling 
nieuwe ruling

Binnen de 3 maanden nadat ze ter 
beschikking zijn gesteld van de 
bevoegde autoriteit

Binnen de 3 maanden na het einde 
van de helft van het kalenderjaar 
waarbinnen de rulings werden 
gesloten, gewijzigd of vernieuwd

Landen waarmee de 
ruling moet worden 
uitgewisseld

•  Woonstaat van alle 
betrokken partijen (zowel 
binnen als buiten de 
groepsvennootschap)

•  Woonstaat van 
de rechtstreekse 
aandeelhoudermaatschappij

•  Woonstaat van de uiteindelijke 
moedermaatschappij

•  Met alle EU-lidstaten 
(onafhankelijk of ze betrokken 
partij zijn of niet)

•  Met de Europese Commissie

Wijze van uitwisseling Keuze tussen verschillende kanalen Vanaf 1/1/2018 centrale database 
toegankelijk voor alle lidstaten 
(voorheen via het CCN-netwerk)
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Verschillen BEPS 5 (OESO) DAC 3 (EU)

Standaardformulier 1 per betrokken entiteit 1 per afspraak

Uitgewisselde info •  Identificatiegegevens 
van de aanvrager en de 
rechtspersonen waarop de 
ruling wellicht een invloed zal 
hebben

•  Datum van toekenning / 
wijziging / vernieuwing

•  Periode geldigheid ruling
•  Type ruling of 

verrekenprijsafspraak
•  Samenvatting van de inhoud
•  Reden van uitwisseling
•  Partnerstaten die betrokken 

zijn bij de ruling of 
verrekenprijsafspraak

•  Identificatiegegevens 
van de aanvrager en de 
rechtspersonen waarop de 
ruling wellicht een invloed zal 
hebben

•  Datum van toekenning/
wijziging/vernieuwing

•  Periode geldigheid
•  Type ruling of 

verrekenprijsafspraak
•  Samenvatting van de inhoud
•  Reden van uitwisseling
•  Partnerstaten die betrokken 

zijn bij de ruling of 
verrekenprijsafspraak

•  Bedrag van de transactie(s)
•  Beschrijving van de criteria 

die werden gebruikt voor de 
verrekenprijsvaststelling

•  Gebruikte methode voor de 
verrekenprijsvaststelling



INTERNATIONALE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN FISCALE GEGEVENS - 
 TWEEDE EVALUATIEVERSLAG / 85

Bijlage 3

Vereenvoudigd organigram van de betrokken diensten

Bron: Rekenhof

Dienst
Voorafgaande 
Beslissingen en 
Fiscale Zaken

(Rulings)

In het verslag vermeld

Autonome diensten

STAFDIENSTEN

ALGEMENE ADMINISTRATIES

AABBI

Bijzondere 
Belastinginspectie

AAII

Inning en Invordering

AAPD

Patrimoniumdocumentatie
AAD&A

Douane en Accijnzen

AAThes

Thesaurie

AAFisc

Fiscaliteit

AABEO

Beleidsexpertise en -
ondersteuning

FOD Financiën

Voorzitter
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