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Internationale  
automatische uitwisseling  
van fiscale gegevens
Om zich beter te wapenen tegen internationale fiscale fraude wisselt de Belgische fiscus sinds 
2015 in het kader van internationale akkoorden steeds meer fiscale gegevens uit. Het Rekenhof 
heeft onderzocht of de fiscus deze sterk groeiende gegevensuitwisseling efficiënt kan verwerken 
en benutten. Het zocht een antwoord op de volgende drie onderzoeksvragen:

1.   Heeft de fiscus zich afdoende georganiseerd om de grote massa aan ontvangen buiten-
landse gegevens tijdig en bruikbaar ter beschikking te stellen van de taxatiediensten?

2.   Heeft de fiscus zich afdoende georganiseerd om de ontvangen gegevens doeltreffend te 
benutten?

3.   Volgt de fiscus de resultaten van de controles naar aanleiding van de ontvangen buiten-
landse inlichtingen op en evalueert hij ze?

De fiscus is gebonden aan strenge termijnen waarbinnen hij iemands fiscale toestand mag onder-
zoeken en een aanslag kan vestigen. Zelfs als die termijnen al zijn verlopen, start bij de ontvangst 
van inlichtingen uit het buitenland een nieuwe termijn van 24 maanden. De uitdaging voor de 
fiscus is dus om binnen die termijn achtereenvolgens de inlichtingen te verwerken, een selectie 
door te voeren van de dossiers die moeten worden nagekeken, de controles uit te voeren en ten 
slotte waar nodig een aanvullende belastingaanslag te vestigen. Een doorgedreven automatise-
ring is hierbij cruciaal.

Ontvangst en ter beschikking stellen van de gegevens

Tussen 1 oktober 2015 en 31 december 2018 ontving de fiscus ruim 2 miljoen buitenlandse gege-
vens over pensioenen, lonen, bedrijfsleidersbezoldigingen, levensverzekeringen en onroerende 
inkomsten die Belgische belastingplichtigen in de EU lidstaten hadden genoten. Daarbovenop 
kwamen nagenoeg 2 miljoen financiële inlichtingen in het kader van uitwisselingen met de VS, 
de EU en niet-EU-landen.

De Dienst Internationale Betrekkingen van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) 
ontvangt de gegevens op een specifiek informaticaplatform waarin ze ook gevalideerd en ge-
identificeerd worden. Wat identificatie betreft, d.i. het ondubbelzinnig toewijzen van een in-
lichting aan een welbepaalde belastingplichtige, bekleedt de Belgische fiscus internationaal een 
koppositie. In 2018 werd 92 % van de inlichtingen over beroeps- en onroerende inkomsten en 
ruim 70 % van de financiële inlichtingen uit EU-landen, automatisch geïdentificeerd. De overige 
inlichtingen kan de fiscus grotendeels manueel identificeren.

Zodra de gegevens geïdentificeerd zijn, moeten ze zo snel mogelijk beschikbaar zijn voor de be-
voegde controleur. Bij een automatische identificatie gebeurt dat voor de personenbelasting al 
twee dagen na ontvangst. Inlichtingen in verband met de vennootschapsbelasting werden op 
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het moment van de audit nog niet opgeladen in de beheerstoepassing van de vennootschaps-
belasting en waren dus nog niet consulteerbaar voor de controleurs. De organisatie van de toe-
gangsrechten in BizTAX liet dit immers niet toe zonder in conflict te komen met de internationale 
afspraken over gegevensbescherming en de vertrouwelijke behandeling van de inlichtingen. In 
zijn reactie op de auditbevindingen geeft de FOD Financiën aan dat voor dit probleem inmiddels 
een oplossing werd gevonden. Op het moment van de audit werden de gegevens wel al via een 
datawarehouse ter beschikking gesteld van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belas-
tinginspectie (AABBI) voor analyse en selectie van risicogevoelige dossiers.

Doeltreffend benutten van de gegevens

Beheersnazicht door AAFisc
Gezien de massa buitenlandse gegevens en het dalende aantal ambtenaren, is het van belang dat 
de fiscus de middelen zo efficiënt mogelijk inzet op de fraudegevoelige dossiers. Alles controle-
ren is immers niet mogelijk.

Een Belgische rijksinwoner moet zijn wereldwijde inkomen aangeven in de personenbelasting, 
dus ook zijn inkomsten uit het buitenland, ongeacht of hij daarop al buitenlandse belastingen 
betaald heeft. Naargelang de bronstaat dan wel de woonstaat heffingsbevoegd is, kunnen de 
inkomsten nadien nog in een andere code vrijgesteld worden, maar ook dan tellen ze meestal 
mee om het toepasselijke tarief op de overige inkomsten te bepalen.

De inkomsten die de belastingplichtige aangeeft, worden automatisch vergeleken met de gege-
vens waarover de fiscus beschikt (de binnenlandse en de buitenlandse). Als beide niet overeenko-
men, krijgt het dossier een zgn. beheersnazicht: een controleur kijkt alleen de aangeduide codes 
na, zonder verdere controle van het dossier. Daarnaast zet de AAFisc ook controleacties op die 
een selectie dossiers diepgaand controleren (zie verder).

Door de beperkte capaciteit van de controleteams, ondergaan de buitenlandse beroeps- en on-
roerende inkomsten in principe een beheersnazicht. De AAFisc selecteerde daartoe op basis van 
een risicoanalyse met filters en drempels, tussen 2016 en 2018 nagenoeg 20 % van de dossiers 
met buitenlandse onroerende en beroepsinkomsten. In totaal ging het om 252.266 dossiers. Het 
Rekenhof stelde echter vast dat een aantal van de eerste ontvangen inlichtingen niet tijdig werd 
meegenomen in de risicoanalyse. Het beveelt daarom aan knipperlichten in te bouwen die con-
troleurs wijzen op het nakende einde van de bijzondere termijn voor onderzoek en aanslag voor-
geschreven door artikel 358 WIB92.

De risicogevoelige financiële inlichtingen worden geselecteerd door vergelijking met de aangif-
tegegevens. Alleen de inlichtingen die niet werden aangegeven en een bepaald drempelbedrag 
te boven gaan, worden geselecteerd. Voor het werkjaar 2019 staat zo een beheersnazicht ge-
pland van 7.089 belastingplichtigen die nalieten hun in het buitenland ontvangen intresten en 
dividenden aan te geven. Financiële inlichtingen die afkomstig zijn uit de VS (op grond van de 
FATCA-overeenkomst) werden op het moment van de audit nog niet geanalyseerd bij gebrek 
aan controlecapaciteit. In zijn reactie op de auditbevindingen liet de FOD Financiën weten dat 
er inmiddels zowel een beheersnazicht als een controleactie werd opgestart voor de financiële 
inlichtingen die uit de VS zijn ontvangen en die dreigden te verjaren. Dat beheersnazicht en die 
controleactie verlopen op dezelfde manier als die opgezet in het kader van de Common Reporting 
Standard (CRS) van de OESO.



SAMENVATTING / 7

Controleacties door AAFISc en AABBI
Naast het beheersnazicht heeft de AAFisc ook drie specifieke controleacties uitgewerkt. Zo wor-
den niet-indieners met een buitenlandse onroerend goed onder de loep genomen en houden 
zgn. indiciaire taxaties (waarbij de aangegeven inkomsten worden vergeleken met uiterlijke teke-
nen van welstand) voortaan rekening met de aankoop van buitenlandse onroerende goederen. 
Een derde controleactie gaat na of belastingplichtigen buitenlandse lonen en pensioenen terecht 
als vrijgesteld hebben aangegeven.

In een aparte actie voor het Waalse Gewest ging de fiscus ook na, als inlichtingen wezen op het 
bezit van een onroerend goed in het buitenland, of de Waalse vermindering van onroerende 
voorheffing niet onterecht werd toegekend.

Wegens het verhoogde frauderisico in dossiers met buitenlandse financiële inlichtingen, onder-
werpt de AABBI ze ook aan een risicoanalyse. Via datamining worden de belastingplichtigen die 
hun buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen of juridische constructies niet aangegeven 
hebben in de personenbelasting, automatisch geselecteerd. De 401.276 financiële inlichtingen 
die in 2017 vanuit het buitenland ontvangen werden, leidden na risicoanalyse tot 338 te onder-
zoeken dossiers, hoofdzakelijk bij natuurlijke personen. Deze onderzoeken zijn nog volop aan 
de gang. Daarbij komt het voor dat de AABBI een lopend onderzoek zonder resultaat moet af-
sluiten omdat de belastingplichtige de niet aangegeven inkomsten heeft geregulariseerd. Door 
het bijzonder beroepsgeheim van het Contactpunt Regularisaties is de AABBI immers niet op de 
hoogte van dergelijke regularisaties.

Opbrengst
De fiscus becijferde in november 2018 dat de eerste verwerkte golf automatisch ontvangen 
buitenlandse beroeps- en onroerende inkomsten (245.944 inlichtingen) in totaal tot meer dan 
300 miljoen euro aan verhogingen van de belastbare grondslag had geleid.

Ondersteuning
De buitenlandse inlichtingen zijn zo divers dat een uniforme verwerking onmogelijk is. Naast 
instructies, handleidingen met praktijkvoorbeelden en specifieke stroomschema’s per land, 
beschikken de ambtenaren ook over modellen om vragen om inlichtingen over buitenlandse in-
komsten te stellen. Alle relevante info voor een correcte verwerking komt daarin aan bod. Als 
die documenten nog geen uitsluitsel geven, kunnen zowel de ambtenaren als het brede publiek 
een beroep doen op Belintax, dat binnen de DIB als een gespecialiseerd callcenter voor vragen 
fungeert.

De diensten kunnen bovendien terugvallen op een informaticatoepassing die een ambtenaar uit 
een buitendienst op eigen initiatief heeft ontwikkeld. Via het doorlopen van wizards geeft die 
aan welke bedragen de ambtenaren in welke codes moeten invullen. De toepassing wordt ge-
regeld uitgebreid met nieuwe landen en inkomstencategorieën. De toepassing wordt intensief 
gebruikt, algemeen gewaardeerd en recent ook ondersteund door de IT-afdeling.

Opvolging en evaluatie van de resultaten van de verwerkte gegevens

De resultaten van de automatisch ontvangen gegevens werden op het moment van de audit 
slechts opgevolgd aan de hand van één kritische prestatie-indicator (KPI): in elk kantoor moest 
15 % van de dossiers waarin buitenlandse beroeps- of onroerende inkomsten waren ontvangen, 
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leiden tot een verhoging van de belastbare grondslag. Aangezien elk kantoor probleemloos deze 
norm haalde, was de KPI te weinig ambitieus geformuleerd. In reactie op de auditbevindingen 
geeft de FOD Financiën aan dat deze enige KPI inmiddels werd geschrapt omdat hij niet toeliet 
adequaat te sturen. De FOD voegt eraan toe dat de ontwikkeling van een nieuw model voor op-
volging en evaluatie van resultaten in de huidige budgettaire context uitgesloten wordt geacht.

Verder wordt niet gecontroleerd of en hoe de gegevens worden benut. Evenmin wordt nagegaan 
of belastingplichtigen beter de aangifteverplichtingen naleven (m.a.w. of er meer compliance is) 
doordat ze bewust geworden zijn van de toegenomen internationale uitwisseling.

Bij gebrek aan een rapporteringstool over de beheersnazichten, tracht de fiscus de controleresul-
taten op te volgen door de relevante gegevens uit TAXI te extraheren en verschillende bestanden 
te kruisen. Het Rekenhof stelde vast dat deze opvolging niet accuraat was.

Door de afwezigheid van een kwaliteitscontrole zijn de oorzaken van de lage rendabiliteit van 
de geselecteerde dossiers niet bekend en kan er evenmin bijgestuurd worden. De opvolging, 
nochtans cruciaal om de risicoanalyse steeds te verfijnen, is door personeelstekort bij de centrale 
diensten te summier. Slechts vier mensen maken de risicoanalyse op en volgen de resultaten van 
miljoenen gegevens op. Na afsluiten van de audit werd deze dienst intussen versterkt met vijf 
personeelsleden.

Een eerste golf van ontvangen buitenlandse beroeps- of onroerende inkomsten moest zijn 
verwerkt in juni 2018. De manuele opvolging toonde aan dat maar 49 % van de geselecteerde 
84.000 dossiers geleid heeft tot een verhoging van de belastbare grondslag. Het Rekenhof ging 
via een steekproef van deze niet-productieve dossiers de oorzaak van de lage rendabiliteit na. 
Hierbij kwam een belangrijke tekortkoming aan het licht in het internebeheersingssysteem: ge-
middeld 12 % van de te behandelen dossiers kwam nooit voor op de takenlijst van de bevoegde 
controleur. Dat bleek te liggen aan een systeemfout bij het inladen van de dossiers in de be-
heerstoepassing. Doordat de fout niet eerder werd ontdekt, heeft ze ook gevolgen gehad voor 
de erop volgende golven. Pas bij de zevende golf, begin 2019, kon ze worden weggewerkt. Een op 
te zetten interne controle moet erover waken dat alle geselecteerde dossiers op de takenlijsten 
komen van de buitendiensten. Verder was een aanzienlijk deel van de niet-verwerkte dossiers 
te wijten aan een gebrek aan tijd of kennis op de buitendienst of aan een vergetelheid. Samen 
met de systeemfout verklaart dat een kwart van de niet-productieve dossiers. De vrijstelling van 
buitenlandse salarissen en pensioenen vormde een andere belangrijke verklaring van het lage 
rendement van de controles in de eerste golf.

Ten slotte ging het Rekenhof na of de automatische gegevensuitwisseling een invloed heeft ge-
had op de regularisatiemogelijkheid die werd ingevoerd door de wet van 21 juli 2016. Hebben 
belastingplichtigen geanticipeerd op de internationale uitwisseling door een regularisatieaan-
vraag in te dienen? De cijfers van het Contactpunt Regularisaties tonen aan dat er in 2017 een 
sterke stijging was, zowel in het aantal ingediende aangiften als in de aangegeven bedragen. Die 
tendens heeft zich in 2018 echter niet doorgezet zodat het effect van de automatische interna-
tionale gegevensuitwisseling op de regularisaties eerder beperkt lijkt te zijn, wellicht omdat vele 
belastingplichtigen al eerder erop hebben geanticipeerd.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1 Situering

De globalisering van het personen-, kapitaal- en handelsverkeer stelt de nog overwegend 
nationaal georiënteerde belastingdiensten voor grote uitdagingen. De aan het licht geko-
men grote internationale fraudedossiers (Panama Papers, Swissleaks, Luxleaks) hebben dit 
pijnlijk duidelijk gemaakt.

Internationale belastingontwijking gebruikt grosso modo drie technieken. Bij de eerste 
worden buitenlandse inkomsten en vermogensbestanddelen verborgen gehouden voor de 
fiscus. In een verdergaand scenario verhullen de belastingplichtigen hun identiteit achter 
een juridische constructie (een vennootschap, een trust, een stichting…). Een derde vorm 
bestaat in de fiscale optimalisatie door manipulatie van verrekenprijzen1. Sommige grote 
multinationals versluizen op die manier hun winsten van landen met hoge belastingen naar 
belastingvoordelige gebieden.

Nationale staten kunnen hun belastingstelsel dus niet meer beheren zonder de hulp en 
de inlichtingen van andere staten. Naast de spontane uitwisseling van inlichtingen en de 
uitwisseling op verzoek, zetten internationale instanties (EU en OESO) in een eerste stap 
volop in op een automatische uitwisseling van inkomsten uit pensioenen, beroepsinkom-
sten, directiehonoraria, onroerende inkomsten en levensverzekeringsproducten. Vervol-
gens werd dit uitgebreid met de automatische uitwisseling van financiële inlichtingen.

Om ook meer grip te krijgen op de versluispraktijken van sommige grote multinationals 
werd internationaal afgesproken grensoverschrijdende rulings en afspraken over verreken-
prijzen automatisch uit te wisselen. Daarnaast moeten grote multinationals bepaalde fi-
nanciële gegevens en bedrijfsgegevens opnemen in een landenrapport2 dat wordt uitgewis-
seld met de belastingadministraties van alle landen waar zij een filiaal hebben.

Om tenslotte de identiteit van de personen achter een buitenlandse juridische constructie 
te kennen, krijgen op Europees vlak belastingdiensten toegang tot nationaal bijgehouden 
registers van uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entitei-
ten, de zgn. Ultimate Beneficial Owners of UBO-registers.

Zo wordt de fiscus gaandeweg geconfronteerd met een massa aan heterogene gegevens. Hij 
ontvangt informatie over salarissen, pensioenen, onroerende inkomsten, financiële inlich-
tingen, rulings en landenrapporten. Dat vraagt een aanpak op maat. De vraag of de fiscale 

1 Tussen onderdelen van een bedrijf of tussen bedrijven die dezelfde eigenaar hebben, kunnen interne transacties 
plaatsvinden. Voor de goederen en diensten die dan van het ene bedrijfsonderdeel aan het andere geleverd wor-
den, moet een prijs worden vastgesteld. Die prijzen worden interne verrekenprijzen of transfer prices genoemd. 

2 Het landenrapport bevat informatie over inkomen, winst, belastingen, personeel en activa per land waar de multi-
national een filiaal heeft.
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administratie deze sterk groeiende gegevensuitwisseling efficiënt kan verwerken en benut-
ten, staat centraal in dit onderzoek.

1.2 Onderzoek van het Rekenhof

In uitvoering van aanbeveling 61 van de Panamacommissie3 heeft het Rekenhof onderzocht 
hoe doeltreffend de analyse-instrumenten zijn waarover de fiscus beschikt om de gekregen 
informatie efficiënt te analyseren, te verwerken en te benutten. In een latere fase zal het Re-
kenhof ook een evaluatiemodel ontwikkelen om, met door de FOD aan te leveren gegevens, 
jaarlijks in een beperkte tijdspanne aan het parlement te kunnen rapporteren. Momenteel 
is dit model voorbarig omdat de risicoanalyse en de controles voor de financiële inlichtin-
gen, rulings en landenrapporten nog in volle ontwikkeling zijn.

1.2.1 Onderzoeksvragen
Bij de audit staan drie onderzoeksvragen centraal:

1.   Heeft de fiscus zich afdoende georganiseerd om de bulk aan ontvangen buiten-
landse gegevens tijdig en bruikbaar ter beschikking te stellen van de taxatie
diensten?

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, hanteerde het Rekenhof de volgende nor-
men:

1.   De fiscus heeft een aangepaste organisatiestructuur om de opdracht naar behoren 
uit te voeren.

2.   De fiscus heeft voldoende personeel en dat personeel is voldoende gekwalificeerd.
3.   Bij de identificatie (het ondubbelzinnig toewijzen van de gegevens aan een unieke 

belastingplichtige) worden hoge slaagcijfers behaald. Dankzij automatisering is 
maar in een beperkt aantal gevallen nog manueel opzoekingswerk vereist.

4.   Een geautomatiseerd systeem stelt de ontvangen inlichtingen tijdig ter beschik-
king, zodat ze binnen de toegekende bijzondere aanslagtermijn kunnen worden 
gebruikt.

5.   De terbeschikkingstelling gebeurt via gestandaardiseerde formaten, waarbij vol-
gens de categorie van het ontvangen gegeven een maximale bruikbaarheid wordt 
nagestreefd.

6.   De behandelend ambtenaar wordt automatisch van de ontvangst op de hoogte ge-
bracht.

2.   Heeft de fiscus zich afdoende georganiseerd om de ontvangen gegevens doeltref-
fend te benutten?

Voor deze onderzoeksvraag gebruikte het Rekenhof de volgende normen:

1.   De risicoanalyse die de dossiers toewijst aan de teams Beheer, aan de controle-
diensten of aan de Bijzondere Belastinginspectie (BBI), gebeurt transparant en is 
logisch onderbouwd.

3 Parl. St. Kamer, 31 oktober 2017, DOC 54 2749/001, De Panama Papers en de internationale fiscale fraude, aanbe-
veling nummer 61, p. 47.
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2.   De betrokken ambtenaren worden voldoende opgeleid en bijgestaan in de com-
plexe materie van de internationale fiscaliteit.

3.   De controleschema’s zijn aangepast aan de verschillende categorieën van inlichtin-
gen en zijn maximaal geautomatiseerd.

3.   Worden de resultaten van de rechtzettingen/controles naar aanleiding van de ont-
vangen buitenlandse inlichtingen opgevolgd en geëvalueerd?

De normen voor deze onderzoeksvraag zijn:

1.   Kritische prestatie-indicatoren monitoren de werkzaamheden in verband met de 
buitenlandse gegevens, zodat de benutting ervan een aandachtspunt is op overleg-
vergaderingen.

2.   De FOD Financiën heeft een centraal zicht op de benutting van buitenlandse gege-
vens die voor controle geselecteerd zijn enerzijds en op de resultaten ervan ander-
zijds.

3.   De evolutie van de compliance (naleving) van belastingplichtigen op het vlak van 
buitenlandse inkomsten wordt gemonitord. Controleresultaten kunnen immers 
niet los worden gezien van de spontane compliance. Naarmate die toeneemt, zul-
len de rechtzettingen afnemen.

1.2.2 Onderzoeksafbakening
De audit richt zich zowel op de centrale diensten als op de lokale taxatiediensten van de 
Algemene Administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) en de Algemene Administratie van de 
Bijzondere Belastinginspectie (AABBI) (zie het vereenvoudigde organigram van de dien-
sten van de fiscus die bij de internationale gegevensuitwisseling betrokken zijn in bijlage 2). 
Binnen de AAFisc ging de aandacht prioritair naar de werking van de Dienst Internationale 
Betrekkingen, die de bevoegde autoriteit is om de gegevens automatisch uit te wisselen met 
de partnerstaten.

Eind 2018 was de verwerking en benutting van buitenlandse gegevens over rulings, ver-
rekenprijzen en landenrapporten, nog niet op kruissnelheid gekomen. Deze audit heeft 
zich dan ook voornamelijk toegelegd op de uitwisseling van niet-financiële en financië-
le inlichtingen op grond van de Europese richtlijnen DAC1, DAC2 en de OESO Common  
Reporting Standard (CRS)4, met name inlichtingen over beroepsinkomsten (EU), onroeren-
de inkomsten (EU) en financiële gegevens (EU en niet-EU-landen). Het zijn voornamelijk 
deze gegevens die effectief werden benut vanaf 2015 tot 2018. De dataverzameling voor deze 
audit werd afgesloten op 31 maart 2019. In een toekomstige, tweede audit zal de aandacht 
dan gaan naar de rulings, verrekenprijsafspraken en landenrapporten.

1.2.3 Onderzoeksmethode
Het Rekenhof onderzocht de administratieve documenten, instructies en handleidingen 
en beschikbare cijfers die relevant zijn voor de automatische uitwisseling van fiscale gege-
vens. Daarnaast vonden interviews plaats met diverse actoren van de Dienst Internationale  
Betrekkingen, de AAFisc en de AABBI. Tot slot voerde het Rekenhof ook beperkte steek-
proefcontroles uit.

4 De volledige verwijzingen van deze documenten zijn terug te vinden in bijlage 1.
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1.2.4 Onderzoeksverloop

25 juli 2018 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.

Augustus 2018 – augustus 2019 Uitvoering van de audit

18 september 2019 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.

21 oktober 2019 Ontvangst van het antwoord van de minister van  
Financiën en Ontwikkelingssamenwerking (zie bijlage 3). 

De minister antwoordt verheugd te zijn dat de Belgische 
fiscus een koploper is in het verwerken van inlichtingen 
die uit het buitenland worden ontvangen. Hij zal zijn 
administratie de opdracht geven te onderzoeken welke 
verbeteringen er in de toekomst kunnen worden aange-
bracht. Hij zal bovendien overleg plegen met de minister 
van Justitie om na te gaan hoe de samenwerking tussen 
de beide administraties kan worden verbeterd.

25 oktober 2019 Ontvangst van het antwoord van de voorzitter van het 
directiecomité van de FOD Financiën. Waar nodig wordt 
in het verslag rekening gehouden met de opmerkingen 
van de FOD.
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Hoofdstuk 2

Juridisch kader
2.1 Wetgeving

De volgende tijdslijn geeft de ontstaansgeschiedenis van de juridische instrumenten voor 
automatische uitwisseling weer5. De Europese instrumenten staan in het blauw aangege-
ven, de OESO-instrumenten in het fuchsia en het Amerikaanse instrument in het groen. 
De instrumenten waarop deze audit zich concentreert, staan in een groene kader.

5 De volledige verwijzingen van de juridische teksten zijn te vinden in bijlage 1.
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Binnen de EU voorzag de Spaarrichtlijn in 2003 in een eerste vorm van automatische uit-
wisseling voor de inkomsten uit spaargelden in de vorm van een rente. Sinds 2016 dooft de 
Spaarrichtlijn uit.

De automatische gegevensuitwisseling kwam vervolgens in een stroomversnelling met de 
DAC-richtlijn (Directive on Administrative Cooperation) uit 2011. Daarin verbonden de Eu-
ropese lidstaten zich ertoe de volgende vijf categorieën inkomsten automatisch uit te wis-
selen: arbeidsinkomsten, directiehonoraria, levensverzekeringsproducten, pensioenen en 
eigendom van en inkomsten uit onroerende goederen. Deze basisrichtlijn (DAC1) is sinds-
dien stelselmatig uitgebreid met andere inkomstencategorieën. Elke wijziging krijgt een 
nieuw volgnummer. Momenteel zijn voor de automatische gegevensuitwisseling richtlijnen 
DAC1, 2, 3 en 4 in werking.

De financiële crisis van 2008 leidde in de Verenigde Staten tot de Foreign Account Tax  
Compliance Act (FATCA). Door die wet moeten de financiële instellingen van de landen die 
een overeenkomst met de Verenigde Staten hebben gesloten, informatie meedelen die zij 
over rekeningen van Amerikaanse belastingplichtigen bezitten. In dit kader ondertekende 
België op 23 april 2014 een Intergouvernementeel Akkoord met de Verenigde Staten zodat 
de regelgeving wederzijds van toepassing werd. Ook de FOD Financiën zal bijgevolg finan-
ciële inlichtingen ontvangen uit de VS over rijksinwoners van België.

Naar het voorbeeld van de FATCA heeft ook de OESO een gemeenschappelijke standaard 
(Common Reporting Standard, CRS) uitgewerkt voor automatische uitwisseling van finan-
ciële informatie (saldi, intresten, dividenden en opbrengsten van overdrachten van finan-
ciële activa). De concrete toepassingsregels van de CRS werden vervat in een model van 
multilaterale overeenkomst om zo een uniforme toepassing te verzekeren. Door de vrijwil-
lige ondertekening van het Multilateraal Akkoord tussen Bevoegde Autoriteiten over de 
automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (CRS Multilateral 
Competent Authority Agreement – CRS MCAA) engageren de partnerstaten (ook sommige 
niet-OESO-lidstaten) zich om de CRS voor transparantie en uitwisseling van inlichtingen 
over financiële rekeningen toe te passen. De CRS omvat de minimumnorm waaraan finan-
ciële informatie die moet worden uitgewisseld, moet voldoen, zonder afbreuk te doen aan 
andere richtlijnen en overeenkomsten. Op 1 april 2019 hadden al 95 rechtsgebieden zich 
ertoe verbonden de CRS te volgen en financiële inlichtingen uit te wisselen6. Ook de EU 
heeft de uitwisseling van financiële informatie opgenomen door artikel 8 van DAC1 uit te 
breiden. Op die manier kwam op 9 december 2014 DAC2 tot stand.

Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Zwitserland hebben met de EU bilaterale 
spaarakkoorden afgesloten die ook voorzien in de automatische uitwisseling van intresten 
en andere financiële informatie zoals dividenden.

Na de arbeidsinkomsten, de pensioenen, de bezoldigingen van bedrijfsleiders, de inkom-
sten uit onroerende goederen, de inkomsten uit levensverzekeringsproducten en de finan-
ciële inlichtingen kwamen de rulingpraktijken van de lidstaten en de agressieve fiscale 
planning van sommige multinationals in het vizier.

6 Zie http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/. 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/international-framework-for-the-crs/exchange-relationships/
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Rulings beïnvloeden niet alleen de te betalen belastingen in eigen land, maar ook de be-
lastbare grondslag in andere landen waar de belastingplichtige een filiaal heeft. De zgn. 
Luxleaks uit 20147 maakten duidelijk dat er internationale transparantie nodig was over ru-
lings met grensoverschrijdende effecten die lidstaten afsluiten. Met een artikel 8 bis breidt 
DAC3 van 8 december 2015 de automatische uitwisseling uit tot bepaalde inlichtingen met 
betrekking tot grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken. Daardoor kunnen 
de lidstaten elkaars rulings inzien zodat het toekennen van verregaande fiscale gunsten 
wordt ontraden.

DAC4 van 25 mei 2016 focust op de agressieve fiscale planning van sommige multinatio-
nals. Door hun een rapportageverplichting van hun activiteiten per land op te leggen, wil 
de EU de kunstmatige verschuiving van aanzienlijke inkomsten naar belastingvoordelige 
omgevingen inperken. In de landenrapporten moeten de multinationals jaarlijks en voor 
elk fiscaal rechtsgebied waar zij zaken doen het bedrag van de inkomsten, hun winst en de 
betaalde belastingen meedelen. Daarnaast moeten ze verslag uitbrengen over het aantal 
personeelsleden, het gestorte kapitaal, de gecumuleerde winst en de activa in elk fiscaal 
rechtsgebied. Ten slotte moeten ze de entiteiten binnen de groep identificeren en inzicht 
geven in de bedrijfsactiviteiten die elke entiteit verricht.

Informatie-uitwisseling over rulings en landenrapporten vindt ook plaats in OESO-ver-
band. In het BEPS-actieplan (Base Erosion and Profit Shifting) dat de OESO uitwerkte, zijn 
voor de automatische uitwisseling van fiscale gegevens de actiepunten 5 (tegengaan van 
oneerlijke concurrentie door fiscale gunststelsels) en 13 (richtlijnen rond verrekenprijsdo-
cumentatie en landenrapporten) van belang. De rulings van BEPS 5 worden uitgewisseld 
op voorwaarde van wederkerigheid en op voorwaarde dat er een akkoord in werking is 
dat de spontane uitwisseling van inlichtingen toestaat8. Voor de automatische uitwisseling 
van landenrapporten hebben de partnerstaten het Multilateraal Akkoord tussen Bevoegde 
Autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van landenrapporten (Country by 
Country Multilateral Competent Authority Agreement – CbC MCAA) ondertekend9. Terwijl 
DAC3 en DAC4 van toepassing zijn binnen de EU, zijn BEPS 5 en 13 van toepassing voor 
iedere partnerstaat die de diverse akkoorden heeft ondertekend.

Bijlage 1 geeft een overzicht van de verschillende rechtsinstrumenten op Europees, bilate-
raal en OESO-niveau.

7 De Luxemburg Leaks (LuxLeaks) was een onderzoek van internationale onderzoeksjournalisten gebaseerd op ver-
trouwelijke informatie over belastingovereenkomsten in Luxemburg. In november 2014 geraakten zo de namen 
van heel wat multinationals bekend die belastingsovereenkomsten hadden. De publicatie deed internationaal heel 
wat commentaar ontstaan over belastingontwijking.

8 Dit akkoord kan een dubbelbelastingverdrag, een tax information exchange agreement (TIEA) of het Multilateraal 
Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden van 25 januari 1988 zijn. 

9 Deze ondertekening is echter geen absolute voorwaarde voor automatische uitwisseling. Zo kan een landenrap-
port ook worden uitgewisseld door ondertekening van een dubbelbelastingverdrag en een bilateraal akkoord tus-
sen bevoegde autoriteiten over de uitwisseling van landenrapporten.
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2.2 Toekomstige ontwikkelingen

Naast de automatische uitwisseling van fiscale gegevens, staan op Europees vlak nog an-
dere initiatieven in de steigers. Zo verplicht de DAC510 de lidstaten ertoe toegang te verle-
nen tot hun register van uiteindelijk begunstigde personen (hierna “UBO”, wat staat voor  
Ultimate Beneficial Owner) van in hun land opgerichte vennootschappen, stichtingen, 
vzw’s, trusts en fiduciaires. Tegen 30 september 2019 moesten de personen die de echte 
vruchten van deze constructies plukken, voor het eerst geregistreerd worden.

Intussen werd ook de DAC611 goedgekeurd. Die richtlijn verplicht belastingadviseurs ertoe 
om grensoverschrijdende fiscale constructies aan te geven. De meldingsplicht gaat in op 
1 juli 2020, maar de richtlijn bepaalt ook dat de constructies met terugwerkende kracht ge-
meld zullen moeten worden vanaf de datum van goedkeuring van de richtlijn (25 juni 2018). 
De richtlijn viseert daarmee constructies die tot voornaamste doel hebben om belastingen 
te besparen.

Door deze meldingsplicht in combinatie met het UBO-register is de fiscus beter gewapend 
om de belastingontduiking efficiënter te bestrijden. Dankzij de richtlijnen zal hij volledige 
en relevante informatie over mogelijk agressieve fiscale constructies ontvangen. De bedoe-
ling is om deze praktijken te verhinderen door onder meer passende risicobeoordelingen of 
belastingcontroles te verrichten12.

Ondanks de stelselmatige uitbreiding van de wetgeving voor automatische internationale 
gegevensuitwisseling, wijzen nog altijd een aantal landen de uitwisseling af. De EU her-
ziet op regelmatige basis (meest recent op 12 maart 2019) haar lijst van landen die niet 
meewerken op belastinggebied, de zogenaamde Europese zwarte lijst van belastingpara-
dijzen. Deze lijst kwam er in de nasleep van de Panama Papers en de Paradise Papers. In 
totaal omvat ze 15 rechtsgebieden: Amerikaans-Samoa, Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, 
Dominica, Fiji, Guam, Marshall Islands, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, de Verenigde 
Arabische Emiraten, de Amerikaanse Maagdeneilanden en ten slotte Vanuatu. De redenen 
waarom zij op de zwarte lijst staan, lopen uiteen, bv. omdat ze niet automatisch financiële 
inlichtingen uitwisselen, het verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belas-
tingzaken van de OESO niet ondertekend hebben, de BEPS-minimumnormen niet toepas-
sen of schadelijke preferentiële belastingregelingen hanteren.

België neemt overigens ook zelf het initiatief om met andere landen tot een automatische 
uitwisseling van fiscale gegevens te komen. Zo heeft het bijvoorbeeld Rusland, Kameroen, 
Marokko en Turkije verzocht een bilaterale regeling af te sluiten om gegevens uit te wis-
selen over onroerende goederen, echter zonder succes. De automatische uitwisseling van 
dergelijke inlichtingen met die landen zou voor de Belgische fiscus nochtans efficiënt zijn.

10 Europese Richtlijn 2015/849 van 20 mei 2015, omgezet naar Belgisch recht met de wet van 18 september 2017.
11 Europese Richtlijn 2018/822 van 25 mei 2018, om te zetten naar Belgisch recht tegen uiterlijk 31 december 2019.
12 Advies 138/2018 van 28 november 2018 , Gegevensbeschermingsautoriteit over het voorontwerp van wet tot om-

zetting van de Richtlijn (EU) 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 
betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot meldings-
plichtige grensoverschrijdende constructies (CO-A-2018-124).
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Hoofdstuk 3

Ontvangst en 
terbeschikkingstelling  
van de ontvangen gegevens
Dit hoofdstuk schetst het administratieve proces dat de buitenlandse gegevens doorlopen, 
vanaf de ontvangst, over de terbeschikkingstelling aan de taxatiediensten tot de uiteinde-
lijke opname in de betrokken aangifte.

Gezien de massa aan automatisch uitgewisselde gegevens, is ook voor de behandeling er-
van een doorgedreven automatisering nodig. Voor de internationaal uitgewisselde gegevens 
geldt immers een specifieke onderzoeks- en aanslagtermijn van 24 maanden en die begint 
te lopen zodra de gegevens ontvangen worden13. Voor die gegevens kan nog een (aanvul-
lende) belasting gevestigd worden na het verstrijken van de gewone aanslagtermijn van drie 
jaar. Een automatisch proces verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar biedt bovendien ook 
een grotere garantie op een gelijke behandeling van de belastingplichtigen.

De ontwikkelings- en onderhoudskosten in België van de IT-systemen waarmee automa-
tisch informatie wordt uitgewisseld bedragen voor DAC1, DAC2 en DAC3, CRS en BEPS  
Actie 5 samen 10,7 miljoen euro14. Voor DAC4 en BEPS Actie 13 zijn de kosten nog niet be-
kend aangezien de IT-toepassingen nog in volle ontwikkeling zijn.

3.1 Dienst internationale betrekkingen

De Dienst Internationale Betrekkingen (DIB) is de bevoegde autoriteit voor de uitwisseling, 
opvolging, behandeling en terbeschikkingstelling van alle ontvangen inlichtingen aan de 
bevoegde beheers- en controlediensten. De DIB behoort tot de centrale dienst Operatio-
nele Expertise en Ondersteuning van de AAFisc (zie het vereenvoudigde organigram van 
de diensten van de fiscus die bij de internationale gegevensuitwisseling betrokken zijn in 
bijlage 2).

Deze dienst werkt mee aan de ontwikkeling van de verschillende Stirint-toepassingen15 
waarlangs de gegevens uitgewisseld worden. Ook is hij bevoegd voor de praktische uitwer-
king van richtlijnen en geeft hij hierover opleidingen. Tenslotte behandelt hij de parlemen-
taire vragen en internationale vragenlijsten, neemt hij deel aan internationale meetings en 
werkgroepen en stelt hij internationale statistieken op.

13 Artikel 358, § 3, WIB 1992.
14 Deze cijfers zijn verstrekt door de ICT-diensten van de FOD Financiën en de kosten zijn gemeten vanaf 2013. De 

kosten bedragen 9,1 miljoen euro voor DAC1, 0,9 miljoen euro voor DAC2 en 0,7 miljoen euro voor DAC3. 
15  Stirint (Système de Traitement Intégré Impôt et Recouvrement) is een informaticaplatform voor het beheer van elk 

type van internationale uitwisseling van inlichtingen. 
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Hoewel er geen behoeftestudie werd gemaakt over het nodige aantal medewerkers en de 
nodige kwalificaties, meent de DIB over te weinig medewerkers te beschikken om al zijn 
taken behoorlijk te kunnen uitvoeren16. De administratieve samenwerking op het vlak van 
de directe belastingen valt onder de bevoegdheid van het team Administratieve Samenwer-
king Directe Belastingen van de DIB. Momenteel bestaat dit team uit achttien personeelsle-
den. Het tijdig versturen van de inlichtingen naar de partnerstaten is prioritair voor de DIB, 
om de goede internationale reputatie van België te vrijwaren als transparant en coöperatief 
land en vooral om te kunnen afdwingen dat de partnerstaten op hun beurt de inlichtingen 
ook tijdig toesturen.

Bij de start van een nieuw uitwisselingsproject bepaalt de DIB zowel de stakeholders als de 
taken en verantwoordelijkheden van elke betrokken dienst. Tijdens het verdere verloop van 
het project bakent hij de verantwoordelijkheden verder af en organiseert hij bijkomende 
instructies en informatie- en opleidingssessies. Sinds de start van de internationale gege-
vensuitwisseling werden alle personeelsleden die behoren tot het team Administratieve 
Samenwerking specifiek opgeleid om het uitwisselingsproces in goede banen te leiden.

Naast het versturen van de Belgische gegevens naar de partnerstaten volgt de DIB de inlich-
tingenstroom uit het buitenland nauwgezet op en neemt hij gepaste acties bij problemen. 
Hierbij zijn de taken duidelijk verdeeld en heeft elke medewerker per type van inlichting 
een landenlijst waarvan hij de opvolging moet verzekeren.

3.2 Aantal automatisch ontvangen gegevens

Door de uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijnen neemt het aantal auto-
matisch ontvangen gegevens elk jaar toe. Grafieken 2 en 3 geven een overzicht van de jaar-
lijks ontvangen inlichtingen respectievelijk voor de niet-financiële gegevens (lonen, pen-
sioenen, onroerende goederen, bedrijfsleidersbezoldigingen en levensverzekeringen) en 
voor de financiële gegevens (CRS en FATCA). Grafiek 4 geeft een overzicht van het totaal 
aantal ontvangen inlichtingen van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2018. Van 2011 tot 
30 juni 2015 gaat het alleen om uitwisselingen in het kader van de Spaarrichtlijn. In totaal 
ontving de fiscus in 2011-2018 ongeveer 5,4 miljoen inlichtingen17. Partnerlanden moeten de 
gegevens alleen automatisch bezorgen als ze die vanuit hun interne werking ook elektro-
nisch ter beschikking hebben.

Voor DAC1 verzenden alle lidstaten, op één na, de gegevens over de lonen. Voor de pensi-
oenen zijn drie lidstaten niet in staat de gegevens te versturen. Vijf lidstaten kunnen geen 
inlichtingen over onroerende goederen uitwisselen. Wat de levensverzekeringen betreft, 
verloopt de uitwisseling veel problematischer. Daarover ontvangt België maar uit vier lid-
staten valideerbare inlichtingen.

Alle EU-lidstaten wisselen effectief financiële DAC2-inlichtingen uit. Wereldwijd steeg het 
aantal landen dat CRS-inlichtingen verstuurt fors, van 18 partnerlanden in 2017 naar 69 in 
2018.

16 In reactie op het verslag wijst de DIB erop dat de nood aan bijkomend personeel voortvloeit uit de exponentiële 
toename van het aantal uitwisselingen evenals de complexiteit ervan.

17 Wat als een “inlichting” wordt doorgestuurd, verschilt per land. Sommige landen sturen bijvoorbeeld de verschil-
lende pensioenen van één belastingplichtige door als aparte inlichtingen, andere bundelen ze tot één inlichting per 
belastingplichtige.
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Wat de DAC3-inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en voorafgaande verreken-
prijsafspraken betreft, delen de Europese lidstaten die met elkaar via een voor alle lidsta-
ten toegankelijke centrale database. In 2017 en 2018 werden respectievelijk 538 en 162 ru-
lings ingevoerd waarbij België betrokken partij was. In het kader van BEPS5 ontving België 
826 grensoverschrijdende rulings uit 20 verschillende landen18. In totaal heeft de fiscus 
daardoor kennis van 1.526 rulings die voor België gevolgen kunnen hebben. In 2018 verstu-
ren 20 Europese lidstaten en 18 niet-Europese landen voor het eerst 1.461 landenrapporte-
ringen naar België19.

Grafiek 2 –   Aantal ontvangen niet-financiële inlichtingen 2015-2018
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Bron: Cijfers van de Dienst Internationale Betrekkingen (toestand 31 december 2018)

Grafiek 3 –    Aantal ontvangen financiële inlichtingen 2017-2018
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Bron: Cijfers van de Dienst Internationale Betrekkingen (toestand 31 december 2018)

18 In 2017 en 2018 bedroeg het aantal verplichte spontane uitwisselingen van rulings, voorgeschreven in BEPS 5, 
respectievelijk 665 en 161 (toestand 31 december 2018).

19 Het betreft 943 landenrapporteringen onder DAC4 en 518 landenrapporteringen onder BEPS13 (toestand 31 okto-
ber 2018).
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Grafiek 4 –    Aantal ontvangen inlichtingen per inkomstencategorie tussen 2011 en 2018 
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3.3 Automatische ontvangst van de gegevens

Om de automatische uitwisseling van de gegevens gestructureerd te laten verlopen, moest 
elk rechtsgebied één “bevoegde autoriteit” aanwijzen als uniek contactpunt. België kende 
die rol toe aan de DIB. Deze dienst ontvangt en identificeert de data en stelt ze ter beschik-
king van de taxatiediensten. De uitwisseling zelf verloopt volledig elektronisch20, langs be-
veiligde netwerken21.

Voor de uitwisseling worden vooraf vastgelegde formats in XML22 gebruikt. Dat vergemak-
kelijkt niet alleen de uitwisseling zelf, maar ook de exploitatie van de gegevens nadien. De 
XML-formats bevatten immers alle relevante gegevens die gelijk welke partnerstaat nodig 
heeft om daarmee de correcte belastbare basis te reconstrueren.

De buitenlandse gegevens worden rechtstreeks ontvangen in Stirint, het algemene plat-
form voor de uitwisseling van internationale gegevens. Stirint ontvangt de gegevens, va-
lideert ze, verwerkt ze en identificeert ze. In principe duurt het maximum twee dagen tot 
de betrokken controleur ervan op de hoogte wordt gesteld. Parallel worden de inlichtingen 
gekopieerd in het datawarehouse zodat ze kunnen worden gebruikt voor risicoanalyse door 
de dienst Tax Audit & Compliance Management (TACM) en de AABBI.

Door de veelheid aan gegevens en het heterogene karakter ervan moeten de lidstaten aparte 
formats en toepassingen opstellen. Naargelang van het type van inkomsten/inlichtingen en 
afhankelijk van de onderliggende rechtsbron bevat Stirint verschillende toepassingen voor 
de ontvangst van de gegevens23. Alle toepassingen, met hun eigen functionele en technische 
eigenschappen, zijn inmiddels operationeel.

20 Uitgezonderd de rulings in het kader van BEPS5.
21 CCN-CSI voor DAC1 + DAC2 en CTS voor CRS met niet-EU-landen 
22 XML 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.
23 “Auto_DT” voor de niet-financiële gegevens van DAC1, “FATCA” voor de financiële gegevens uit Amerika, “CRS” 

voor de andere financiële gegevens, “ETR” voor de rulings en “CBC” voor de landenrapporten.
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De ontvangen gegevens vallen uiteen in twee grote categorieën: enerzijds de beroeps- en 
vermogensinkomsten (lonen, pensioenen, onroerende goederen, bezoldiging bedrijfslei-
ders en levensverzekeringen) en anderzijds financiële gegevens afkomstig van financiële 
instellingen.

Voor de beroeps- en vermogensinkomsten werden vier specifieke XML-formats uitgewerkt: 
één voor de arbeidsinkomsten en de bedrijfsleidersbezoldigingen, één voor de pensioenen, 
één voor de levensverzekeringen en een laatste voor de onroerende inkomsten. Die speci-
fieke formats vergemakkelijken de kwalificatie en identificatie van de inlichtingen.

De financiële inlichtingen (rekeningensaldo, dividenden, intresten, opbrengsten van finan-
ciële activa) komen daarentegen in eenzelfde formaat binnen. Gezien de verscheidenheid 
van de financiële inlichtingen moeten ze eerst nog worden gekwalificeerd vooraleer er een 
automatische risicoanalyse op kan worden uitgevoerd.

3.4 Identificatie

Zodra de buitenlandse gegevens binnenkomen, moeten ze zo snel mogelijk aan een uniek 
nationaal nummer of ondernemingsnummer gekoppeld worden24. Op die manier kunnen 
ze dan ingeladen worden in het corresponderende dossier in Taxi of Biztax. Taxi en Biztax 
zijn toepassingen voor het beheersnazicht van de personen- en vennootschapsbelasting, 
waarmee de belastingaangiften kunnen worden gematcht met de gegevens waarover de 
fiscus uit andere, ook internationale, bronnen beschikt. Waar de identificatie vroeger nog 
problematisch verliep, zorgt een verbeterd algoritme nu voor een beduidend hogere au-
tomatische identificatie. Bovendien verhoogt de jarenlange feedback in de internationale 
gegevensuitwisseling de kwaliteit van de gegevens.

3.4.1 Proces van matching
Het zoekalgoritme Advanced Person Finder (APF) kan de overgrote meerderheid van ont-
vangen data automatisch identificeren (ongeveer 90 %, zie tabel 1 hierna). De inlichtin-
gen zijn maar zelden vergezeld van een identificatienummer (tax identification number of 
TIN25). Daarom vergelijkt het zoekalgoritme de namen, de adresgegevens, de geboortedata 
enz. om te komen tot een unieke match. Maar een kleine restfractie moet nog manueel ge-
identificeerd worden (meestal minder dan 5 %, zie tabel 1 hierna). Voor deze overblijvende 
gegevens stelt de applicatie Matchmaker, aan de hand van de Sitran-databank26, een aantal 
corresponderende belastingplichtigen voor. De medewerkers van de documentatiecentra27 
kijken de suggesties manueel record per record na. Als ze zeker zijn van een link, geven 
ze de buitenlandse inlichting een identificatienummer. Vanaf dat moment vervolgen deze 
data dezelfde weg als de automatisch geïdentificeerde.

24 De DAC1-inlichtingen hebben voornamelijk betrekking op fysieke personen (99,83 %), de rechtspersonen vormen 
een minderheid (0,17 %). De financiële inlichtingen betreffen zowel natuurlijke als rechtspersonen, maar de fiscus 
beschikt vooralsnog niet over een uitsplitsing daarover. De uitwisseling van de rulings en de landenrapporten gaan 
dan weer uitsluitend over rechtspersonen.

25 Het tax identification number is een uniek idendificatienummer waarmee de belastingplichtige kan worden geïdenti-
ficeerd. Het verschilt in vorm van land tot land; België gebruikt het nationaal nummer (rijksregisternummer) als TIN. 

26 De Sitran-databank bevat alle identificatiegegevens van de belastingplichtigen (adres, geboortedatum, burger-
lijke staat enz.)

27 Zie het vereenvoudigde organigram van de betrokken diensten in bijlage 2.
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Niet elke inlichting leidt tot de identificatie van één unieke belastingplichtige. Bij de fi-
nanciële inlichtingen bijvoorbeeld staat het bankrekeningnummer centraal. De houder 
ervan kan zowel één of meer natuurlijke perso(o)n(en) als een rechtspersoon zijn. In het 
laatste geval worden ook de meegedeelde “controlling persons” zoals de bestuurders en de 
begunstigden, geïdentificeerd. Eenzelfde inlichting komt dus mogelijk in het dossier van 
meerdere belastingplichtigen terecht. Ook het omgekeerde kan voorkomen: als iemand bij-
voorbeeld vier buitenlandse pensioenen heeft ontvangen, hangt het van de praktijk van de 
bronstaat af of zij dit in eenzelfde of in vier verschillende fiches communiceert.

Belastingplichtigen die betwisten dat een buitenlands gegeven op hen betrekking heeft, 
krijgen zelden gelijk. In geval van onduidelijkheid, kan de dossierbehandelaar advies vra-
gen aan de DIB die dan op basis van de brongegevens van de fiche uitsluitsel geeft.

3.4.2 Resultaten van de matching
De DIB houdt het aantal automatische en manuele identificaties bij, per inkomstencatego-
rie en per rechtsinstrument.

Tabel 1 –    Identificatiepercentages 2015-2018 volgens gegevenscategorie (op 31 oktober 2018)

Instru-
ment

Inkomsten-
categorie

Automatische identificatie Manuele identificatie Niet geïdentificeerd

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Intresten  
spaarrichtlijn(*)

93,7 94,1 81,4 6,4 5,9 18,6

Intresten 
spaarakkoorden

100 94,4 0 uitv. 0 5,6

DAC1 Bezoldigingen 
werknemers

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

Bezoldigingen 
bedrijfsleiders

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

Levensver-
zekerings-
producten

82,6 83,3 85,3 86,6 16,9 1,9 8,3 0 0,6 14,7 6,4 13,4

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

Onroerende 
goederen

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

DAC2 Financiële 
gegevens 
DAC2

80,3 73,7 6,8 uitv. 12,8 26,3

CRS Financiële 
gegevens CRS

71,7 70,7 13,0 uitv. 15,3 29,3

FAT-
CA

Financiële  
gegevens 
FATCA

32,4 56,3 uitv. uitv. 67,6 43,7

DAC3 Rulings DAC3 40,6 60,5 uitv. uitv. 28,3 34,7

BEPS5 Rulings BEPS 5 0,0 6,2 99,5 83,9 0,5 9,9

uitv. = in uitvoering

(*)  De administratie beschikt voor de spaarrichtlijn niet over afzonderlijke cijfers voor de automatische en de manuele 
identificatie.

Bron: Rekenhof op basis van cijfers van de Dienst Internationale Betrekkingen
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België scoort, in vergelijking met de andere Europese lidstaten, goed qua identificatie. De 
beschikbare matchingpercentages van de lidstaten bedroegen in 2017 gemiddeld ongeveer 
90 % voor bezoldigingen werknemers en pensioenen. Voor bezoldigingen bedrijfsleiders en 
onroerende inkomsten varieerden de matchingpercentages van 75 % tot 80 %. Voor levens-
verzekeringsproducten ging het maar om 59 %28.

In 2017 slaagden zeven Europese lidstaten, waaronder België, erin 80 % of meer van de 
ontvangen Europese financiële inlichtingen te matchen. Bij twee andere lidstaten lukte dit 
voor 75 %. Voor de overige 19 lidstaten zijn de resultaten lager29.

Voor de volledig afgewerkte jaren 2016-2017 stijgt de automatische identificatie in elke in-
komstencategorie van DAC1. Het aandeel handmatige matching nam geleidelijk af.

De identificaties van levensverzekeringen en van de financiële FATCA gegevens verlopen 
minder goed. Voor levensverzekeringen is de voornaamste reden dat de voornamen en na-
men niet matchen met de geboortedata of adresgegevens. De financiële FATCA-gegevens 
zijn van mindere kwaliteit en de Amerikaanse structuur van gegevensoverdracht is minder 
vlot hanteerbaar. Zo bemoeilijken de afwezigheid van geboortedata en van fiscale identifi-
catienummers en onvolledige namen zowel de automatische als de manuele identificatie.

De uitwisseling op grond van de spaarakkoorden is effectief op kruissnelheid gekomen in 
2018. De perfecte identificatiescore in 2017 handelde slechts over enkele inlichtingen.

Het dalende matchingpercentage van de onroerende inkomsten in 2018 is toe te schrijven 
aan een toename van inlichtingen over onroerende goederen uit landen met een ander 
schrift en de daaruit voortvloeiende transliteratieproblemen (problemen bij het omzetten 
van de wereldwijd gehanteerde verschillende alfabetten).

De automatische identificaties van de financiële gegevens volgens DAC2 en CRS schom-
melen in 2018 rond de 70 %. Eind 2018 heeft de DIB de redenen van niet-identificatie on-
derzocht. Als gevolg daarvan werd aan bepaalde lidstaten gevraagd om systematisch ook 
de voornamen van de personen te vermelden. Vermeldenswaardig is dat voor de meeste 
landen die in 2018 voor het eerst financiële gegevens hebben verzonden, dit hun eerste 
ervaring was met automatische gegevensuitwisseling. De reden van niet-identificatie van 
rekeninghouders of begunstigden is niet altijd het gebrek aan kwaliteit van verstuurde in-
lichtingen, maar wel transliteratieproblemen.

Het lage matchingpercentage van de buitenlandse inlichtingen die in het kader van 
BEPS5 worden ontvangen, komt hoofdzakelijk doordat de inlichtingen niet in XML formaat 
ontvangen worden.

28 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake een overzicht en beoordeling van de sta-
tistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen, 
Brussel 17-12-2018, COM(2018) 844 final, p 8.

29 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake een overzicht en beoordeling van de sta-
tistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen, 
Brussel 17-12-2018, COM(2018) 844 final, p 11.
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3.4.3 Initiatieven voor verbetering van ontvangen gegevens en hun matching
Als een identificatie fout blijkt, moet de dossierbehandelaar dat aan de DIB melden. Die 
geeft dan uitsluitsel, op basis van de brongegevens van de buitenlandse inlichting. Als het 
effectief om een foute identificatie gaat, verwittigt de DIB zowel de dossierbehandelaar die 
de fout signaleerde als de persoon die de verkeerde (manuele) identificatie heeft uitgevoerd. 
Sinds 2014 moesten maar 66 identificaties achteraf manueel te worden rechtgezet.

De DIB heeft in 2017 de structuur van de gegevensoverdrachten geanalyseerd om het  
zoekalgoritme APF te verbeteren. Na een aantal aanpassingen, onder andere de opname 
van het voorzetsel “van” in de syntaxis van de achternaam, steeg het aantal automatische 
identificaties met 10 %.

In een evaluatieverslag over de automatische uitwisseling wijst de Europese Commissie 
erop dat door het fiscaal identificatienummer (TIN) van de belastingplichtige systematisch 
in de inlichtingen op te nemen, verschillende problemen met het gebruik van de naam als 
identificatie, zoals vertaling, transliteratie, verkeerde spelling en verwarring door homo-
niemen, omzeild zouden kunnen worden 30. Omdat het TIN internationaal geen uniform 
begrip is, stellen zowel de OESO als de EU ook websites ter beschikking waar alle info over 
de structuur en de vindplaats van deze TIN’s per rechtsgebied kan worden teruggevonden. 
In de werkgroep met de financiële sector voor de uitwisseling van de CRS-inlichtingen 
heeft de FOD Financiën ook de correcte mededeling van het TIN door de financiële instel-
lingen benadrukt. Toch blijkt uit dit verslag dat amper twee lidstaten voor DAC1-gegevens 
systematisch het TIN vermelden. België en zeventien andere lidstaten doen dit nooit. Hoe-
wel België dus van de meeste lidstaten DAC1-inlichtingen ontvangt zonder TIN, bereikt de 
DIB toch een identificatiegraad van meer dan 90 %. De DIB is dan ook van oordeel dat een 
TIN de identificatie zeker vergemakkelijkt, maar niet absoluut noodzakelijk is als de andere 
gegevens zoals naam, adres en geboortedatum correct zijn vermeld.

De DAC-wetgeving legt de lidstaten de verplichting op om jaarlijks (kwalitatieve) feedback 
naar de andere lidstaten te versturen over de automatische uitwisseling van inlichtingen31. 
Zo koppelde de DIB in 2017 en 2018 voor alle inkomstencategorieën samen 53 maal terug 
naar alle verschillende EU-landen over de graad van automatische herkenning en over fou-
ten en problemen gedetecteerd bij het verwerken van de ontvangen gegevens.

Ook de OESO ontwikkelt een schema om kwalitatieve feedback te verstrekken aan de part-
nerlanden. Aan de hand van deze feedback moeten ze gerichte acties kunnen ondernemen 
om de kwaliteit van de uitgewisselde inlichtingen te verbeteren. De DIB wijst erop pragma-
tisch te werk te gaan bij feedback. Als een CRS-gegeven niet kan worden geïdentificeerd, 
moet het verzendende land immers terugkoppelen naar de financiële instelling, die op haar 
beurt meestal terugkoppelt naar de klant. Dit tijdrovende proces mag dus alleen opgestart 
worden als er echt een structureel probleem is met de kwaliteit van de gegevens. Als Bel-
gië alle niet-geïdentificeerde gegevens zou terugsturen naar de partnerstaten, kan dat tot  

30 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake een overzicht en beoordeling van de sta-
tistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen, 
Brussel 17-12-2018, COM(2018) 844 final, p 6. 

31 Dit is een jaarlijkse feedback die verstuurd wordt overeenkomstig artikel 14 (2) van de Europese Richtlijn 2011/16/EU 
van 15 februari 2011. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten koppelen eenmaal per jaar terug over de automa-
tische inlichtingenuitwisseling naar de andere betrokken lidstaten. 
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gevolg hebben dat ook zij al hun niet-geïdentificeerde gegevens naar België terugsturen. 
Dat zou tijdrovend en wellicht niet heel efficiënt zijn. Het zou bovendien niet alleen ge-
volgen hebben voor de DIB, maar ook voor de financiële instellingen en de diensten die 
bevoegd zijn voor de controle op de financiële instellingen. De DIB vindt het efficiënter op 
zoek te gaan naar patronen in de kwaliteitsproblemen met inlichtingen, zodat die in groep 
aangepakt kunnen worden.

Om de automatische identificatie te verbeteren heeft de OESO in november 2018 een  
Advisory Group for CRS data matching opgericht. Door zijn ervaring en goede identificatie-
scores maakt België, samen met vijf andere landen, deel uit van deze werkgroep.

Voor uitwisselingen van rulings, verrekenprijsafspraken en landenrapporten in het kader 
van BEPS 5 en 13 voorziet de OESO in een jaarlijkse peer review32. De OESO analyseert de 
feedback en opmerkingen van verschillende partnerlanden en formuleert waar nodig aan-
bevelingen per land.

3.5 Overzending naar de controleurs

Zodra de gegevens aan een concreet dossier zijn gelinkt, zendt Stirint een signaal naar de 
beheerstoepassing. Als het om DAC1-gegevens gaat, verschijnt een icoon in de vorm van de 
Europese vlag in Taxi/Biztax om de ambtenaar de ontvangst te melden. Voor de CRS-gege-
vens is het icoon “CRS” en voor de FATCA-gegevens de Amerikaanse vlag. Als de ambtenaar 
op het icoon klikt, worden de brongegevens automatisch uitgepakt en kan hij ze consulte-
ren in de vorm van een leesbare PDF. Alle buitenlandse gegevens die op dat moment voor 
dat bepaalde inkomstenjaar voor een belastingplichtige ontvangen zijn, worden zichtbaar.

Door de uitgebreide controlebevoegdheid van de ambtenaren vennootschapsbelasting kan 
de internationaalrechtelijke verplichting tot vertrouwelijke behandeling van inlichtingen 
en gegevensbeveiliging in het gedrang komen. Conform die internationale regelgeving mo-
gen alleen de personen die bevoegd zijn voor de taxatie van de betrokken belastingplichtige 
de buitenlandse inlichtingen raadplegen. In sommige gevallen echter konden de ambtena-
ren vennootschapsbelasting dossiers inkijken waarvoor ze territoriaal niet bevoegd waren. 
Gezien de strenge internationale straffen die hierop rusten (partnerlanden hoeven geen 
gegevens meer te verzenden naar een land dat de regels schendt), adviseerde de DIB de 
buitenlandse gegevens over vennootschappen vooralsnog niet in te laden. Eerst moest een 
informaticatechnische regeling worden uitgewerkt die ervoor zorgt dat alleen het bevoegde 
team het icoon kan zien. Hoewel dit van bij de aanvang bekend was, slaagde de fiscus er 
lange tijd niet in het probleem op te lossen. In zijn antwoord op het ontwerprapport meldt 
de FOD Financiën dat de toegangsmatrix van Biztax recent volledig werd herschreven zo-
dat de toegangsrechten voortaan worden voorbehouden voor de ambtenaren van wie de 
opdrachten samenvallen met de verwerkingsdoelstellingen zoals beschreven in de interna-
tionale regelgeving33.

32 Deze peer reviews hebben betrekking op de informatie die België verzendt naar de verschillende partnerstaten. 
België nam zowel deel aan de peer review van de rulings als van de landenrapporten.

33 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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In zijn antwoord verduidelijkt de FOD Financiën ook dat de DIB de ontvangen inlichtingen 
over vennootschappen voordien wel ter beschikking stelde voor gebruik via het datawa-
rehouse. Na het indienen van een formele en gemotiveerde aanvraag, konden de cellen 
Identity And Access Management (IAM) & Security34 toegang verlenen tot deze gegevens. 
Die toegang moest trouwens eerst gevalideerd worden door de Dienst voor Informatievei-
ligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en het college Privacy.

In Taxi, de beheerstool van de personenbelasting, is de privacy strikter geregeld. De mede-
werkers in deze centra kunnen alleen de dossiers inzien waarvoor ze territoriaal bevoegd 
zijn. Omdat het risico op misbruik van de gegevens hier veel kleiner is, staat de terbeschik-
kingstelling van deze gegevens al veel verder.

Opdat de internationale regelgeving over vertrouwelijkheid gerespecteerd wordt, leggen 
de cellen IAM & Security van elke algemene administratie het toegangsbeleid vast voor 
elk type signaal zodat alleen de bevoegde personen toegang hebben tot de gegevens die ze 
nodig hebben om hun taken te vervullen.

3.5.1 Personenbelasting
Als er geen identificatieproblemen of andere technische problemen zijn, is de ontvangen 
informatie na twee dagen beschikbaar in het dossier van de belastingplichtige in Taxi. De 
dossiermedewerker krijgt na het aanklikken van het icoon onmiddellijk alle brongegevens 
in de buitenlandse inlichting te zien.

Er is wel een risico als een lidstaat een verzonden gegeven annuleert. Als die een gegeven 
vervolgens verbetert, wordt weliswaar opnieuw een signaal uitgestuurd, maar niets garan-
deert dat de betrokken controleambtenaar de verbeterde inlichting raadpleegt en verwerkt. 
Al 29.797 fiches met DAC1-gegevens over de inkomstenjaren 2014 tot en met 2017 werden 
gecorrigeerd op basis van nieuwe informatie.

Waar het uitpakken van de financiële inlichtingen tijdens de eerste maanden moeizaam 
verliep, kunnen de dossiermedewerkers de financiële gegevens nu wel lezen.

3.5.2 Vennootschapsbelasting
Tijdens het uitvoeren van de audit ontving Biztax, de beheerstool voor de vennootschaps-
belasting, alleen de DAC1 signalen, waarvan de overgrote meerderheid zich trouwens in de 
personenbelasting situeert. Bovendien kon de controleur de achterliggende brongegevens 
niet consulteren. De signalen van de financiële gegevens, de rulings en de landenrapporten 
werkten nog niet. In zijn reactie op de auditbevindingen meldt de FOD Financiën dat de 
situatie inmiddels is geëvolueerd35.

34 Dit is de operationele privacycommissie binnen de AAFisc die bepaalt wie binnen de administratie toegang heeft 
tot welke applicatie en tot welke concrete gegevens.

35 Toestand op 25 september 2019: de DAC1- en FATCA-gegevens zijn beschikbaar. De terbeschikkingstelling van 
de CRS-gegevens is gepland voor de eerstvolgende release. De ETR-gegevens (rulings en verrekenprijsafspraken) 
zullen in een volgende release beschikbaar zijn. De terbeschikkingstelling van de CBC-gegevens (landenrapporte-
ringen) moet nog worden ontwikkeld.



INTERNATIONALE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN FISCALE GEGEVENS / 37

Om de financiële data toch al te kunnen analyseren en zo dossiers te selecteren, werden 
ze via het datawarehouse tijdelijk ter beschikking gesteld van de BBI. Wil die de achterlig-
gende brongegevens raadplegen, dan kon ze de fiche opvragen bij de DIB.

Ook de rulings worden intussen al manueel op hun risico geanalyseerd door een werkgroep. 
Binnen BEPS5 mogen de rulings zowel elektronisch als op papier uitgewisseld worden. De 
elektronisch ontvangen rulings kunnen automatisch verwerkt worden en via signalen ter 
beschikking gesteld worden. De meerderheid van de rulings wordt echter op papier ontvan-
gen. Die rulings worden doorgestuurd naar het bevoegde kantoor die ze toevoegt aan het 
dossier van de belastingplichtige onder het onderdeel “vertrouwelijk”.
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Hoofdstuk 4

Benutten van de ontvangen 
gegevens
4.1 Risicoanalyse

Gezien de massa buitenlandse gegevens en het dalende aantal ambtenaren, is het cruciaal 
de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten op de fraudegevoelige dossiers. Het in kaart 
brengen van risicovolle profielen en structuren is vooral bij de financiële inlichtingen be-
langrijk. Het gaat bij deze gegevens immers niet alleen om de aangifte en de taxatie ervan. 
Het aanhouden van buitenlandse rekeningen kan ook een instrument zijn om activa te 
verbergen of winsten te versluizen.

In het volgende schema wordt vereenvoudigd het proces van verwerking en benutting van 
de gegevens weergegeven. Dat proces wordt vervolgens in de verschillende punten bespro-
ken.

Figuur 1 –    Vereenvoudigd schema van de benutting van de gegevensFiguur 1 – Vereenvoudigd schema van de benutting van de gegevens 

 

Bron: Rekenhof 
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4.1.1 Inlichtingen over onroerende en beroepsinkomsten
Met het oog op risicoanalyse haalt TACM de beschikbare geïdentificeerde gegevens uit het 
datawarehouse. Tussen juni 2016 en juli 2018 vonden vijf van deze extracties – de zogenaam-
de golven – plaats. Om op basis van deze gegevens de te controleren dossiers te selecteren, 
maakt TACM gebruik van filters en drempels die knipperlichten kunnen activeren. Voor-
beelden zijn of er aangifte is gedaan van de inkomsten, de hoogte van het bedrag enz. Op 
basis van de knipperlichten selecteert de dienst dossiers waarbij hij een verschil vaststelt 
tussen de inkomsten die de belastingplichtige aangegeven heeft en deze waar de fiscus weet 
van heeft. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen inkomsten van binnenlandse 
of van buitenlandse oorsprong. TACM heeft filters ontwikkeld voor de lonen, pensioenen, 
bedrijfsleidersbezoldigingen en onroerende goederen. Voor de levensverzekeringen is nog 
geen filter uitgewerkt. Deze gegevens (eind 201836 22.042 geïdentificeerde fiches) worden 
dus ook nog niet geanalyseerd.

In zijn antwoord meldt de FOD Financiën dat de recente controleacties, wat de levensver-
zekeringen betreft, weinig rendabel zijn. De voorwaarden waarbij een levensverzekering 
belastbaar wordt, zijn zelden vervuld. Zo zijn bijvoorbeeld de uitkeringen van een levens-
verzekering met een gegarandeerd rendement die acht jaar werd aangehouden, niet belast-
baar.

Overigens bestaat naast DAC1 nog een andere bron van inlichtingen over onroerende en 
beroepsinkomsten: de OESO-lidstaten wisselen op grond van artikel 26 van het OESO-
model37 periodiek inlichtingen uit. De controleurs kunnen deze fiches wel raadplegen als 
ze een dossier openen in Taxi maar de gegevens worden niet gebruikt bij de centrale risico-
analyse. Het aantal uitgewisselde OESO-fiches is sinds de inwerkingtreding van DAC1 logi-
scherwijs aanzienlijk gedaald, van 331.060 fiches in 2008 naar 29.419 in 2018. In tegenstel-
ling tot DAC1 en financiële inlichtingen bevatten de OESO-fiches ook inlichtingen over 
tantièmes, royalties en ondernemingswinsten.

De ontwikkelde filters worden met behulp van testdossiers regelmatig verfijnd om mismat-
ches te vermijden en zo de productiviteit van de controles te verhogen.

Filter voor onroerende goederen
De filter en de selectie van dossiers voor onroerende goederen blijft moeilijk door ver-
schillende redenen. Allereerst is het Belgische concept van het kadastraal inkomen niet 
gangbaar in het buitenland. Belastingplichtigen moeten daarom de brutohuur of de bruto 
huurwaarde38 van hun buitenlands onroerend goed aangeven. Uit de steekproef die het  
Rekenhof onderzocht (zie verder) bleek echter dat de fiches veelal de marktwaarde van 
het onroerend goed vermelden, zodat een afstemming met het aan te geven bedrag en een 
selectie van te controleren dossiers praktisch onmogelijk is. Dit blijkt ook uit de lage pro-
ductiviteit van de controles van de buitenlandse onroerende goederen39. Van de brutohuur 
of de brutohuurwaarde mag de buitenlandse belasting worden afgetrokken, maar de exacte 

36 Geïdentificeerd vanaf 2014 
37 Het OESO-model is het internationaal vastgelegde model voor bilaterale dubbelbelastingverdragen. Artikel 

26 van dat modelverdrag voorzag al in een uitwisseling van inlichtingen.
38 Dit is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die de belastingplichtige had kunnen ontvangen, in geval van verhuring 

van het goed (volgens de gebruiken van het land waar het onroerend goed zich bevindt). 
39 Zie tabel 5 met de gemiddelde productiviteit van de geselecteerde dossiers in hoofdstuk 4.



INTERNATIONALE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN FISCALE GEGEVENS / 41

bedragen daarvan zijn niet opgenomen in de uitgewisselde inlichtingen. De fiscus lost dit 
op door forfaitaire percentages te gebruiken. Dat is niet echt accuraat maar de forfaits wor-
den wel stelselmatig verfijnd op basis van de vermoedelijke percentages aan geheven belas-
ting per Europese lidstaat.

Filter voor lonen, bedrijfsleidersbezoldigingen en pensioenen
De belastingplichtige moet in zijn aangifte zijn buitenlands loon of pensioen vermelden 
verminderd met de sociale bijdragen en de betaalde buitenlandse belastingen. De Stirint-
fiches vermelden wel de brutobedragen en betaalde buitenlandse belastingen, maar niet de 
ingehouden sociale bijdragen. De aan te geven bedragen kunnen dan ook niet juist worden 
afgestemd met de bedragen in de fiches, wat een optimale selectie bemoeilijkt. Bij de eerste 
golf gegevens, uit de fiches van 2014, hielden de filters enkel rekening met de brutobedra-
gen van de fiches. Bij de volgende golven werden de filters verder aangepast om rekening te 
houden met de betaalde buitenlandse belasting zoals vermeld op de fiches.

Daarnaast is er soms een mismatch in kwalificatie van de inkomsten. De verzendende lid-
staat kwalificeert bijvoorbeeld een inkomst als een loon, terwijl de ontvangende lidstaat ze 
als een bedrijfsleidersbezoldiging kwalificeert. Om deze mismatches te beperken, werkt 
TACM sinds de vierde golf gegevens met een globaal inkomstenpakket: de dienst vergelijkt 
de optelsom van de aangegeven lonen, bedrijfsleidersbezoldigingen en de pensioenen met 
het totaal van deze inkomsten in de fiches.

Uiteindelijke selectie
Op basis van de filters en drempels werden uiteindelijk 252.266 dossiers geselecteerd voor 
controle uit het totaal van 1.271.325 (toestand juli 2018). 19,84 % van de dossiers waarvoor 
een Stirintfiche werd ontvangen, ondergaat dus een beheersnazicht.

De informatie-uitwisseling tussen de DIB, die de buitenlandse gegevens ontvangt, en TACM, 
dat de risicoanalyse uitvoert, verloopt niet optimaal. Zo werd vastgesteld dat 16.875 fiches 
van de eerste golf niet tijdig verwerkt werden door een gebrek aan opvolging en coördinatie. 
Daarom moet systematisch gewaakt worden over de uiterste verwerkingsdata van de ont-
vangen gegevens, bijvoorbeeld door knipperlichten op te nemen in Stirint.

In zijn antwoord meldt de FOD Financiën dat TACM voortaan om de zes maanden lijsten 
wil opstellen om de internationale gegevens volgens een strikte kalender te verwerken en 
zo het risico op verjaring te vermijden.
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Tabel 2 –  Aantal door TACM geselecteerde dossiers in de personenbelasting

Datum van de golf
Totaal aantal 
dossiers met 
Stirintfiches

Totaal aantal geselecteerde 
dossiers met toepassing  

van filters

Inkomstenjaren  
van gebruikte  
Stirint fiches

Juni 2016 245.944 93.298 2014

November 2016 216.928 47.309 2014

Juni 2017 145.465 25.829 2015

Mei 2018 279.899 31.484 2014 en 2015

Juli 2018 383.089 54.346 2016

Totaal 1.271.325 252.266

Bron: Rekenhof op basis van gegevens TACM

4.1.2 Financiële inlichtingen
Wegens het verhoogde frauderisico in dossiers met buitenlandse financiële inlichtingen, is 
de risicoanalyse niet alleen een taak van de AAFisc (TACM), maar ook van de Algemene 
Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (AABBI).

Risicoanalyse door de BBI
De AABBI heeft alle ontvangen financiële inlichtingen uit CRS en DAC2 opgevraagd, om 
aan de hand van datamining fraudegevoelige profielen te kunnen uitwerken. Zo selecteer-
den de dataminers van de AABBI 450 proefdossiers uit de 401.276 financiële inlichtingen 
ontvangen in 201740. In 2018 ontving de DIB 1.378.657 financiële inlichtingen (een verdrie-
voudiging ten opzichte van 2017). Die zullen worden gebruikt bij een aangepaste risico-
analyse en selectie in 2019. De meest risicovolle dossiers zullen worden behandeld door de 
AABBI, de rest door de AAFisc.

De dataminers gaan na of de belastingplichtigen met buitenlandse rekeningen, zoals die 
blijken uit de financiële inlichtingen, die rekeningen hebben aangegeven in hun personen-
belasting. Als ze hun buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen of juridische construc-
ties niet hebben aangegeven, komen ze in een eerste te controleren selectie terecht. Deze 
lijsten van de dataminers worden stelselmatig aangevuld met nieuwe financiële gegevens, 
nieuwe gegevens uit de aangifte PB en gegevens uit Sitran (bv. fiscale woonplaats, datum 
van overlijden). De kwaliteit van de financiële gegevens is nog niet optimaal (zie punt 4.2.3). 
De fiscus kan zo nodig het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank (CAP) aanspre-
ken om deze gegevens te corrigeren en te valideren. De dataminers zijn dan ook vragende 
partij om toegang te krijgen tot het CAP.

Vervolgens selecteren de gewestelijke directeurs op grond van bepaalde criteria en hun er-
varingen de dossiers voor vooronderzoek. De criteria zijn onder meer drempelbedragen van 
het buitenlands kapitaal en de buitenlandse intresten. Deze drempelbedragen verschillen 
tussen de gewestelijke directies om rekening te houden met de zwaarte van de dossiers en 
de behandelcapaciteit van de diensten.

40 Financiële records die de DIB heeft ontvangen op 31 december 2017.
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De dataminers selecteerden op basis van de financiële inlichtingen die vanaf decem-
ber 2017 bruikbaar waren, 450 dossiers. De gewestelijke directeurs hebben vervolgens 
287 vooronderzoeken gestart. Deze vooronderzoeken hebben geleid tot 338 te onderzoeken 
dossiers41. Het gaat hoofdzakelijk om natuurlijke personen en in een minderheid om ven-
nootschappen.

Risicoanalyse door TACM
Voor het werkjaar 2019 plant TACM een beheersnazicht van 7.089 belastingplichtigen die 
hun intresten en dividenden niet hebben aangegeven. Daarnaast zet ze een controleactie op 
van 891 dossiers met een hoog bedrag aan intresten en dividenden.

Bovendien staat een controleactie “indiciaire taxatie” (taxatie op basis van uiterlijke teke-
nen) op het programma. TACM selecteert de belastingplichtigen die én een buitenlands 
onroerend goed hebben aangekocht én van wie de buitenlandse rekeningen ook nog eens 
zijn aangegroeid.

Netwerken
Een deel van de financiële inlichtingen heeft betrekking op complexe en verborgen struc-
turen. Om een goed beeld van dergelijke structuren te krijgen, willen de dataminers van de 
BBI in de toekomst inzetten op het volledig in kaart brengen van het netwerk. Individuen 
en vennootschappen worden met behulp van technieken die bekend staan onder de noe-
mer social network analysis aan elkaar gelinkt op grond van de financiële, economische en 
organisatorische relaties die ze met elkaar en hun directe omgeving hebben. Een link kan 
bijvoorbeeld bestaan uit een mandaat, een participatie in een vennootschap of gemeen-
schappelijke leveranciers of klanten. Door het netwerk te visualiseren, kunnen partijen die 
op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, aan elkaar gelinkt worden en verder 
geanalyseerd.

Om de netwerken te voeden zijn de dataminers van de BBI vragende partij voor een onbe-
perkte en permanente toegang tot OpenCorporates, een wereldwijde databank van onder-
nemingen, met behulp van een application programming interface (API). Deze toepassing is 
een soort van digitale stekkerdoos die de dataminers een gecontroleerde toegang verschaft 
tot allerlei diensten, algoritmen, devices en informatiebronnen. Met behulp van API kun-
nen de dataminers de nodige gegevens in bulk opvragen in plaats van manueel.

FATCA-gegevens
Eind 2018 beschikt de DIB over 94.479 FATCA-inlichtingen van de inkomstenjaren 2014 tot 
en met 2017. Daarvan konden er slechts 36.612 worden geïdentificeerd. Deze inlichtingen 
van rekeningen van Belgen in Amerika werden bij gebrek aan tijd en controlecapaciteit 
noch door de AABBI noch door de AAFisc aan een risicoanalyse onderworpen en bijgevolg 
ook niet aan een controle.

In zijn antwoord op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat er inmiddels zowel een 
beheersnazicht als een controleactie werd opgestart voor de FATCA-gegevens die dreigden 
te verjaren.

41 Toestand eind maart 2019. Een vooronderzoek van één bankrekening kan betrekking hebben op meerdere reke-
ninghouders. Vervolgens wordt een dossier geopend per rekeninghouder. 
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4.1.3 Rulings en landenrapportering
Om de economische relevantie achter de (trans)acties tussen de entiteiten van een multi-
nationale groep te kunnen inschatten, is internationale informatie een basisvoorwaarde. 
Vroeger beschikte de fiscus alleen over basisinformatie zoals de aangifte en de gegevens 
van de Nationale Bank. Sinds 2018 biedt de uitwisseling van rulings, verrekenprijsafspra-
ken en landenrapporten een schat aan nieuwe informatie42. In combinatie met de zeer hoge 
betrokken bedragen, wijst de beschikbaarheid van die nieuwe informatie op het belang om 
daar maximaal op in te zetten.

Op te merken valt dat het versluizen van inkomsten of winsten tussen entiteiten van een 
multinational op zich nog geen fiscale fraude uitmaakt, maar een vorm is van fiscale opti-
malisatie. Slechts hoogst uitzonderlijk leiden de nazichten op het vlak van verrekenprijzen 
tot een fraudeonderzoek. Deze dossiers worden doorgestuurd naar de AABBI. In alle andere 
gevallen is het de AAFisc die het risico inschat en de dossiers verder behandelt.

De risicoanalyse op deze gegevens werd opgezet door Spoc Internationaal, het single point 
of contact opgericht binnen elk centrum grote ondernemingen van de AAFisc bestaande 
uit medewerkers van de dienst Managementondersteuning en de Cel Verrekenprijzen. Zij 
komen maandelijks samen om de selectie van de dossiers en de verdere werkwijze te be-
spreken.

De eerste scoring van het risico gebeurt automatisch aan de hand van een matrix waarbij 
twee velden uit de mee te delen informatie aan elkaar worden gekoppeld. Het soort van ru-
ling en de reden van uitwisseling zijn een eerste determinerende factor in de risicoanalyse. 
Als het bijvoorbeeld om een verrekenprijsafspraak gaat, is de kans op een hoge score groot.

De door de matrix geselecteerde dossiers worden nadien in de werkgroep besproken, om op 
basis van gezamenlijke ervaring het echte risico in te schatten. Veel rulings lijken immers 
op elkaar zodat de ervaring en technische inzichten van collega’s in die specifieke rulings 
cruciaal zijn voor een correctere scoring. De samenvatting van de ruling die de partnerstaat 
heeft meegedeeld, wordt nagelezen en geïnterpreteerd. Als geoordeeld wordt dat er een ri-
sico is, vraagt de werkgroep de ruling zelf op. In de huidige stand van zaken heeft de matrix 
75 risicogevoelige dossiers geselecteerd, 50 te behandelen door de centra Grote Onderne-
mingen43 en 25 door de Cel Verrekenprijzen van de AAFisc. Van deze 50 dossiers vroeg de 
AAFisc al een tiental rulings op.

42 Naast de landenrapporten moeten de multinationals ook notificaties, masterfiles en local files indienen bij de fiscale 
administratie:

 –  “Notificatie”: Elke Belgische groepsentiteit moet de AAFisc laten weten of ze de uiteindelijke moederentiteit, 
dan wel de surrogaatmoederentiteit is. Als ze geen van beide is, moet ze de identiteit van de uiteindelijke moede-
rentiteit of de surrogaatmoederentiteit aanwijzen alsook het rechtsgebied waarvan die fiscaal inwoner is.

 –  “Masterfile”: Om belastingadministraties te ondersteunen bij de beoordeling van de aanwezigheid van een ver-
rekenprijsrisico, geeft het groepsdossier (de”masterfile”) een overzicht van de multinationale groep, inclusief 
de aard van haar bedrijfsactiviteiten, de immateriële vaste activa, de intra-groep financiële verrichtingen en de 
geconsolideerde financiële en fiscale positie van de multinationale groep, haar algehele bedrijfspolitiek en haar 
wereldwijde allocatie van haar inkomsten en economische activiteiten.

 –  “Local file”: Dit dossier bevat bijkomende informatie over de lokale entiteit, zoals de structuur van de onderne-
ming, haar aandeelhouders, haar activiteiten, haar concurrenten, de aanwezigheid van buitenlandse vaste inrich-
tingen, betrokkenheid in een herstructurering en een detail van het bedrijfsresultaat als ze de jaarrekeningen niet 
neerlegt volgens een volledig schema.

43 Zie bijlage 2 – vereenvoudigd organigram van de betrokken diensten.
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Deze 75 dossiers komen in 2019 op het “aanvullend werkplan”. De werkgroep zal samen met 
de controleurs bespreken in welke van die 75 dossiers een concreet onderzoek gestart moet 
worden. Momenteel is dus nog niet geweten om hoeveel dossiers dit zal gaan.

Naast de rulings ontvangt de DIB ook de landenrapporten. Die zijn nog niet omgezet in PDF 
en dus nog niet te lezen door de AAFisc. Wel heeft het centrum Grote Ondernemingen al 
een concept voor risicoanalyse op de landenrapporten klaar. Met behulp van aangekochte 
software zal het daar nu een tool voor ontwikkelen. De bedoeling is dat deze operationeel 
zal zijn in 2019. Ook hier zullen in eerste instantie indicatoren de risicogevoelige dossiers 
selecteren, waarna een manuele analyse volgt.

In België worden de risico-indicatoren voor zowel de landenrapporten, de notificaties, de 
master files als de local files uitgewerkt door twee personen van de dienst Sectorcoördinatie, 
deeltijds. Zij bevragen daarvoor ook medewerkers van de Cel Verrekenprijzen. De dienst 
Sectorcoördinatie ontwikkelt daarnaast ook controleacties voor de Administratie Grote 
Ondernemingen. De ingezette middelen zijn dus beperkt, zeker in vergelijking met Neder-
land waar alleen al voor de landenrapporten een team van tien ambtenaren zich voltijds 
bezig houdt met het concept van de risicoanalyse44. Voor de implementatie van de risico-
analyse werd de private sector ingeschakeld en de tool daarvoor was al operationeel zodra 
de eerste landenrapporten werden uitgewisseld. Deze tool visualiseert elk landenrapport 
en laat de risicogebieden oplichten. Als een bepaalde regio rood kleurt in de tool, dan kan 
de fiscus zich alleen op de transacties met de risicoregio concentreren.

De analysenoden voor de landenrapporten zijn voor elke partnerstaat dezelfde. Het wekt 
dan ook verbazing dat een dergelijke tool niet op Europees niveau werd ontwikkeld. In de 
huidige stand van zaken kan dan ook gedacht worden aan het verwerven van een gebruiks-
recht op de al ontwikkelde Nederlandse toepassing.

In zijn antwoord op het ontwerpverslag geeft de FOD Financiën aan dat de ontwikkeling 
van een automated risk assessment tool voor landenrapporten aangekondigd werd tijdens 
een OESO-meeting in april 2019. Gezien de complexiteit en veelheid aan informatie in het 
landenrapport vermoedt de FOD dat de ontwikkeling geruime tijd in beslag zal nemen.

4.2 Controle

4.2.1 Beheerscontrole van DAC1-inlichtingen

4.2.1.1 Organisatie
Voor de grote meerderheid van de belastingaangiften (97 %) vindt alleen een geautomati-
seerde vergelijking plaats tussen de inkomsten die de belastingplichtige heeft aangegeven 
en de informatie waarover de fiscus beschikt. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tus-
sen binnenlandse en buitenlandse informatie. Bij een anomalie tussen de twee, komt het 
dossier in de takenlijst van de medewerker beheer. Die kijkt dan alleen de aangeduide codes 
na, zonder verdere controle van het dossier.

44 Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2016-2017, 34651, nr. 6, p. 3.
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Gezien de massa aan ontvangen buitenlandse gegevens, is er onvoldoende capaciteit om 
naast de beheersnazichten ook echte controleacties op te zetten. De DAC1-gegevens ko-
men bijgevolg bij de beheersteams terecht. Deze teams richten zich eerder op routinetaken, 
terwijl dossiers met buitenlandse inkomsten vaak een grotere complexiteit vertonen. Dit 
gebrek aan expertise is ondertussen verholpen door aan elk team een adjunct van niveau A 
toe te wijzen45. Zij verwerken de moeilijkere dossiers, vaak deze met buitenlandse inkom-
sten. Zij maken ook deel uit van een netwerk over de centra heen om zo kennis en ervaring 
te delen en te laten doorstromen naar elk team. Ook werd per centrum een SPOC interna-
tionaal, een aanspreekpunt voor de gegevensuitwisseling met het buitenland, opgericht.

4.2.1.2 Algemeen principe
Elke Belgische rijksinwoner is verplicht zijn volledige inkomen aan te geven in de perso-
nenbelasting. In het buitenland verkregen inkomsten vallen hier ook onder, zelfs als er al 
buitenlandse belastingen betaald werden. Naargelang de werkstaat dan wel de woonstaat 
bevoegd is om de belasting te heffen, kunnen de inkomsten nadien nog in een andere code 
vrijgesteld worden, maar ze moeten in elk geval aangegeven worden.

Zelfs als de buitenlandse inkomsten wegens een vrijstelling op het eerste gezicht geen in-
vloed hebben, moeten ze toch aangegeven worden vanwege hun invloed op de gemeentebe-
lasting, het vervallen van bepaalde sociale voordelen, woonbonus enz.

De behandeling van buitenlandse inkomsten vraagt van de dossierbeheerder bijkomende 
fiscale vaardigheid. Zo bemoeilijken de internationale verschillen in het belastbaar karak-
ter46, de kwalificatie47 of de waardering48 van de verschillende inkomsten de verwerking 
ervan.

Deze verschillende facetten zijn bijvoorbeeld allemaal terug te vinden in een buitenlands 
salaris met een voordeel van alle aard. Eerst moet de ambtenaar nagaan of de woonstaat 
dan wel de werkstaat exclusief heffingsbevoegd is. Hij leest het betrokken dubbelbelasting-
verdrag erop na en analyseert de beslissende factoren zoals de sector waarin de belasting-
plichtige werkt, de locatie en rechtsvorm van de uitbetalende instelling, het aantal effectief 
gewerkte dagen in de werkstaat enz. Als België heffingsbevoegd is, raamt hij ook nog de 
Belgische belastbare waarde van het voordeel. Belangrijk hierbij is dat hij exact weet waar-
toe de vergoeding dient en wat de Belgische tegenpool is. Voor beheersteams die niet in de 
materie gespecialiseerd zijn, is dit een complexe en tijdrovende opdracht.

4.2.1.3 Hulpmiddelen en opleidingen
Doordat de DAC1-gegevens zo heterogeen zijn, kunnen ze praktisch onmogelijk uniform 
verwerkt worden. De beheersteams hebben wel een aantal hulpmiddelen ter beschik-
king. Naast instructies en handleidingen met concrete praktijkvoorbeelden en specifieke 
stroomschema’s per land, beschikken de ambtenaren ook over modellen om vragen om in-
lichtingen over buitenlandse inkomsten te stellen. Alle relevante info die nodig is voor een 

45 Deze adjuncten niveau A zijn toegewezen tussen oktober 2015 en november 2017. 
46 In tegenstelling tot België is een Nederlandse woon-werkvergoeding bijvoorbeeld niet belastbaar en komt ze niet 

voor in de Nederlandse jaaropgave.
47 Sommige in België niet-belastbare uitkeringen worden in het buitenland als een salaris gezien en ook zo doorgegeven.
48 Onroerende inkomsten worden anders gewaardeerd in het buitenland, veel landen kennen geen kadastraal inko-

men. Het voordeel van een bedrijfswagen wordt in sommige landen hoger gewaardeerd.
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correcte verwerking komt daarin aan bod. Als die documenten nog geen uitsluitsel geven, 
kunnen zij een beroep doen op Belintax, dat binnen de DIB als een soort callcenter voor 
vragen fungeert. Volgens de buitendiensten is deze hulplijn een echte meerwaarde omdat 
zij steeds snel een concreet antwoord geeft.

In 2017 en 2018 volgden 692 medewerkers van de beheersteams een tweedaagse workshop 
over buitenlandse inkomsten. Ook het stagetraject van de 85 nieuwe medewerkers werd 
aangevuld met een standaardmodule over buitenlandse inkomsten. Ook werd nog een op-
leiding georganiseerd specifiek voor de controleteams. Die werd door 109 controleurs ge-
volgd.

Door de heterogeniteit van de gegevens, tijdsdruk en het gebrek aan fiscale expertise in de 
beheersteams, was er nood aan een applicatie die de ambtenaren hielp bij het interpreteren, 
vertalen en overbrengen van de buitenlandse inkomsten in de Belgische aangifte. Een amb-
tenaar uit een buitendienst ontwikkelde op eigen initiatief de Access-toepassing CPDI-DBV 
om de gegevens uit DAC1 optimaal te verwerken. Het doel was alle beschikbare informatie 
in één performante toepassing te integreren, zodat ambtenaren de ontvangen gegevens di-
rect kunnen verwerken zonder zelf opzoekingen te moeten verrichten. De buitendiensten 
vinden deze toepassing zeer gebruiksvriendelijk en onmisbaar bij de verwerking van de 
buitenlandse inkomsten.

Door de wizards van de toepassing te doorlopen en zo alsmaar meer detailinformatie in 
keuzemenu’s aan te klikken, komt de medewerker te weten wie heffingsbevoegd is en welke 
bedragen hij in de specifieke codes moet invullen. De brondocumenten van het betrokken 
land (met de specifieke terminologie) zijn bijgevoegd zodat de in te vullen bedragen ook 
zichtbaar zijn. Een geïntegreerde Excel-module berekent het correct aan te geven bedrag. 
Daarnaast zijn ook links naar eventuele controle-instructies, relevante artikelen van het 
dubbelbelastingverdrag, de bewijslastregeling enz. 

De toepassing, die recent ook beschikbaar is via het intranet en ondersteund wordt door 
de IT-afdeling, wordt stelselmatig uitgebreid met nieuwe landen en inkomstencategorieën. 
In de laatste versie zijn de vaakst voorkomende landen (Nederland, Frankrijk, Duitsland, 
Luxemburg en Italië) verwerkt en dit voor de bezoldigingen, de pensioenen en de onroe-
rende inkomsten. Een nieuwe versie, waaraan Spanje wordt toegevoegd, is in de maak. De 
huidige versie kan alleen Spaanse onroerende inkomsten verwerken. Volgens de feedback 
van de buitendiensten is het nuttig de toepassing nog verder uit te breiden met Engeland 
en Polen.

De buitendiensten gaven aan dat deze toepassing een grote meerwaarde biedt omdat hij 
concrete antwoorden aanreikt in een concreet dossier. Wanneer bijvoorbeeld een Frans 
pensioen moet worden verwerkt, is het van groot belang of het wordt uitbetaald door een 
openbare dan wel een private instelling. De toepassing toont een nagenoeg exhaustieve 
lijst van de Franse uitbetalende instellingen zodat de ambtenaar alleen zijn instelling moet 
aanvinken voor een correcte verwerking. Hij moet niet meer op het internet opzoeken, 
analyseren en interpreteren.
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Een vereenvoudigde versie van de toepassing staat vanaf aanslagjaar 2019 ook ter beschik-
king op het internet van de FOD Financiën. Zij biedt belastingplichtigen hulp bij het correct 
invullen van hun beroepsinkomsten en onroerende inkomsten ontvangen vanuit Frankrijk, 
Luxemburg, Nederland of Duitsland.

4.2.2 Controleacties voor DAC1
TACM heeft drie controleacties opgezet en de dienst Managementondersteuning van de 
administratie KMO heeft in 2018 een CRM-actie (Customer Relationship Management) in-
geleid. Bij een CRM actie kondigt de fiscus een proactieve controle aan bij de betrokken 
belastingplichtigen.

4.2.2.1 Controleactie Foreign Salary en Foreign Pension
De controleacties Foreign Salary en Foreign Pension, die al van vóór de automatische in-
ternationale gegevensuitwisseling dateren, werden voortgezet. In 2018 werden de buiten-
landse lonen en pensioenen van de inkomstenjaren 2016 en 2017 grondig gecontroleerd. 
Deze actie gaat niet na of de buitenlandse inkomsten al dan niet waren aangegeven, maar 
of diegene die belastingplichtigen aangeven en meteen vrijstellen, terecht als “vrijgesteld” 
werden beschouwd. Conform de dubbelbelastingverdragen zijn deze buitenlandse vergoe-
dingen en voordelen maar vrijgesteld onder bepaalde voorwaarden. In de richtlijnen voor 
deze acties raadt TACM de controleurs trouwens aan de toepassing CPDI-DBV (zie hierbo-
ven) te gebruiken om de vrijstelling beter te kunnen beoordelen.

Van de 2.842 aangiften van loontrekkers die de fiscus onderzocht, werd 38,31 % gewijzigd. 
Dit leidde tot een verhoging van de belastbare grondslag van 32.884.426 euro en een te 
betalen belasting van 11.849.936 euro. Voor de pensioenen keek de fiscus 1.648 aangiften na 
waarvan er 50,23 % werden gewijzigd met een totale verhoging van de belastbare grondslag 
van 14.124.511 euro en een te betalen belasting van 4.520.597 euro49.

Momenteel gebruikt TACM de resultaten van de beheersnazichten van de DAC1-gegevens 
om de selectie van de dossiers van de controleactie Foreign Salary en Foreign Pension te ver-
fijnen. Zo worden niet-productieve dossiers, waarbij de inkomsten systematisch en terecht 
werden vrijgesteld, uit de selectie geweerd50.

4.2.2.2 Controleactie indiciaire taxatie
In 2017 houdt de controleactie voor indiciaire taxaties51 (taxaties op basis van uiterlijke ken-
merken) voor het eerst rekening met de buitenlandse onroerende goederen. Belastingplich-
tigen die in 2014 minstens één onroerend goed hebben verworven in een ander Europees 
land, werden onderzocht. De actie controleerde 205 dossiers waarvan ongeveer 20 % tot 
een verhoogde belastbare grondslag leidde met een bijkomend ingekohierde belasting van 
1.072.489,62 euro. In de dossiers die niets opleverden, bleek vaak slechts de blote eigen-
dom te zijn verworven ingevolge een schenking of een overlijden. Andere redenen waren 
indiciaire tekorten die verantwoord werden door schenkingen of de verkoop van andere 
onroerende goederen.

49 Voor de actie Foreign salary zijn er eind november 1.715 controles van de 2.842 beëindigd. Voor de actie Foreign 
pension zijn er 888 van de 1.648 controles beëindigd. 

50 Welgeteld 944 gepensioneerden en 3.580 loontrekkers werden in 2018 geweerd uit de selectie.
51 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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4.2.2.3 Controleactie nietindieners
In principe krijgen belastingplichtigen die geen aangifte indienen alleen een beheersna-
zicht. Als niet-indieners echter huur of onderhoudsgelden ontvangen of als ze buitenlandse 
(on)roerende goederen bezitten, komen ze in de controleactie terecht. Deze actie selec-
teerde 21 te controleren dossiers. Van de selectie was 80 % productief, wat leidde tot een 
bijkomend ingekohierde belasting van 316.109,86 euro.

4.2.2.4 CRMactie vermindering onroerende voorheffing
Specifiek voor belastingplichtigen uit het Waals Gewest kan het bezit van een buitenlands 
onroerend goed ook een impact hebben op de onroerende voorheffing. De onroerende voor-
heffing voor bescheiden woningen met een kadastraal inkomen van maximum 745 euro 
wordt in het Waalse Gewest verminderd met 25 %, op voorwaarde dat men geen andere 
woningen bezit in België of in het buitenland. Op basis van de automatisch ontvangen 
gegevens over onroerende goederen rees het vermoeden dat de vermindering onterecht toe-
gepast werd in 3.701 gevallen. De fiscus deelde de betrokkenen mee dat zij vanaf 2018 niet 
langer recht hadden op deze vermindering52. Daarnaast gaat de administratie nu systema-
tisch, bij elke nieuwe aanvraag op vermindering na of de betrokkene geen buitenlandse 
onroerende goederen bezit.

Van de 3.701 gevallen hebben 868 belastingplichtigen valabel tegenbewijs geleverd. In 
2.833 dossiers werd de vermindering definitief geschrapt53. Naar schatting vertegenwoor-
digt dit een jaarlijkse meeropbrengst van 348.000 euro. Mogelijk hebben deze gegevens ook 
nog een weerslag op door deze personen onterecht verkregen sociale voordelen (bv. sociale 
lening) waarmee hier nog geen rekening wordt gehouden.

4.2.3 AABBI-controles van financiële inlichtingen
Dankzij de CRS ontvangt de FOD Financiën een massa inlichtingen over rekeningen van 
Belgen in het buitenland. De AABBI plaatste na risicoanalyse 338 dossiers op haar werkplan.

4.2.3.1 Financiële inlichtingen
Voordat de AABBI van start kon gaan met de controles, deden zich heel wat praktische pro-
blemen voor. De dataminers hadden begin december 2017 al een selectie van de financiële 
inlichtingen van natuurlijke personen klaar, maar technische problemen verhinderden de 
vertaling van de fiches van controlling persons54 naar een leesbare pdf-fiche.

Door een bug in de toepassing voor het aanmaken van de pdf-fiches, bleken deze fiches 
bovendien fouten te bevatten in geboortedata, benamingen van financiële instellingen en 
bankrekeningnummers. Zodra de bug bij het eerste gebruik van de toepassing werd vastge-
steld, werd ze geanalyseerd en opgelost.

52 De administratie heeft deze verminderingen niet doorgevoerd voor de afgesloten dossiers die dateren van vóór 
2018 wegens de bescheiden opbrengst van maximum 185 euro per dossier. Daarnaast was er een specifiek pro-
bleem: door de aardbeving in Italië waren vele onroerende goederen herleid tot een ruïne, met veel discussies of 
de vermindering in dit geval van toepassing kon zijn.

53 Belastingplichtigen kunnen hiertegen nog bezwaar aantekenen tot zes maanden na de verzending van het aan-
slagbiljet, de eerste aanslagbiljetten zijn verstuurd in juli 2018.

54 Een controlling person is de uiteindelijk begunstigde van een passieve niet-financiële entiteit. De financiële instel-
ling moet deze uiteindelijke belanghebbenden identificeren en hun identiteit rapporteren aan de belastingadmi-
nistraties van hun fiscale verblijfplaats. Voorbeelden van passieve niet-financiële entiteiten zijn bv. private vermo-
gensstructuren, de Nederlandse STAK (stichting administratiekantoor) en de private stichtingen.
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Om deze technische problemen tijdelijk op te lossen bezorgde de DIB de pdf-bestanden 
aan de AABBI. Nadien kreeg de AABBI een uitzonderlijke directe toegang om zo zelf de be-
standen te kunnen downloaden. Deze beperkte toegang werd na het volgen van een mach-
tigingsprocedure alleen toegestaan voor de geselecteerde dossiers.

Vervolgens annuleerden de partnerstaten een aantal financiële fiches wegens foutieve in-
formatie uit het buitenland en gaf het laden van grote pdf-fiches in Taxi aanleiding tot 
time-outmeldingen.

Door deze kinderziektes gingen de controles uiteindelijk pas vanaf mei 2018 van start. 
Dat brengt volgens de BBI de tijdige afhandeling van de controles niet in het gedrang. 
Van mei tot oktober 2018 heeft de BBI 1.152 financiële fiches gebruikt voor haar controles. 
Zij vertegenwoordigen een waarde (zowel kapitaal als intresten en dividenden) van zo’n 
6 miljard euro.

4.2.3.2 Resultaten van de controles
De AABBI had eind maart 2019 ongeveer een kwart van de 338 controles beëindigd. In 
14 dossiers was er geen resultaat omdat de inkomsten al geregulariseerd bleken te zijn. Door 
de strikte geheimhouding die het Contactpunt Fiscale Regularisaties in acht moet nemen55, 
kan de AABBI daarmee bij zijn selectie geen rekening houden. Dat is vanzelfsprekend ne-
fast voor de selectie. Alleen tijdens de controle kan ze aan de belastingplichtige zelf een re-
gularisatieattest vragen. De eerste controles van de AABBI resulteerden in eerste instantie 
in een verhoging van de belastbare grondslag van 18.033.209,2 euro. Daarvan bleef echter 
maar 377.623,97 euro overeind omdat één groot dossier volledig geregulariseerd was.

Dankzij de financiële gegevens kan de AABBI het bestaan ontdekken van opgebouwde ka-
pitalen, zowel de fiscaal verjaarde als niet-verjaarde. De bijzondere onderzoeks- en aanslag-
termijn bedraagt 24 maanden te rekenen vanaf de ontvangst van de financiële inlichtin-
gen56. Het onderzoek van de ontvangen financiële gegevens kan betrekking hebben op vijf 
of zeven aanslagjaren (in geval van fraude) vóór het jaar waarin de gegevens zijn ontvan-
gen57. In 2018 kan de AABBI dus (voor financiële gegevens ontvangen in 2017) onderzoek 
doen naar de aangiften tot en met aanslagjaar 2012, en tot en met aanslagjaar 2010 in geval 
van fraude.

Voor deze fiscaal niet-verjaarde periodes kan de AABBI, als de belastingplichtige niet ant-
woordt op een vraag om inlichtingen of er aanwijzingen zijn van een indiciair tekort58, een 
bankonderzoek opstarten. De AABBI zal dan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de 
Nationale Bank raadplegen voor de Belgische contracten en de financiële rekeningen (zowel 
in het binnen- als buitenland).

Met betrekking tot dit CAP blijft er overigens een mogelijkheid tot kruisvergelijking 
van gegevens onbenut. Belastingplichtigen moeten immers niet alleen hun buitenlandse  

55 Artikel 7, laatste lid, van de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 
21 juli 2016. 

56 Artikel 358, § 3, WIB 1992
57 Aanslagtermijn conform artikel 358, § 1, 2° WIB 1992 en onderzoekstermijn conform artikel 333/2 WIB 1992.
58 Het kapitaal dat blijkt uit een CRS-fiche kan worden aangemerkt als een “indicie” waaruit een hogere graad van 

gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.
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rekeningen aangeven in hun aangifte personenbelasting, maar moeten de concrete reke-
ningnummers sinds 2015 ook meedelen aan het CAP. De fiscus beschikt via DAC2 en CRS 
ook over deze buitenlandse rekeningnummers. Met het oog op risicoanalyse en handha-
ving van de meldingsplicht lijkt het opportuun beide gegevensbanken te kruisen.

Ook vanuit het standpunt van een mogelijke kruisvergelijking, lijkt het niet logisch dat bui-
tenlandse levensverzekeringen (in tegenstelling tot binnenlandse) momenteel niet moeten 
worden gemeld aan het CAP, terwijl deze info wel internationaal wordt uitgewisseld via 
DAC2 en CRS.

Als de kapitalen fiscaal verjaard zijn, zal de AABBI de belastingplichtige uitnodigen tot 
regulariseren. Als die weigert, zal ze het dossier doorsturen naar het parket. Eind okto-
ber 2018 waren er geen dossiers doorgestuurd naar het parket. In punt 5.3 gaan we dieper in 
op de vermoedelijke opbrengsten van de fiscale regularisaties ten gevolge van de internati-
onale gegevensuitwisseling.

4.3 Oorzaken van niet-productiviteit: steekproef van het Rekenhof

De eerste DAC1-gegevens, die in juni 2015 werden ontvangen en over inkomsten van 
2014 gingen, moesten uiterlijk op 31 december 2017 verwerkt zijn59. Het Rekenhof heeft zijn 
steekproef beperkt tot deze dossiers omdat zij volledig waren afgewerkt in 2018.

De beheerstoepassing Taxi ging voor de betrokken dossiers na of er een anomalie bestond 
tussen de aangegeven inkomsten en de uit het buitenland ontvangen gegevens. Dit was het 
geval voor ongeveer 84.000 dossiers60. Die werden voor nazicht toegewezen aan de buiten-
diensten. Enigszins tegen de verwachtingen in, leidde slechts 49 % van de 84.000 dossiers 
tot een verhoging van de belastbare grondslag. Voor al deze dossiers lijkt het immers vast 
te staan dat er buitenlandse inkomsten of vermogensbestanddelen niet aangegeven zijn.

Om de oorzaak hiervan na te gaan, selecteerde het Rekenhof op willekeurige basis drie-
honderd niet-productieve dossiers voor een steekproef. Het betrof telkens honderd dossiers 
voor respectievelijk buitenlandse salarissen, buitenlandse pensioenen en buitenlandse on-
roerende inkomsten. 22 kantoren werden aangeschreven met de vraag voor elk dossier één 
reden uit een lijst van mogelijke oorzaken van niet-productiviteit te selecteren en de onder-
liggende bewijsstukken digitaal aan het Rekenhof te bezorgen. De steekproefgrootte per 
kantoor werd proportioneel berekend ten opzichte van het aantal dossiers dat ieder kantoor 
toegewezen heeft gekregen. Van de 22 aangeschreven buitendiensten, reageerden er 21.

4.3.1 Algemene oorzaken van niet-productiviteit
De antwoorden van de buitendiensten wezen al meteen op een belangrijk technisch pro-
bleem. Gemiddeld 12 % van de te behandelen dossiers was niet op de takenlijst van de 
medewerkers verschenen. Dat was het geval voor alle inkomstencategorieën en bij meer-
dere buitendiensten. De dienst TACM, die de resultaten van de verwerkte DAC1-gegevens 

59 In deze dossiers reikt de gewone aanslagtermijn van drie jaar immers verder dan de bijzondere aanslagtermijn van 
24 maanden die specifiek geldt voor de verwerking van ontvangen buitenlandse inlichtingen.

60 Dit zijn de 83.866 dossiers van de in totaal 93.296 geselecteerde dossiers waarvoor centraal een specifieke aanpak 
was uitgewerkt. 
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opvolgt, was hiervan niet op de hoogte. Na onderzoek bleek de oorzaak te liggen bij een 
ICT-fout bij het inladen van de dossiers in Taxi. Op basis van extrapolatie van dit gemid-
delde betekent dit dat voor de eerste golf meer dan 5.000 geselecteerde dossiers niet werden 
behandeld. De systeemfout deed zich ook voor in de vijf volgende golven. Ze kon pas in  
februari 2019 worden rechtgezet.

Het is van cruciaal belang dat alle centraal geselecteerde dossiers ook effectief in de taken-
lijst van de medewerkers verschijnen. Om dit te kunnen opvolgen zal TACM de geselecteer-
de lijsten voortaan ook naar de centrumdirecteurs versturen, zodat die de volledigheid van 
de takenlijsten steekproefsgewijs kunnen controleren. Daarnaast zal TACM de lijsten zelf 
bijhouden en nagaan of de medewerker het icoontje dat aangeeft dat er gegevens werden 
ingeladen, wel degelijk heeft aangeklikt. Dit vormt alvast een aanwijzing dat hij het dossier 
heeft geopend, maar is nog geen garantie voor effectieve verwerking.

Een tweede probleem ligt bij de selectie zelf. Gezien de massa gegevens gebeurde de selectie 
onder tijdsdruk en op aparte bestanden in het datawarehouse. Die bestanden bleken niet 
sluitend te zijn. De bedragen in de databank kwamen niet altijd overeen met die uit de on-
derliggende Stirintfiches. Concreet werden bedragen vaak dubbel geteld zodat veel dossiers 
onterecht geselecteerd werden. Vanaf de vierde golf gegevens werden de bestanden in het 
datawarehouse bewerkt en afgestemd op de fiches. De productiviteit van de vierde golf is 
verbeterd in vergelijking met de eerste drie golven. Het is dus belangrijk dat de bronbestan-
den bij elke golf accuraat worden opgemaakt zodat de filters naar behoren kunnen werken.

4.3.2 Oorzaken van de niet-productieve buitenlandse salarissen
In principe moet een belastingplichtige alle buitenlandse salarissen aangeven, zelfs al zijn 
ze vrijgesteld. In dat geval kan hij ze via een andere code vrijstellen. De aangifte is nodig 
voor de berekening van het marginale belastingtarief op alle inkomsten (het zogenaamde 
“progressievoorbehoud”), voor de vaststelling van de gemeentebelasting, maar ook voor het 
bepalen van sociale voordelen, studiebeurzen enz.

De grote uitzondering op dit principe is het personeel van internationale organisaties. Zij 
hoeven hun beroepsinkomsten niet aan te geven. Hun inkomsten zijn meestal vrijgesteld 
zonder progressievoorbehoud zodat ze ook niet meetellen voor het marginale tarief of voor 
de gemeentebelasting. Zij kunnen overigens ook de “exceptie van fiscale woonplaats” genie-
ten. Ze vallen dan niet onder de personenbelasting, maar onder de belasting niet-inwoners, 
zodat enkel hun andere in België verkregen inkomsten hier belastbaar zijn.

Bij twee dossiers bleken de buitendiensten toch een aanvullende aanslag te hebben geves-
tigd naar aanleiding van de ontvangen buitenlandse gegevens. Deze dossiers waren dus ten 
onrechte aangemerkt als niet-productief.
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Tabel 3 – Oorzaken van niet-productiviteit van buitenlandse salarissen in de steekproef

Verwerking buitendiensten Totaal Reden Aantal

Wel productief 2 Verhoging belastbare grondslag 2

Correct 73 Geen rijksinwoner 14

 Vrijgesteld 26(*)

 Correcte aangifte 33

Geen taak gekregen 11 Niet verschenen op takenlijst dossiermedewerker 11

Geen verwerking 13 Gebrek aan tijd/kennis of vergeten 12

Bedrag te klein 1

Totaal 99 99
(*)  Van de 26 vrijgestelde buitenlandse bezoldigingen zijn er minstens 5 gerelateerd aan personeel van internationale 

organisaties.

Bron: Rekenhof

Niettegenstaande de centraal bijgehouden resultaten anders deden vermoeden, bleken de 
buitendiensten de buitenlandse salarissen voor het overgrote deel correct en tijdig ver-
werkt te hebben. Opvallend is dat de inkomsten in één op de drie geselecteerde dossiers 
wel waren aangegeven. Dat komt doordat de Taxi-filter werd toegepast op een niet accuraat 
bestand, zoals hierboven vermeld61.

Daarnaast rendeerden vele dossiers niet omdat de buitenlandse salarissen vrijgesteld wa-
ren van Belgische belasting. Volgens de courante dubbelbelastingverdragen is de werkstaat 
immers principieel heffingsbevoegd. Pas wanneer drie voorwaarden samen vervuld zijn, is 
het salaris belastbaar in de woonstaat. Zo mag de werknemer maximum 183 dagen in het 
buitenland verbleven hebben, moet het salaris zijn betaald door een werkgever die geen in-
woner is van de werkstaat en mag het niet zijn gedragen door een vaste inrichting van een 
werkgever in de werkstaat. Hoewel de vrijgestelde inkomsten de te betalen gemeentebelas-
ting beïnvloeden, werden geen aanvullende aanslagen gevestigd. Door hun kleine fiscale 
impact wogen de baten volgens de medewerkers niet op tegen de kosten.

In veertien dossiers ging het niet om een “rijksinwoner”. Dat zijn vooral de Europese amb-
tenaren met exceptie van fiscale woonplaats.

In twaalf dossiers was de niet-productiviteit te wijten aan een gebrek aan tijd/kennis of aan 
vergetelheid.

61 Vermits TACM de bedragen dubbel telt, vallen de aangegeven inkomsten altijd onder deze drempel van de Taxifil-
ter, zodat ze onterecht op de takenlijst van de buitendiensten komen.
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4.3.3 Oorzaken van de niet-productieve buitenlandse pensioenen

Tabel 4 –    Oorzaken van de niet-productiviteit van pensioenen in de steekproef

Verwerking buitendiensten Aantal Reden Aantal

Correct 60 Productief 7 

  Correcte aangifte 25 

  Geen rijksinwoner/overleden 7 

  Vrijgesteld 10 

  Annulering gegevens 2 

  Geen fiscale impact 9

Geen taak gekregen 13 Niet verschenen op takenlijst dossiermedewerker 13

Geen verwerking 27 Gebrek aan tijd/kennis of vergeten 27

Totaal 100 100

Bron: Rekenhof

De verwerking van buitenlandse pensioenen blijkt moeilijker dan die van de salarissen. In 
27 % van de gevallen bleek vooral het gebrek aan tijd en knowhow een correcte verwerking 
in de weg te staan. Deze niet-behandelde pensioenen betroffen vooral hogere bedragen, 
wat doet vermoeden dat het om uitbetalingen in het kader van een levensverzekering ging. 
De buitendiensten zijn onvoldoende onderlegd in de verwerking. Er zijn geen handleidin-
gen over en de CPDI-DBV-toepassing biedt geen ondersteuning. Als bij de opbouw van het 
recht nooit een fiscaal voordeel werd genoten, wordt de uitkering trouwens vrijgesteld. Uit 
de antwoorden van de buitendiensten kan echter niet worden afgeleid of dit in de concrete 
dossiers ook het geval was en evenmin of dit werd nagegaan.

Voorts heeft Taxi ook in deze inkomstencategorie een groot aantal dossiers tegengehouden 
waarbij de belastingplichtige wel zijn buitenlands pensioen had aangegeven. Ook dit is 
veelal te wijten aan het foute bestand waarop Taxi de selectie uitvoerde62.

Zeven dossiers, die in de centrale opvolging als niet-productief geregistreerd waren, bleken 
toch geresulteerd te hebben in een bijkomende aanslag.

4.3.4 Oorzaken van de niet-productieve buitenlandse onroerende inkomsten
Onroerende goederen worden in principe belast in het land waarin ze liggen. Niettemin 
moeten eigenaars hun buitenlandse onroerende goederen in België aangeven omdat ze 
toch fiscale impact kunnen hebben door het progressievoorbehoud.

Belastingplichtigen moeten de bruto huur of voor niet-verhuurde onroerende goederen, de 
bruto huurwaarde van het goed aangeven. Dat laatste concept is enigszins te vergelijken 
met het Belgische kadastraal inkomen. Elk land bepaalt het begrip huurwaarde volgens 
zijn eigen maatstaven. In sommige landen, vooral Italië, is de bruto huurwaarde zo laag 
dat een fiscaal-administratieve verwerking meer kost dan baat. In meer dan de helft van de  

62 Minstens in 11 van de 25 dossiers merkten de buitendiensten dit op als concrete reden in de rand.
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niet-productieve dossiers over onroerende goederen reageerden de buitendiensten dat ze de 
niet-aangegeven onroerende inkomsten niet verwerkten omdat ze te weinig fiscale impact 
hadden. Zeker in geval van meerdere eigenaars (bijvoorbeeld na een erfenis), is het aan te 
geven bedrag vaak niet substantieel. Ook bij het personeel van internationale organisaties 
heeft een eventueel progressievoorbehoud weinig impact omdat er geen andere inkomsten 
zijn waarop een verhoogd tarief kan toegepast worden. Hoewel het te begrijpen valt dat de 
fiscus geen tijd wil spenderen aan gegevens die niet renderen, schendt ze hiermee de gelijke 
behandeling van de belastingplichtigen. Het bezit van een tweede onroerend goed beïn-
vloedt trouwens ook een eventuele woonbonus, en ook bepaalde sociale rechten.

Tabel 5 –    Oorzaken van de niet-productiviteit van onroerende inkomsten in de steekproef

Verwerking buitendiensten Aantal Reden Aantal

 Correct 75 Geen fiscale impact 53

  Geen rijksinwoner 9

  Annulering gegevens 5

 Andere(*) 8

 Geen taak gekregen 12 Niet verschenen op takenlijst dossiermedewerker 12

Geen verwerking 12 Gebrek aan tijd/kennis of vergeten 12

Totaal 99 99
(*)  Drie belastingplichtigen bewezen geen eigenaar (meer) te zijn, een andere was blote eigenaar. In drie gevallen was 

er geen tijdige fiche beschikbaar en in een laatste KMO-dossier waren de onroerende inkomsten correct aangegeven 
als beroepsinkomsten.

Bron: Rekenhof
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Hoofdstuk 5

Opvolging van de resultaten 
van de automatisch 
uitgewisselde gegevens
5.1 Kritieke prestatie-indicatoren

De fiscale administratie ontwikkelde een specifieke kritieke prestatie-indicator (KPI) om 
de inkomstenverhogingen op te volgen van de rechtzettingen in geselecteerde dossiers 
met buitenlandse DAC1-inlichtingen. De norm schrijft voor dat per kantoor de belastbare 
grondslag verhoogd moet worden in minstens 15 % van deze dossiers. Naast de KPI van 15 % 
is er een tolerantiedrempel van 9 %. De resultaten per centrum worden aangegeven met een 
“knipperlicht”. Concreet betekent dit:

Resultaat Knipperlicht

Verhoging belastbare grondslag in minstens 15 % van de dossiers Groen

Verhoging belastbare grondslag in minstens 9 % tot maximaal 14 % van de dossiers Oranje

Verhoging belastbare grondslag in minder dan 9 % van de dossiers Rood

Bij een oranje knipperlicht zal het kantoor alleen een waarschuwing krijgen. Door middel 
van deze KPI kunnen ook de problemen bij de kantoren waar de KPI oranje kleurt, concreet 
worden nagegaan. Zo kunnen in deze kantoren extra opleidingen over buitenlandse inkom-
sten georganiseerd worden.

Als de verhoging onder de tolerantiedrempel valt, kleurt het knipperlicht rood en moet het 
kantoor actie ondernemen. Dat nog geen enkel kantoor een rood knipperlicht kreeg, doet 
vragen rijzen bij de hoogte van de norm. Het comité van centrumdirecteurs heeft in zijn 
jaarlijkse evaluatie trouwens voorgesteld om de norm ambitieuzer te formuleren.

De resultaten van de KPI moeten bovendien genuanceerd worden, want een dossier kan 
geselecteerd worden ten gevolge van verschillende anomalieën. Het kan dus voorkomen dat 
de belastbare grondslag in een dossier met DAC1-gegevens verhoogd werd, maar dat dit niet 
te wijten was aan de buitenlandse gegevens. Ook deze dossiers komen in de 15 %.

In zijn reactie op het ontwerpverslag geeft de FOD Financiën aan dat de KPI inmiddels uit 
de cockpit verwijderd werd omdat hij niet toeliet adequaat te sturen. De cel Beheerscon-
trole heeft al meermaals een model op basis van de toepassing STIRINT gepland, maar door 
andere prioriteiten kon dit nog niet worden gerealiseerd. In de huidige budgettaire context 
acht de FOD de ontwikkeling van een nieuw model daarenboven ook uitgesloten.
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5.2 Analyse van de niet-productieve dossiers

Een analyse van de niet-productieve dossiers is cruciaal om de risicoanalyse verder te ver-
fijnen en te optimaliseren. Dat geldt zeker wanneer een groot aantal geselecteerde dossiers 
geen resultaat hebben opgeleverd, zoals bij de verwerking van de DAC1-gegevens. Boven-
dien houdt een slechte verwerking ook gevaren in voor de toekomst. Als een dossier niet 
productief is omdat het niet grondig werd gecontroleerd en onterecht door de dossierme-
dewerker als “correct aangegeven” werd beschouwd, dan zal het ook voor de volgende jaren 
niet meer geselecteerd worden om nagekeken te worden. Zoals de steekproef aantoonde, 
is er geen enkele inhoudelijke controle op de verwerking van de automatisch ontvangen 
DAC1-gegevens.

Door personeelsgebrek is TACM niet in staat de oorzaken van de niet-productieve dossiers 
te analyseren. Maar vier medewerkers binnen TACM zijn verantwoordelijk voor de risico-
analyse en opvolging van de automatisch ontvangen buitenlandse gegevens: een teamchef, 
een fiscaal expert en twee dataminers. Het Rekenhof acht dit onvoldoende, gelet op het he-
terogene karakter van de ontvangen gegevens, dat zowel de risicoanalyse als de opvolging 
complex maakt. Het beveelt dan ook aan een behoeftestudie inzake personeel uit te voeren 
bij TACM. In zijn reactie op het ontwerpverslag meldt de FOD Financiën dat deze dienst 
inmiddels versterkt werd met vijf personeelsleden.

Bovendien worden de gegevens, gezien hun grote aantal, door de beheersteams verwerkt. 
Dat impliceert dat de behandeling via Taxi verloopt. Die toepassing dient echter alleen voor 
beheer en laat geen enkele centrale opvolging toe. TACM tracht de resultaten manueel op 
te volgen en kan daarbij alleen nagaan of de taxateurs de relevante codes in de aangifte 
personenbelasting gewijzigd hebben naar aanleiding van de ontvangen DAC1-gegevens. De 
steekproef heeft aangetoond dat deze manuele opvolging niet sluitend is. Een aantal dos-
siers die centraal als niet productief werden geregistreerd, bleken in de buitendiensten toch 
een supplementaire aanslag te hebben opgeleverd.

5.2.1 Opvolging volgens categorie van inkomen
Opvallend in de resultaten van de eerste vijf golven63 is dat zowel globaal als voor elke golf 
de dossiers met pensioenen het meest productief zijn. Daarna volgen de lonen en ten slotte 
de onroerende goederen. Die resultaten houden ongetwijfeld verband met de vaststelling 
dat de inlichtingen over buitenlandse pensioenen zelden aanleiding geven tot kwalificatie-
problemen zodat de selectie optimaler is.

Zoals eerder aangehaald, zijn de buitenlandse inlichtingen voor onroerende goederen vaak 
moeilijk te gebruiken. Dat komt doordat er geen uniformiteit is in de meegedeelde inlich-
tingen, omdat de verschillende partnerstaten uiteenlopende concepten en ramingsmetho-
des hanteren. De Italiaanse invulling van het begrip “huurwaarde” bijvoorbeeld, de rendita 
catastale, is in het algemeen zo laag gewaardeerd dat een inkohiering met progressievoor-
behoud nauwelijks of geen fiscale impact heeft. De steekproef toonde aan dat de controleur 
in dergelijke gevallen vaak geen bijkomende aanslag vestigt. Voor het personeel van inter-
nationale organisaties, van wie de bezoldigingen vrijgesteld zijn, hebben de buitenlandse 
onroerende inkomsten nog minder fiscale impact.

63 De resultaten zijn voor het laatst gemeten op 29 april 2019. Voor de eerste vier golven moesten de dossiers afge-
werkt zijn op 31 december 2018, voor de vijfde op 31 december 2019.
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Tabel 6 –   Aantal en percentage productieve dossiers voor de vijf golven

Inkomstencategorie Aantal geselecteerde 
dossiers 

Aantal productieve 
dossiers  % productiviteit 

Pensioenen 97.821 62.295 63,68 %

Lonen 56.251 23.579 41,92 %

Onroerende goederen 98.194 31.720 32,30 %

Totaal 252.266 117.594 46,62 %

Bron: Berekening Rekenhof op basis cijfers TACM, meting op 29 april 2019

Naast een verbeterde risicoanalyse door een verfijning van de filters, heeft TACM voor de 
vijfde golf van DAC1-gegevens de lijst van geselecteerde dossiers aan de centrumdirecteurs 
gegeven. Die lijst bevat per nationaal nummer, naast de inkomstencategorie en het inkom-
stenjaar, nu ook de ontvangstdatum van de fiche. Die datum is essentieel voor de start van 
de bijkomende onderzoeks- en aanslagtermijn. Via die opvolgingslijst kunnen de teamchefs 
en centrumdirecteurs controleren of de dossiers tijdig zijn ingekohierd64. De steekproef 
heeft immers aangetoond dat veel teamchefs niet op de hoogte waren van de ontvangst van 
fiches in hun dossiers, zodat zij de behandeling van deze dossiers met buitenlandse infor-
matie praktisch niet konden opvolgen.

Omdat leidinggevenden in Taxi geen lijsten kunnen opmaken van dossiers waarvoor bui-
tenlandse inlichtingen zijn ontvangen, konden zij ook geen interne controle op deze dos-
siers uitvoeren. De centrumdirecteur voerde een ad random kwaliteitscontrole uit voor alle 
dossiers, niet alleen voor diegene met buitenlandse inkomsten. De dienst Management-
ondersteuning Particulieren volgt de KPI’s op maar voert evenmin een kwaliteitscontrole uit.

In 2018 stelde TACM buiten de toepassing Taxi per centrum een centrale lijst op van de te 
behandelen dossiers voor aanslagjaren 2016 en 2017. Via die lijst kan wel de werklast en de 
moeilijkheidsgraad per centrum worden ingeschat en de dossiers worden opgevolgd.

Vanaf juli 2018 en voor het aanslagjaar 2018 zal de toepassing Basket-Taxi voorzien in een 
pre-quality controle. Daarbij doet de teamleider een kwaliteitscontrole alvorens de aanslag 
wordt ingekohierd. TACM stuurt deze kwaliteitscontroles aan door middel van een check-
list die bepaalt welke controles de controleurs minimaal moeten uitvoeren. Competentie-
profielen zullen de toewijzing van de dossiers aan de beheersteams bepalen waardoor de 
dossiers terecht zullen komen bij de hoger gekwalificeerde medewerkers (niveau A of B). 
Daarnaast zal Basket-Taxi vanaf aanslagjaar 2019 een rapporteringsinstrument bevatten 
om zowel kwantitatief als kwalitatief acties en dossiers op te volgen en om de resultaten van 
medewerkers, beheersteams en centra te vergelijken.

5.2.2 Opvolging van de verhogingen van de belastbare grondslag
Bij de afhandeling van de dossiers moeten de controleambtenaren in principe twee speci-
fieke codes invullen voor verhogingen van de belastbare grondslag voortvloeiend uit bui-
tenlandse inlichtingen. In de praktijk blijkt dit vaak dode letter. Daardoor moet TACM die 

64 Tijdig: hetzij binnen de algemene termijn van artikel 354 WIB92, hetzij binnen de specifieke termijn van artikel 358, 
§ 3, WIB92 (binnen 24 maanden vanaf de datum dat de Belgische administratie de buitenlandse inlichtingen heeft 
ontvangen).
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verhogingen manueel opvolgen. Dat gebeurt door de relevante codes van de aangifte 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 buitenlandse gege-
vens meegerekend kunnen worden, maar ze geeft wel een aanwijzing.

De eerste golf buitenlandse DAC1-inlichtingen, waarvoor de controles afgerond moesten 
zijn eind juni 2018, heeft in totaal 307.283.305,04 euro aan verhoging van de belastbare 
grondslag opgebracht65. Dit bedrag mag niet worden verward met de uiteindelijke te beta-
len belastingen, noch met de uiteindelijk effectief geïnde belastingen. Die kunnen geen van 
beide uit de gegevens worden afgeleid.

Uit de rapportering aan de Europese Commissie die alle lidstaten jaarlijks moeten verrich-
ten, blijkt dat België, Estland, Finland, Polen en Slovenië als enige in staat waren de finan-
ciële voordelen van het gebruik van DAC1-inlichtingen te berekenen66.

5.2.3 Meten van compliance
In de toekomst zal TACM de compliance meten van belastingplichtigen die in het verleden 
hun buitenlandse inkomsten niet aangaven en van wie de aangifte werd rechtgezet naar 
aanleiding van de uitgewisselde gegevens. Verwacht wordt dat deze belastingplichtigen 
hun buitenlandse inkomsten nadien wel spontaan zullen aangeven. De fiscale adminis-
tratie tracht de compliance nog te verhogen door de controles vooraf aan te kondigen en 
de ontvangen buitenlandse informatie te tonen in Myminfin (de elektronische toepassing 
waarin een belastingplichtige alle documenten en inlichtingen kan zien waarover de fiscus 
beschikt zoals de fiches in verband met dienstencheques of een lening). Momenteel is dit 
alleen het geval voor de DAC1-gegevens. Het inladen van de financiële gegevens is gepland 
maar een concrete planning is nog niet vastgelegd. In zijn reactie op het ontwerpverslag 
deelt de FOD Financiën mee dat de financiële gegevens (DAC2, CRS en FATCA) inmiddels 
ook beschikbaar zijn in Myminfin.

Volgens het voortgangsverslag van maart 2018 van de OESO aan de ministers van Financiën 
hebben de CRS bovendien een grote preventieve werking67. De uitwisseling van financiële 
inlichtingen vanaf september 2017 op grond van CRS heeft geleid tot vrijwillige bekend-
makingen en onderzoeken die leidden tot circa 85 miljard euro extra belastingopbrengsten 
voor alle OESO-landen samen.

65 Bron: TACM, meting op 14 november 2018. Dit bedrag kon eenmalig worden geïsoleerd als opbrengst die uitslui-
tend voortvloeit uit de uitwisseling van internationale gegevens, omdat de betrokken dossiers al volledig afge-
sloten waren. Door de bijzondere onderzoekstermijn die geldt voor internationale gegevens, konden ze worden 
heropend. Nu de uitwisseling volop op gang is gekomen, zullen de dossiers in de meeste gevallen nog niet volledig 
zijn afgesloten op het moment dat de internationale gegevens binnenkomen, waardoor de verhogingen van de 
belastbare grondslag die voortvloeien uit de uitwisseling van internationale gegevens, zullen worden vermengd 
met de verhogingen wegens andere redenen.

66 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake een overzicht en beoordeling van de sta-
tistieken en informatie over de automatische uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen, 
Brussel, 17 december2018, COM(2018) 844 final, p 15.

67 OESO, OECD Secretary-General Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, Buenos  
Aires, maart 2018, 37p., www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers- 
Argentina-March-2018.pdf

http://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
http://www.oecd.org/tax/OECD-Secretary-General-tax-report-G20-Finance-Ministers-Argentina-March-2018.pdf
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5.3 Fiscale regularisaties

De vraag rijst hoe de internationale uitwisseling van fiscale gegevens samenhangt met de 
vierde fiscale regularisatieronde die startte in 201668. Niet alleen is de uitwisseling sterk 
toegenomen, ook traditionele vrijhavens als Luxemburg en Zwitserland waar zwarte in-
komsten en kapitalen vaak werden verborgen, wisselen nu inlichtingen uit. De berichtge-
ving hierover in de media en de aankondiging dat wie niet wil regulariseren, strafrechtelijk 
zal worden vervolgd, voerden de druk nog op. Het Contactpunt Regularisaties van de FOD 
Financiën meent echter dat er nog veel regulariseerbare inkomsten overblijven. Dat leidt 
het af uit de veelheid van vragen die het over het onderwerp krijgt. Ook fiscale advocaten 
wijzen er in de pers geregeld op dat er nog vele potentiële regularisatiedossiers resten.

Op grond van deze elementen zou men verwachten dat het aantal regularisatiedossiers en 
de aangegeven bedragen sterk stijgen.

Dit wordt nochtans niet eenduidig weerspiegeld in de tabel hieronder die handelt over 2016, 
2017 en 2018.

Tabel 7 –  Aantal ingediende aangiften en aangegeven bedragen (in euro) bij het Contactpunt  
Regularisaties

Inkomsten-
categorie

2016 2017 2018

Aantal Bedragen Aantal Bedragen Aantal Bedragen

Beroepsinkomsten 28 5.690.344,29 41 3.973.015,03 43 4.334.935,41 

Roerende inkom-
sten

270 16.610.040,41 457 38.985.821,40 302 19.080.523,92 

Onroerende 
inkomsten

20 617.240,43 80 3.232.613,64 57 920.887,56 

Diverse inkomsten 1 1.650.000 4 910.425,69 3 514.206,97 

Vennootschaps-
winsten

5 3.624.496,99 5 6.225.297,95 1 1.694.276,77 

Rechtspersonen-
belasting

0 0 0 0 1 9.977,90 

Sommen(1) 2 23.501,00 0 0 4 66.387,00

Btw 5 663.055,37 8 540.508,62 3 2.021.233,82

Fiscaal verjaarde 
kapitalen(2)

275 162.047.096,10 522 397.859.478,88 397 215.603.734,75

Sociale bijdragen 11 915.046,12 7 528.666,58 1 113.469,00

Totaal 293 191.840.820,71 1.124 452.255.827,79 812 244.359.633,1
(1)  Onder de rubriek sommen worden de fiscale regularisaties van de niet-aangegeven verzekeringstaksen van de levens-

verzekeringen bedoeld. Het aantal stijgt wel in 2018 t.o.v. 2017 maar blijft bescheiden.

(2) Dit zijn kapitalen ten aanzien waarvan de fiscale administratie, ingevolge het verstrijken van de verjaringstermijnen, 
geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen.

Bron: Contactpunt Fiscale Regularisaties

68 Regularisatieaangiften ingediend in het kader van de wet van 21 juli 2016 tot invoering van een permanent systeem 
inzake fiscale en sociale regularisatie (EBAQuater). 



62

In 2017 stegen vele posten spectaculair, maar 2018 toont – zeker voor de grote posten – een 
belangrijke terugval.

Naar de oorzaken van de terugval is het – ook bij het Contactpunt Regularisaties – groten-
deels gissen, maar enkele mogelijke verklaringen worden hieronder opgelijst:

• De AABBI wijst erop dat levensverzekeringscontracten die gekoppeld zijn aan een indi-
vidueel beleggingsfonds, onder de radar bleven69. Deze werden onder DAC1 niet uitge-
wisseld.

• De strenge bewijslast om aan te tonen dat inkomsten en kapitalen wel hun normaal 
belastingregime hebben ondergaan, zou een rem zetten op het aantal regularisaties. De 
kapitalen kunnen in een aantal gevallen wel een gerechtvaardigde oorsprong hebben, 
maar zonder bewijs moet dit verjaarde “wit” kapitaal mee worden geregulariseerd.

• De aangekondigde strafrechtelijke vervolging blijft voorlopig grotendeels uit. Met uit-
zondering van het parket van Gent, werd in de dossiers die de AABBI heeft doorge-
stuurd, voorlopig nog geen vervolging ingesteld.

• Belastingplichtigen hebben zeker ook geanticipeerd. Velen dienden nog voor de uitwis-
seling met Zwitserland in 2018 van start ging, een regularisatieaanvraag in. Doordat 
de AABBI niet op de hoogte is van de regularisatiedossiers, start ze nog vaak nodeloze 
onderzoeken op die eindigen met het voorleggen van een regularisatieattest.

69 Deze levensverzekeringscontracten zijn gekoppeld aan een fonds dédié (een op maat gemaakt beleggingsfonds) en 
worden in hoofdzaak beheerd door Luxemburgse verzekeraars. Al geruime tijd werden dergelijke levensverzeke-
ringscontracten aangeboden aan Belgische klanten. David De Cubber en Benoît Philippart de Foy, “Levensverze-
kering: licht op groen voor Belgisch “fonds dédié”?”, Fiscoloog, 25 mei 2016.
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Hoofdstuk 6

Conclusies
Om belastingadministraties beter te wapenen tegen fiscale fraude in een geglobaliseerde 
wereld, zetten supranationale organisaties hoe langer hoe meer in op automatische uitwis-
seling van inlichtingen. Met name binnen de EU, maar ook met een voortdurend toene-
mend aantal niet-EU-landen, worden momenteel al veel inlichtingen uitgewisseld. In deze 
eerste audit focust het Rekenhof specifiek op de uitwisseling van beroepsinkomsten (EU), 
onroerende inkomsten (EU) en financiële gegevens (EU en OESO), waarvan de eerste re-
sultaten al beoordeeld kunnen worden. In een toekomstige tweede audit zal de aandacht 
daarenboven ook gaan naar de automatische gegevensuitwisseling over rulings, verreken-
prijsafspraken en landenrapporten (EU en OESO).

Belang van de internationale gegevensuitwisseling
Tussen begin 2011 en eind 2018 ontving de Belgische fiscus 5.412.036 inlichtingen over 
buitenlandse inkomsten van Belgische belastingplichtigen. Het gaat hoofdzakelijk om in-
lichtingen in het kader van de twee eerste Europese richtlijnen voor administratieve sa-
menwerking (DAC1 en DAC2). Concreet gaat het over de automatische uitwisseling van 
buitenlandse gegevens over respectievelijk arbeidsinkomsten, bezoldigingen van bedrijfs-
leiders, pensioenen, levensverzekeringen en onroerende goederen van Belgische ingezete-
nen (DAC1) en inlichtingen over hun financiële rekeningen (DAC2).

Ondanks een eerder krappe personeelsbezetting en tot op heden beperkte investeringen 
in specifieke IT-systemen, heeft alleen al de eerste golf aan automatisch ontvangen buiten-
landse inlichtingen in het kader van DAC1 (data geselecteerd in juni 2016) volgens de fiscus 
in totaal tot 307.283.305 euro aan verhogingen van de belastbare grondslag geleid.

Organisatie van de gegevensverwerking
De Dienst Internationale Betrekkingen (DIB), onderdeel van de Algemene Administratie 
van de Fiscaliteit (AAFISC), fungeert voor België als de bevoegde autoriteit en het unieke 
contactpunt (SPOC) voor de internationale elektronische fiscale gegevensuitwisseling. De 
DIB ontvangt en identificeert de gegevens en stelt ze ter beschikking van de controleamb-
tenaren.

De fiscus ontvangt de automatisch uitgewisselde buitenlandse gegevens op een uniek alge-
meen IT-platform (Stirint). De ontvangen gegevens worden er gevalideerd, geïdentificeerd 
en gekopieerd in een datawarehouse, waar ze verder verwerkt worden in het kader van 
risicoanalyses.

Om doeltreffend te zijn moeten de geïdentificeerde gegevens ook zo snel mogelijk beschik-
baar zijn voor de bevoegde controleurs. De specifieke onderzoeks- en aanslagtermijn van 
24 maanden die geldt voor de internationaal uitgewisselde gegevens, begint immers te lo-
pen zodra de gegevens ontvangen worden.
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Stirint zorgt er dan ook voor dat de buitenlandse gegevens binnen twee dagen beschikbaar 
zijn en na selectie op basis van risicoanalyse bij de bevoegde controleurs toekomen.

Het Rekenhof stelt vast dat die overzending ten tijde van de uitvoering van de audit uit-
sluitend betrekking had op gegevens in de personenbelasting. Inlichtingen in verband met 
de vennootschapsbelasting werden toen nog niet opgeladen in de beheerstoepassing van 
de vennootschapsbelasting en waren dus nog niet consulteerbaar voor de controleurs. De 
organisatie van de toegangsrechten in BizTAX liet dit immers niet toe zonder in conflict te 
komen met de internationale afspraken over gegevensbescherming en de vertrouwelijke be-
handeling van de inlichtingen. Partnerstaten kunnen de inlichtingenuitwisseling met een 
land dat zich niet houdt aan de bepalingen over correct gebruik en vertrouwelijke behande-
ling van de inlichtingen, immers opschorten. Om dergelijke financiële data toch te kunnen 
raadplegen en aan een risicoanalyse te onderwerpen kreeg de AABBI een tijdelijke toegang 
tot het datawarehouse. Niettemin belemmerde deze situatie bij het afsluiten van de audit 
nog altijd een efficiënte controle van de automatisch uitgewisselde financiële inlichtingen 
in de vennootschapsbelasting. In zijn reactie op de auditbevindingen geeft de FOD Finan-
ciën aan dat voor dit probleem inmiddels een oplossing werd gevonden.

Identificatie van de gegevens
Volgens een verslag van de Europese Commissie aan het Parlement en de Raad bekleedt 
de Belgische fiscus op het vlak van identificatie – het ondubbelzinnig toewijzen van een 
inlichting aan een welbepaalde belastingplichtige – internationaal een koppositie. De auto-
matische identificatiegraad bedroeg in 2018 91,92 % voor de DAC1-gegevens en ruim 70 % 
voor DAC2-gegevens. De overige kan de fiscus grotendeels manueel identificeren.

Om de automatische identificatie in het algemeen te verbeteren heeft de OESO in novem-
ber 2018 een Advisory Group for CRS Data Matching opgericht. Door zijn goede identificatie-
resultaten maakt België, samen met vijf andere landen, deel uit van deze werkgroep.

Risicoanalyse
Parallel met de verzending van de automatisch uitgewisselde gegevens aan de bevoegde 
controleurs, voert de fiscus risicoanalyses uit om in de massa potentieel te onderzoeken 
dossiers te kunnen focussen op de dossiers met de grootste (fraude)risico’s. Dit lukt mo-
menteel al gedeeltelijk voor alle DAC1-gegevens, met uitzondering van de gegevens voor 
levensverzekeringen, waarvoor nog geen filters konden worden ontwikkeld.

Concreet werden tussen 2016 en 2018 dossiers voor beheersnazicht geselecteerd in vijf “ex-
tractiegolven”, op basis van een aantal filters en drempelwaarden. Gemiddeld 19,84 % van 
de dossiers met een ontvangen buitenlands onroerend of beroepsinkomen werden zo gese-
lecteerd voor verder onderzoek. Het Rekenhof stelde echter vast dat een aantal fiches van 
de eerste golf niet kon worden betrokken in de risicoanalyse omdat de termijn van 24 maan-
den voorbij was vooraleer de dienst die de analyse moet opzetten, er kennis van had.

De risicovolle financiële inlichtingen worden geselecteerd door de ontvangen financiële in-
lichtingen, boven een zekere drempel, te matchen met de aangiften waarin het bestaan van 
buitenlandse financiële rekeningen niet werd vermeld. Financiële inlichtingen uit FATCA, 
de gegevensuitwisseling met de VS, werden tijdens de audit nog niet geanalyseerd door 
een gebrek aan mensen en middelen. In zijn reactie geeft de FOD Financiën aan dat er  
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inmiddels zowel een beheersnazicht als een controleactie werden opgestart voor deze fi-
nanciële inlichtingen waarvoor de verjaring dreigde.

Ook de AABBI werkte voor de financiële inlichtingen risicoprofielen uit. Via datamining 
selecteert zij de belastingplichtigen die hun buitenlandse rekeningen, levensverzekeringen 
of juridische constructies niet aangegeven hebben in de personenbelasting. De gewestelijke 
directeurs doen dan de uiteindelijke selectie op grond van drempelbedragen voor het bui-
tenlands kapitaal, intresten en dividenden.

De 401.276 financiële inlichtingen die in 2017 vanuit het buitenland ontvangen werden, 
leidden na risicoanalyse tot 338 te onderzoeken dossiers, hoofdzakelijk bij natuurlijke per-
sonen. De resultaten van dat onderzoek waren bij het afsluiten van de audit nog niet vol-
ledig bekend.

Organisatie van de benutting van de gegevens
Doordat de controleteams te weinig capaciteit hebben, kijken in de praktijk vooral de be-
heersteams de belastingaangiften in de personenbelasting na. In tegenstelling tot een daad-
werkelijke controleactie is een beheersnazicht beperkt tot een matching van de aangifte 
met de gegevens waarover de fiscus uit andere (dus ook internationale) bronnen beschikt.

Niettemin heeft de fiscus ook drie specifieke controleacties voor buitenlandse inlichtingen 
uitgewerkt. Zo worden niet-indieners met een buitenlandse onroerend goed onder de loep 
genomen en houden indiciaire taxaties (op basis van uiterlijke tekenen van welstand) voort-
aan rekening met de aankoop van buitenlandse goederen. Een derde controleactie gaat 
na of belastingplichtigen buitenlandse lonen en pensioenen terecht als vrijgesteld hebben 
aangegeven.

In een aparte actie voor het Waals Gewest ging de fiscus ook na of de toekenning van de 
Waalse vermindering van onroerende voorheffing niet onterecht gebeurde als inlichtingen 
wezen op het bezit van een onroerend goed in het buitenland.

Opleidingen en hulpmiddelen voor het nazicht
Naast instructies, handleidingen met praktijkvoorbeelden en specifieke stroomschema’s 
per land, beschikken de ambtenaren ook over modellen om vragen om inlichtingen over 
buitenlandse inkomsten te stellen. Alle relevante info die nodig is voor een correcte ver-
werking komt daarin aan bod. Als die documenten nog geen uitsluitsel geven, kunnen ze 
een beroep doen op Belintax, dat binnen de DIB als een gewaardeerd callcenter voor vragen 
fungeert.

Toch zijn dossiers met buitenlandse inkomsten voor de eerder met routinetaken belaste 
medewerkers van de beheersteams vaak te complex.

Om de ontvangen buitenlandse inlichtingen correct te verwerken, kunnen de ambtenaren 
een toepassing gebruiken die een ambtenaar op eigen initiatief heeft ontwikkeld. Ze geeft, 
via het doorlopen van wizards, aan welke bedragen in welke codes moeten worden opgeno-
men. De toepassing wordt geregeld uitgebreid met nieuwe landen en inkomstencategorie-
en. Recent wordt deze toepassing ondersteund door de IT-diensten en is ze ook beschikbaar 
op de website van de FOD Financiën.
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Controleresultaten
Voor een eerste golf DAC1-gegevens moesten de controles volledig afgewerkt zijn eind 2018. 
Het Rekenhof heeft zich in deze eerste audit beperkt tot een onderzoek van de verwerking 
van de automatisch uitgewisselde gegevens die in die eerste golf geselecteerd werden voor 
beheersnazicht.

Uit een analyse van de behandeling van de geselecteerde 84.000 dossiers bleek dat de con-
trole maar in 49 % van de gevallen leidde tot een verhoging van de belastbare grondslag. 
Het Rekenhof onderzocht de redenen voor die eerder lage productiviteit. Een steekproef 
van de niet-productieve dossiers (dossiers waarin uiteindelijk de belastbare grondslag niet 
werd verhoogd) bracht een belangrijke tekortkoming aan het licht in het interne contro-
lesysteem: gemiddeld 12 % van de te behandelen dossiers kwam helemaal niet voor op de 
takenlijst van de bevoegde controleurs. Dit bleek het gevolg van een systeemfout bij het 
inladen van dossiers in Taxi. Doordat de fout niet eerder werd ontdekt, heeft ze ook gevol-
gen gehad voor de erop volgende golven. Pas bij de zevende golf begin 2019 kon ze worden 
weggewerkt.

Verder was een deel van de niet-verwerkte dossiers te wijten aan een gebrek aan tijd of ken-
nis of aan vergetelheid. Samen met bovenvermelde systeemfout verklaart dat een kwart van 
de niet-productieve dossiers.

De vrijstelling van buitenlandse salarissen en pensioenen vormde een andere belangrijke 
verklaring voor de lage rendabiliteit in de controle van de eerste golf.

Opvolging en evaluatie van automatische uitwisseling van gegevens
Bij het afsluiten van de audit was nog maar één specifieke kritische prestatie-indicator ont-
wikkeld om de resultaten van de automatische uitwisseling op te volgen en te evalueren. 
Volgens deze norm moest 15 % van de dossiers met buitenlandse DAC1-gegevens in elk kan-
toor leiden tot een verhoogde belastbare grondslag, met een tolerantie van 9 %. Geen enkel 
kantoor haalde de norm niet (met inbegrip van de tolerantie). Het leek er dan ook op dat 
de norm onvoldoende ambitieus was geformuleerd. In reactie op de auditbevindingen geeft 
de FOD Financiën aan dat deze enige KPI inmiddels werd geschrapt omdat hij niet toeliet 
adequaat te sturen. De FOD voegt eraan toe dat de ontwikkeling van een nieuw model voor 
opvolging en evaluatie van resultaten in de huidige budgettaire context uitgesloten wordt 
geacht.

Buiten deze prestatie-indicator is er geen enkele centrale opvolging. De fiscale administra-
tie heeft evenmin een overzicht van en interne controle op het al dan niet benutten van de 
gegevens. Momenteel kan de fiscus nog niet meten of burgers hun buitenlandse inkomsten 
nu correcter aangeven (en de compliance dus verhoogt).

Omdat een rapporteringstool voor beheersnazichten ontbreekt, tracht de centrale dienst 
Tax Audit & Compliance Management (TACM) de resultaten van de controles van de bui-
tenlandse gegevens op te volgen door verscheidene bestanden te kruisen. Het Rekenhof 
stelde echter via een steekproef vast dat deze opvolging niet accuraat is. Omdat er geen 
echte kwaliteitscontrole is, zijn de oorzaken van de lage rendabiliteit van de geselecteerde 
dossiers trouwens niet bekend en kan evenmin worden bijgestuurd.
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De summiere opvolging, die nochtans van cruciaal belang is om verdere selecties te ver-
fijnen, is vooral te wijten aan personeelstekorten bij TACM. Slechts vier mensen maken de 
risicoanalyse op en volgen de resultaten van miljoenen gegevens op. De FOD Financiën liet 
in zijn reactie weten dat deze dienst inmiddels met vijf extra mensen werd versterkt.

Uit de cijfers van het Contactpunt Regularisaties blijkt een sterke stijging van het aantal 
ingediende aangiften en de aangegeven bedragen in 2017 in het kader van de vierde fiscale 
regularisatieronde. Die tendens heeft zich in 2018 echter niet doorgezet zodat het effect van 
de automatische internationale gegevensuitwisseling op de regularisaties eerder beperkt 
lijkt te zijn, wellicht omdat vele belastingplichtigen erop hebben geanticipeerd.
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Hoofdstuk 7

Aanbevelingen
Aanbeveling Betrokken actoren Voor meer  

details, zie punt

Organisatie en wetgeving

1 Zorg ervoor dat ook in de vennoot-
schapstoepassing Biztax controleambte-
naren vlot in kennis worden gesteld van 
het bestaan en de inhoud van informatie 
uit het buitenland. Werk hiertoe een in-
formaticatechnische oplossing uit zodat 
de toegangsrechten in Biztax in over-
eenstemming zijn met de internationale 
afspraken70.

FOD Financiën 3.5

2 Verbeter de afstemming tussen de DIB 
en TACM op het vlak van de beschikbaar-
heid van gegevens voor risicoanalyse.

FOD Financiën 4.1.1

3 Zorg ervoor dat de bestanden die TACM 
gebruikt voor risicoanalyse, accuraat zijn 
en de juiste gegevens van de Stirintfiches 
bevatten.

FOD Financiën 4.3.1

4 Organiseer een interne controle om te 
verzekeren dat alle geselecteerde dos-
siers ook effectief op de takenlijsten van 
de buitendiensten verschijnen.

FOD Financiën 4.3.1

5 Bewaak de bijzondere termijn voor on-
derzoek en aanslag.

FOD Financiën 5.2.1

Risicoanalyse

6 Gebruik ook de FATCA-gegevens voor 
de risicoanalyse van financiële inlichtin-
gen71.

FOD Financiën 4.1.2

7 Zet nog meer in op een analyse van de 
redenen waarom geselecteerde dossiers 
na controle niet tot resultaten leidden en 
gebruik die kennis om de nieuwe selec-
ties te verfijnen.

FOD Financiën 5.2

8 Voer in het kader van aanbeveling 7 een 
behoeftestudie naar het nodige perso-
neel uit bij TACM72.

FOD Financiën 5.2

70 Volgens de reactie van de FOD Financiën op het ontwerpverslag zou dit na afsluiten van de auditwerkzaamheden 
zijn gerealiseerd. 

71 In zijn reactie geeft de FOD Financiën aan dat er inmiddels zowel een beheersnazicht als een controleactie werd 
opgestart voor de FATCA-gegevens waarvoor de verjaring dreigde.

72 In zijn reactie geeft de FOD Financiën aan dat de dienst TACM inmiddels werd versterkt met vijf extra medewer-
kers.
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Aanbeveling Betrokken actoren Voor meer  
details, zie punt

Risicoanalyse

9 Onderzoek of het wettelijk en praktisch 
haalbaar is de gegevens van het Centraal 
Aanspreekpunt van de Nationale Bank 
te kruisen met de automatisch uitgewis-
selde internationale financiële gegevens.

FOD Financiën 4.1.2

10 Geef de AABBI een onbeperkte en per-
manente toegang tot nuttige databan-
ken zoals OpenCorporates.

FOD Financiën 4.1.2

11 Ontwikkel of koop, zoals Nederland, een 
toepassing die informatie uit de landen-
rapportering verwerkt en visualiseert.
Ga na of dit op EU- of OESO-niveau kan 
worden uitgewerkt gezien het nut hier-
van voor alle lidstaten73.

FOD Financiën
Belgische 

vertegenwoordigers  
bij EU of OESO

4.1.3

Opvolging

12 Herzie de onvoldoende ambitieus gefor-
muleerde kritische prestatie-indicator 
voor niet-financiële inlichtingen.

FOD Financiën 5.1

13 Zorg voor meetinstrumenten om het ge-
bruik en de resultaten van buitenlandse 
inlichtingen en ook wijzigingen in de na-
leving (compliance) op te volgen.

FOD Financiën 5.2.1
5.2.2
5.2.3

73 In zijn reactie vermeldt de FOD Financiën dat de OESO werkt aan een geautomatiseerde risicoanalyse voor landen-
rapporten. Deze toepassing is echter nog in volle ontwikkeling en zal nog geruime tijd in beslag nemen.
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Bijlage 1

Overzicht rechtsinstrumenten

Op Europees niveau:
• Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende belastingheffing op in-

komsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (de Spaarrichtlijn).
• 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 (DAC1).

• Wet van 17 augustus 2013 houdende omzetting van richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 
15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de be-
lastingen en tot intrekking van richtlijn 77/799/EEG.

• Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 
2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belas-
tinggebied (DAC2).

• Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende 
financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in 
het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau 
en voor belastingdoeleinden.

• Richtlijn 2015/2376 van de Raad van 8 december 2015 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/
EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastingge-
bied (DAC3).

• Richtlijn 2016/881 van de Raad van 25 mei 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat 
betreft verplichte automatische uitwisseling van landenrapporten (DA4).

• Wet van 31 juli 2017 houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte 
automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied.

• Richtlijn 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/
EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (DAC5).

• Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financie-
ring van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

• Richtlijn 2018/822 van de Raad van 25 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU 
wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 
met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6).

Op bilateraal niveau met de Verenigde Staten van Amerika:
• FATCA: Foreign Account Tax Compliance Act: Amerikaanse wet uit 2010 verplicht part-

nerstaten inlichtingen van financiële instellingen over klanten die Amerikaanse burgers 
zijn, door te sturen naar de Amerikaanse belastingadministratie.

• HIRE act van 18 maart 2010 (Hiring Incentives to Restore Employment).
• IGA: Intergouvernementeel Akkoord, door België en de US ondertekend op 

23 april 2014 waarbij België zich ertoe verbindt de inlichtingen geviseerd door FATCA 
naar de Amerikaanse belastingdienst te versturen.

• Wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende 
financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in 
het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau 
en voor belastingdoeleinden.

• Regeling van 13 juli 2017 tussen de Bevoegde Autoriteit van de Verenigde Staten van 
Amerika en de Bevoegde Autoriteit van het Koninkrijk België inzake de uitwisseling van 
Landen rapporten.
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Op OESO niveau:
• Multilateraal Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand inzake fiscale aange-

legenheden van de OESO/Raad van Europa van 25 januari 1988, geamendeerd door het 
2010 Protocol.

• Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uit-
wisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (CRS MCAA) door België on-
dertekend op 29 oktober 2014.

• Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwis-
seling van landenrapporten (CbC MCAA), door België ondertekend op 27 januari 2016.

• Wet van 30 augustus 2017 houdende ratificatie met het Multilateraal Akkoord tussen 
bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake 
financiële rekeningen.

• BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) actieplan met actiepunten 5 (tegengaan van on-
eerlijke concurrentie door fiscale gunststelsels) en 13 (richtlijnen rond verrekenprijsdo-
cumentatie en land per land rapportering).
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Bijlage 2

Vereenvoudigd organigram van de betrokken diensten

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

Bron: Rekenhof
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Bijlage 3

Antwoord van de minister
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