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Beheer- en dienstverlening door Fiscaliteit
INKOMSTENBELASTINGEN

I.1.1 Aantal belastingplichtigen (situatie op 01/07)

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

Personenbelasting waarvan: 6.854.795 6.910.757 6.977.919

- loontrekkers 6.086.783 6.127.613 6.185.036

- bedrijfsleiders 252.950 264.640 273.011

- zelfstandigen 515.062 518.504 519.872

Vennootschapsbelasting 450.869 468.162 488.696

Belasting niet-inwoners, natuurlijke personen 59.646 69.075 1 61.684 2

Belasting niet-inwoners, vennootschappen 12.106 11.749 11.156

Rechtspersonenbelasting 128.336 142.361 153.069

1 Cijfer op 5/05/2011.
2 Cijfer op 30/01/2012.

I.1.2 Aantal ingediende aangiften

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

Toestand op 

30/06/2010

Toestand op 

30/06/2011

Toestand op 

31/12/2011

Personenbelasting 6.044.482 6.002.498 5.865.575

Vennootschapsbelasting 401.105 399.465 341.104

Belasting niet-inwoners, natuurlijke personen 44.493 40.121 1 38.704 2

Belasting niet-inwoners, vennootschappen 7.607 6.997 5.888

Rechtspersonenbelasting 83.780 83.414 78.907

1 Cijfer op 4/08/2011.
2 Cijfer op 30/01/2012.



11FOD Financiën - Jaarverslag 2011

I.1.3 Evolutie ingediende aangiften per kanaal (situatie op 31/12)

Enkel die belastingen waarvoor een elektronische aangifte mogelijk is, zijn opgenomen.

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

PersOnenbelasTIng (Pb)

elektronische aangiften: 

- via Tax-on-web Burger 683.562 957.464 1.115.655

- via Tax-on-web Ambtenaar 959.139 1.069.276 992.112

- via Tax-on-web Mandataris 830.246 962.109 1.051.176

Papieren aangiften:

- gescand 3.496.247 1 2.946.463 1 2.043.922

- manueel geëncodeerd 49.906 1 48.892 1 30.416

belasTIng nIeT-InwOners, naTuurlIjke PersOnen (bnI)

elektronische aangiften:

- via Tax-on-web Burger 39 104 199

- via Tax-on-web Ambtenaar 23 4 0

- via Tax-on-web Mandataris 2.312 4.931 4.629

Papieren aangiften manueel geëncodeerd 47.138 1 38.877 1 30.700

VennOOTschaPsbelasTIng (Venb)

elektronische aangiften:

- via VenSoc en Biztax 2 182.251 216.635 249.406

1 Cijfers op 05/05/2011.
2 Biztax: naam van de nieuwe toepassing voor elektronische aangiften VenB vanaf 2011. De vorige toepassing heette VenSoc.
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I.1.4 Evolutie van het aantal niet-indieners 

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

Toestand op 30/06/2010 Toestand op 30/06/2011 Toestand op 31/12/2011 3

aantal in 

te dienen 

aangiften

aantal niet ingediende 

aangiften

aantal in 

te dienen 

aangiften

aantal niet ingediende 

aangiften 

aantal in 

te dienen 

aangiften

aantal niet ingediende 

aangiften

Personenbelasting 6.371.687 327.205 5,14% 6.304.034 301.536 4,78% 6.160.947 295.372 4,79%

Vennootschapsbelasting 435.753 34.648 7,95% 419.645 20.180 4,81% 366.719 25.615 6,98%

Belasting niet-inwoners, natuurlijke personen 59.646 15.153 25,40% 60.083 1 19.962 1 33,22% 61.684 2 22.980 2 37,25%

Belasting niet-inwoners, vennootschappen 11.749 4.124 35,10% 10.461 3.464 33,11% 9.490 3.602 37,96%

Rechtspersonenbelasting 91.266 7.486 8,20% 88.288 4.874 5,52% 86.243 7.336 8,51%

1 Cijfers op 04/08/2011.
2 Cijfers op 30/01/2012.
2 Het aanslagjaar 2011 eindigt op 30/06/2012. Deze cijfers zijn dus voorlopig.

I.1.5 Voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) in de personenbelasting (PB) 
In 2010 sprak men nog van ‘Voorstel van aanslag’. Vanaf 2011 veranderde de benaming in ‘Voorstel van vereenvoudigde aangifte’.

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

Voorstel ingekohierd zonder wijziging

Niet van toepassing

4.484 630.454

Voorstel ingekohierd na wijziging 162 93.565

Totaal 4.646 724.019
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I.1.6 Beheer van de ingediende aangiften (situatie op 31/12)

aanTal auTOMaTIsche InkOhIerIngen

2009 2010 2011

Personenbelasting (PB)

- Loontrekkers 2.394.413 3.338.398 3.812.536

- Bedrijfsleiders 203.042 116.235 143.068

- Zelfstandigen 266.528 164.533 258.403

Totaal 2.863.983 3.619.166 4.214.007

Vennootschapsbelasting (VenB) 166.341 212.737 282.213

Belasting niet-inwoners, natuurlijke personen  

Niet van toepassingBelasting niet-inwoners, vennootschappen

Rechtspersonenbelasting

aanTal InkOhIerIngen Pb

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

Positieve aanslagen 873.264 1.002.169 1.211.150

Aanslagen met saldo 0 738.842 786.770 1.276.524

Negatieve aanslagen 1.757.146 2.168.732 2.541.934

Totaal 3.369.252 3.957.671 5.029.608
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I.1.7 Dienstverlening aan andere federale overheidsdiensten, ministeries en instanties 

aanTal DOOr De algeMene aDMInIsTraTIe Van De FIscalITeIT aFgeleVerDe aTTesTen

2009 2010 2011

Attesten op papier 1 23.535 10.512 5.285

Attesten op magnetische informatiedrager waarvan: 3.583.800 3.849.035 3.940.743

- Maximumfactuur 2 2.472.122 2.430.512 2.418.632

- Andere gevallen 1.111.678 1.418.523 1.522.111

1 De afgeleverde inkomstengetuigschriften op papier nemen af ten voordele van de elektronische getuigschriften (rubriek “Andere gevallen”). Het totaal aantal getuigschriften daalt als gevolg van de 
veralgemening van de inkohiering en verzending van een aanslagbiljet aan alle belastingplichtigen.

2 De ‘Maximumfactuur’ moet ervoor zorgen dat een gezin jaarlijks voor gezondheidskosten niet meer zal moeten uitgeven dan een bepaald bedrag. Dat bedrag hangt af van het inkomen. Om die sociale 
wetgeving te kunnen toepassen vraagt het RIZIV massaal om inlichtingen over de inkomsten van de personen die eventueel van die maximumfactuur kunnen genieten.
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BTW

I.1.8	 Aantal	btw-belastingplichtigen	en	voor	btw-doeleinden	geïdentificeerde	niet-belastingplichtige 
rechtspersonen die een aangifte moeten indienen

2009 2010 2011

Btw-belastingplichtigen die maandelijks een aangifte moeten indienen 89.673 90.417 93.144

Btw-belastingplichtigen die driemaandelijks een aangifte indienen: 554.906 566.467 577.848

- waarvan gewone driemaandelijkse 529.199 542.232 555.218

- waarvan onderworpen aan een forfait 25.090 23.681 22.098

- waarvan eveneens aan de bijzondere landbouwregeling onderworpen 617 554 532

Personen die bijzondere aangiften moeten indienen 1 2.034 3.028 3.126

Btw-belastingplichtigen vrijgesteld van het indienen van periodieke aangiften en die geen 

bijzondere aangiften moeten indienen 2

119.770 122.920 127.090

Totaal 766.383 782.832 801.208

1 Cfr. artikel 25ter, § 1, van het Btw-Wetboek.
 Overschrijding van de drempel: wanneer in het lopende kalenderjaar het bedrag van de verrichtte intracommunautaire verwervingen 11.200 euro (exclusief btw) overschrijdt, zijn die verwervingen, onder de door 

de wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen.
 Lichting van de optie: de wet voorziet dat btw-belastingplichtigen en niet-belastingplichtige rechtspersonen onder bepaalde voorwaarden het recht hebben om al hun intracommunautaire verwervingen aan de 

btw in België te onderwerpen.
2 De personen die geen aangifte moeten indienen zijn de volgende:
 - btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (art. 57 van het Btw-Wetboek)
 - btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (art. 56, § 2, van het Btw-Wetboek)
 - btw-belastingplichtigen wiens handelingen door art. 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld (notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, dokters, tandartsen ...)
 - gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)
 - niet-belastingplichtige rechtspersonen.
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I.1.9 Aantal ingediende btw-aangiften (situatie op 31/12)

2009 2010 2011

Maandelijkse aangiften 1.094.506 1.099.525 1.114.345

Trimestriële aangiften 2.225.076 2.251.334 2.256.788

Bijzondere afgehandelde en geregistreerde aangiften 1 2.441 3.278 4.119

Totaal 3.322.023 3.354.137 3.375.252

1 Dit zijn de bijzondere aangiften die slaan op de intracommunautaire verwervingen verricht door sommige btw-belastingplichtigen die niet gehouden zijn tot het indienen van periodieke aangiften, of door 
sommige niet-belastingplichtige rechtspersonen.

I.1.10 Aantal ingediende en behandelde btw-aangiften per kanaal (situatie op 31/12)

2009 2010 2011

elektronische aangiften:

- via Intervat 2.972.663 3.189.234 3.265.617

Papieren aangiften:

- gescand 244.464 69.975 60.617

- manueel geëncodeerd via STIR-BTW 71.627 55.384 44.899

I.1.11 Aantal gecreëerde bijzondere rekeningen wegens niet-indiening btw-aangifte

2009 2010 2011

Bijzondere rekeningen 42.385 43.785 43.114
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I.1.12 Validering door de AA Fiscaliteit van aanvragen om btw-vrijstelling 
(Art. 42, § 3, van het Btw-Wetboek)

2009 2010 2011

DIPlOMaTIeke MIssIes, InTernaTIOnale OrganIsaTIes en sTrIjDkrachTen

OFFIcIeel gebruIk

aankopen in belgië:

- Aantal gevalideerde documenten 7.824 6.735 4.581

- Bedrag van de aankopen zonder btw 1 53.648.340 50.878.456 22.475.975

- Doorlopende leveringen 2 1.472

aankopen in een andere eu-lidstaat:

- Aantal gevalideerde documenten 1.977 2.517 2.396

- Bedrag van de aankopen zonder btw 1 34.791.861 421.747.958 166.965.734

PersOOnlIjk gebruIk

aankopen in belgië:

- Aantal gevalideerde documenten 3.995 4.359 5.216

- Bedrag van de aankopen zonder btw 1 12.675.072 12.595.631 14.868.826

aankopen in een andere eu-lidstaat:

- Aantal gevalideerde documenten 6.249 6.451 6.297

- Bedrag van de aankopen zonder btw 1 11.039.388 11.356.695 11.669.123

OFFIcIeel en PersOOnlIjk gebruIk

aankopen van brandstof  in belgie voor motorvoertuigen:

- Levering van brandstoffen voor motorvoertuigen - gevalideerde transacties 263.433

- Bedrag van de aankopen zonder btw en accijnzen 1 16.711.373

Totaal aantal gevalideerde documenten en transacties 20.045 20.062 283.395

Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in belgië 1 66.323.412 63.474.087 54.056.174

Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in andere eu-lidstaat 1 45.831.249 433.104.653 178.634.857

1 In euro.
2 In 2009 en 2010 waren de aantallen van de ‘Doorlopende leveringen’ inbegrepen in het ‘Aantal gevalideerde documenten’.

Voor de ‘Aankopen in België’ zijn enkel gegevens beschikbaar van de 
aankopen door buitenlandse strijdkrachten van de NAVO, SHAPE en hun leden. 
De vrijstellingen voor diplomatieke missies en hun leden zijn niet afhankelijk 
van een validering tenzij voor officiële recepties en leveringen van voertuigen.

‘Doorlopende leveringen’ zijn de leveringen van water, gas, elektriciteit, en de 
diensten van telecommunicatie en teledistributie. Het cijfer van die leveringen 
werd de vorige jaren opgenomen in het ‘Aantal gevalideerde documenten’.

Vanaf 2011 worden ook cijfers meegedeeld voor de leveringen van brandstof 
voor motorvoertuigen gebruikt door diplomatieke missies en hun personeel. De 
validering van die transacties gebeurt op een geautomatiseerde wijze.
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Beheer- en dienstverlening door Inning en Invordering 
I.2.1 Voorafbetalingen (in duizend euro)

naTuurlIjke PersOnen rechTsPersOnen TOTaal

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Aantal belastingplichtigen 242.607 223.664 208.466 114.097 109.691 107.540 356.704 333.355 316.006

Aantal betalingen 450.148 407.996 388.390 197.382 186.398 184.768 647.530 594.394 573.158

Bruto-ontvangsten 1.713.079 1.669.114 1.567.688 7.583.672 7.942.923 8.111.132 9.296.751 9.612.037 9.678.820

Terugbetalingen / ontheffingen 21.356 17.862 15.849 881.848 275.550 283.349 903.204 293.412 299.198

Netto-ontvangsten 1.691.723 1.651.252 1.551.839 6.701.824 7.667.373 7.827.783 8.393.546 9.318.625 9.379.622

Deze tabel biedt een overzicht van de evolutie van de betalingen, zowel 
in termen van aantallen als van effectieve ontvangsten, inzake de 
voorafbetalingen uitgevoerd gedurende de periode 2009-2011.

Wat de voorafbetalingen voor de natuurlijke personen betreft, heeft de 
financieel-economische crisis die in 2008 begon en in 2099 in volle hevigheid 
heeft gewoed. Het resultaat was een sterke daling van de voorafbetalingen 
verricht door de natuurlijke personen. De netto-ontvangsten daalden met liefst 
4,77% in verhouding tot het jaar 2008. 

Ook gedurende het jaar 2010 zijn de voorafbetalingen verder afgenomen 
en dit ondanks het vrij behoorlijke economisch klimaat in België. De daling 
bedroeg zowat 2,39%. Verklaring voor deze dalende trend is onder meer de 
zeer lage bonificatie- en bestraffingsgraad bij niet-voorafbetaling. Mensen 
zijn dus eerder geneigd om de inkohiering van hun belastingen af te wachten 
alvorens te betalen. Daardoor kunnen ze gemiddeld hun eventuele nog te 
storten belastingen nog een jaar langer bijhouden.

Voor het jaar 2011 wordt de dalende tendens op het vlak van voorafbetalingen 
nog sterker met een daling van 6,02% van de ontvangsten. Die daling is voor 
een deel te wijten aan het feit dat heel wat vrije beroepen en ook handelaars 
hun bedrijvigheid in een vennootschap onderbrengen.

Wat de voorafbetalingen voor de rechtspersonen betreft, ressorteert in 
2009 de wereldomspannende, economische crisis haar vol effect op de 
bedrijfswinsten van de in België gevestigde ondernemingen met een flinke 

duik van de voorafbetalingen tot gevolg. De globale daling bedroeg 30,02%. 
Zowel de bruto-betalingen als de teruggaven werden beroerd door de 
crisis. Inderdaad, de bruto-ontvangsten liepen terug met liefst 24,30%. 
Daarenboven was er een quasi verdubbeling van de teruggaven met 99,69%. 
Die stijging had te maken met de wettelijke beschikking dat bedrijven hun 
voorafbetalingen verricht gedurende het voorgaand jaar (2008 dus) mogen 
terugvragen tijdens het daaropvolgende jaar, weliswaar binnen de bij de 
wet bepaalde termijnen. Het spreekt voor zich dat van deze mogelijkheid 
voornamelijk gebruik wordt gemaakt in tijden van crisis. Dit verklaart meteen 
de verdubbeling van het gerealiseerd teruggaafvolume tegenover een normale, 
economische situatie.

Gedurende het jaar 2010 is er een zeker herstel opgetreden van de 
voorafbetalingen. De groei (+ 14,41%) is veroorzaakt door zowel de stijging 
van de bruto- betalingen (+ 4,74%) als de felle terugval van de teruggaven 
(- 68,75%).

De daling van de teruggaven is logisch vermits de meeste bedrijven in 2009 
slechts voorafbetaalden wat strikt nodig was. De teveel betaalde belasting 
gedurende het jaar 2008 was uiteraard reeds gecompenseerd.

Daarentegen was de groei van de terugbetalingen wat aan de schrale kant. Dit 
fenomeen heeft een tweetal oorzaken te weten:

- De verliezen van de vorige jaren dienen nog gecompenseerd in de komende 
aanslagjaren

- De bonificatie- en penalisatiegraad is dermate laag dat de bedrijven er 
eerder voor opteren een deel van hun verschuldigde belasting niet vooraf te 
betalen maar pas op het ogenblik van de inkohiering. Financieel gezien is 
dat voor de bedrijven duidelijk meer opportuun.

Hoewel het aantal belastingplichtigen en het aantal betalingen voor 2011 
afnemen, blijven de ontvangsten van de voorafbetalingen lichtjes toenemen 
met een stijging van 2,09%. Die eerder beperkte stijging is zowel te wijten 
aan de weinig interessante voordelen als aan de geringe bestraffing van het 
voorafbetalingssysteem, wat vooral een weerslag heeft op de stortingen van de 
rechtspersonen.
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I.2.2	 Voorheffingen,	met	de	inkomstenbelastingen	gelijkgestelde	belastingen	en	diverse	fiches

2009 2010 2011

Onroerende voorheffing

Aantal aanslagbiljetten 1.800.674 1.815.030 1.829.622

Verkeersbelasting 1

"Geautomatiseerde" voertuigen: Aantal verzonden uitnodigingen tot betaling 2 6.305.254 6.220.573 2.668.023

"Niet-geautomatiseerde" voertuigen:

- Aantal ingediende aangiften 246.957 243.268 131.931

- Aantal uitgereikte fiscale kentekens 249.395 244.042 133.296

belasting op de inverkeerstelling

Aantal inschrijvingen 2 1.241.505 1.242.546 654.827

eurovignet

Aantal geleverde Eurovignetten 2 91.950 87.443 27.302

belasting op de automatische ontspanningstoestellen

Aantal uitgereikte kentekens 3 44.892 35.591 29.615

aangiften bedrijfsvoorheffing

Aantal, waarvan: 5.916.397 6.169.796 5.859.270

- geregistreerd door de ontvangkantoren 161.150 66.603  59.563

- geregistreerd via internet (Finprof) 4 5.755.247 6.103.193  5.805.707

roerende voorheffing

Aantal aangiften 136.010 141.437 173.682

Verschillende fiches toegestuurd aan de taxatiediensten 6

Aantal, waarvan: 2.218.085

- 281.10 tot 281.40 5 24.576

- 281.50 6 336.905

- 281.60 7 325.111

- Andere inlichtingenfiches 1.531.493

belcotaxfiches 8

Aantal 26.757.747 28.673.189 29.129.696



20 FOD Financiën - Jaarverslag 2011

1 De uitnodigingen tot betaling van de verkeersbelasting bevatten eveneens de uitnodigingen tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling.
2 Het cijfer van 2011 is aanzienlijk lager dan de vorige jaren aangezien de FOD Financiën vanaf 01/01/2011 enkel nog de verkeersbelasting, de belasting op de inverkeerstelling en het Eurovignet voor het Brussels 

Hoofdstedelijk en het Waals Gewest. Het Vlaams Gewest doet dat nu zelf.
3 Het cijfer van 2011 is lager dan de vorige jaren aangezien de FOD Financiën deze belasting vanaf 2011  enkel nog int  voor het  Brussels Hoofdstedelijk en het Vlaams Gewest. Het Waals Gewest doet dat nu 

zelf.
4 Dankzij het systeem Finprof kunnen alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoorheffing rechtstreeks via internet indienen. Het doel van dit systeem is enerzijds te late indieningen van aangiften en 

onjuiste of onvolledige aangiften te vermijden en anderzijds het aantal papieren aangiften te verminderen.
5 281.10 tot 281.40: bezoldigingen, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, (brug)pensioenen, vervangingsinkomsten, inkomsten van bedrijfsleiders, zitpenningen, subsidies, renten, roerende inkomsten ...
6 281.50: commissielonen.
7 281.60: stortingen voor pensioensparen.
8 Dankzij Belcotax-on-web zijn de fiches onmiddellijk via elektronische weg beschikbaar.

I.2.3 Aantal uitnodigingen tot betaling en aanslagbiljetten via het geautomatiseerd systeem

aard van de belasting of de voorheffing uITnODIgIngen TOT beTalIng aanslagbIljeTTen

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners - 7.185.209 8.463.074 8.329.317

Geautomatiseerde voertuigen (Verkeersbelasting en Belasting op 

inverkeerstelling)

6.305.254 6.220.573 1.298.491 1.282.749 918.542

Voorafbetalingen 1.519.512 1.434.364 - - -

Bedrijfsvoorheffing - - 186.406 214.922 176.881

Onroerende voorheffing - - 1.800.674 1.815.030 1.829.622

Totaal 7.824.766 7.654.937 0 10.470.780 11.775.775 11.254.362
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Beheer- en dienstverlening door 
Patrimoniumdocumentatie
I.3.1 Afgeleverde kadastrale uittreksels en onlineraadplegingen

2009 2010 2011

aantal

Afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 926.868 896.911 783.081

Onlineraadplegingen van kadastrale uittreksels 388.503 410.527 379.201

Ontvangsten (in euro)

Afgeleverde papieren kadastrale uittreksels 9.052.953 9.704.291 8.083.932

Onlineraadplegingen van kadastrale uittreksels 1.223.784 1.293.160 1.194.483

Totaal 10.276.737 10.997.451 9.278.415

De Patrimoniumdocumentatie levert, tegen betaling en onder bepaalde 
voorwaarden, uittreksels en inlichtingen uit haar kadastrale documentatie.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft een onlinetoegang tot 
de kadastrale databank en dat tegen betaling van 3,15 euro (huidig tarief) per 
raadpleging. 

Zowel het aantal onlineraadplegingen als de afgifte van de papieren kadastrale 
uittreksels kenden in 2011 een sterke daling wat uiteraard gevolgen heeft voor 
de ontvangsten die eruit voortvloeien.
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I.3.2 Aantal registraties en aangiften

2009 2010 2011

Notariële akten (repertorium) 803.809 845.873 927.007

Geregistreerde administratieve akten 12.250 13.367 12.113

Geregistreerde onderhandse akten 710.011 677.691 690.595

Meegedeelde vonnissen 776.180 749.423 864.468

Meegedeelde en geregistreerde vonnissen 18.951 20.109 18.618

Akten van gerechtsdeurwaarders (repertorium) 2.133.711 2.261.751 2.266.847

Aanvragen tot teruggave (successie) 23.765 21.722 22.392

Aangiften van vzw's 12.837 13.788 13.912

Oorspronkelijke aangiften van nalatenschap - belastbaar 64.282 64.647 66.242

Oorspronkelijke aangiften van nalatenschap - onbelastbaar 11.047 10.379 10.045

Totaal van de oorspronkelijke aangiften van nalatenschap 75.329 75.026 76.287

Bijvoeglijke of verbeterende aangiften van nalatenschap 33.759 34.844 36.516

Totaal van de aangiften 121.925 123.658 126.715

Afgeleverde certificaten erfopvolging 20.260 26.844 29.952

algemeen totaal 3.601.079 4.740.438 4.958.707

Aantal overlijdens - 106.671 105.802

eSUCC CONSULT 27.314 1 7.949

1 Het ontbreken van gegevens voor 2010 is te wijten aan het niet beschikbaar zijn van de toepassing door technische problemen. Vanaf 2011 wordt die toepassing gefaseerd opnieuw ter beschikking gesteld van 
de andere administraties.

Het aantal geregistreerde authentieke notariële akten steeg in 2011 met 9,6% 
t.o.v. 2010. 

Het aantal geregistreerde administratieve akten daarentegen daalde met 9,4% 
maar 2010 was dan ook een recordjaar. Het aantal van 2011 is bijna gelijk 
aan dat van 2009.

Het aantal geregistreerde onderhandse akten kent een lichte stijging (+1,9%). 
Het aantal door de griffiers aangeboden vonnissen stijgt sterk (+15,4%): 
2,15% van de aangeboden vonnissen geeft aanleiding tot de inning van een 
registratierecht en werd dus effectief geregistreerd.

 

De stijging van het aantal uitgereikte attesten van erfopvolging is onder 
meer te wijten aan de bekendmaking van de procedures m.b.t. de “slapende 
rekeningen”.
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I.3.3 Aantal ingegeven huurcontracten in de database

2009 2010 2011

Aantal ingegeven huurcontracten 190.709 192.296 185.160

I.3.4 Evolutie van de prijsindex (referentie-index 1,00: 1ste trimester 2003)

Type goederen 2009 2010 2011

Appartementen 1,90 1,98 2,04

Villa's + huizen (met 2 of 3 gevels) 1,93 2,01 2,06

I.3.5 Gemiddelde verkoopprijzen volgens type van goed en per gewest (2011)

Vlaams gewest brussels hoofdstedelijk 

gewest

waals gewest

Appartementen 183.000 198.000 132.000

Huizen (met 2 of 3 gevels) 204.000 393.000 136.000

Villa's 331.000 1.090.000 234.000

Alle huurcontracten van onroerende goederen gelegen in België en uitsluitend 
bestemd voor huisvesting moeten door de verhuurder verplicht worden 
geregistreerd. Het aantal ingegeven huurcontracten in de database van 
Patrimoniumdocumentatie slaat op àlle huurcontracten (met inbegrip van 

deze die niet uitsluitend bestemd zijn voor huisvesting en die moeten worden 
geregistreerd door huurder en verhuurder) met uitzondering van de contracten 
van studentenkamers en sociale woningen. 
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I.3.6 Aantal verkopen per prijsschijf, per type en per gewest (2011) 

Vlaams gewest brussels hoofdstedelijk gewest waals gewest

appartementen huizen Villa’s appartementen huizen Villa’s appartementen huizen Villa’s

PrIjsschIjF (in euro)

≤ 50.000 641 529 139 213 10 0 240 1.630 251

50.001 - 100.000 2.211 2.993 232 857 16 0 1.051 5.750 664

100.001 - 150.000 5.357 7.027 733 2.336 67 0 1.304 6.791 1.399

150.001 - 200.000 4.648 10.423 2.076 2.063 253 0 678 4.174 2.238

200.001 - 250.000 2.017 7.221 2.560 1.116 415 1 246 1.353 1.832

250.001 - 300.000 1.004 4.213 2.592 644 494 4 99 585 1.212

300.001 - 350.000 472 1.790 2.003 341 427 4 36 239 657

350.001 - 400.000 261 769 1.335 202 324 3 17 135 394

400.001 - 450.000 171 367 782 129 206 2 11 50 211

450.001 - 500.000 105 187 515 84 165 2 10 46 140

≥ 500.001 430 462 1.509 212 554 121 8 79 374

Totaal 17.317 35.981 14.476 8.197 2.931 137 3.700 20.832 9.372

gemiddelde prijs 183.000 204.000 331.000 198.000 393.000 1.090.000 132.000 136.000 234.000

belgië

appartementen huizen Villa’s alle types 

woningen

PrIjsschIjF (in euro)

≤ 50.000 1.094 2.169 390 3.653

50.001 - 100.000 4.119 8.759 896 13.774

100.001 - 150.000 8.997 13.885 2.132 25.014

150.001 - 200.000 7.389 14.850 4.314 26.553

200.001 - 250.000 3.379 8.989 4.393 16.761

250.001 - 300.000 1.747 5.292 3.808 10.847

300.001 - 350.000 849 2.456 2.664 5.969

350.001 - 400.000 480 1.228 1.732 3.440

400.001 - 450.000 311 623 995 1.929

450.001 - 500.000 199 398 657 1.254

≥ 500.001 650 1.095 2.004 3.749

Totaal 29.214 59.744 23.985 112.943

2009 2010 2011

22.470 25.293 29.214

Evolutie van het aantal verkochte 
appartementen (België)

Evolutie van het aantal verkochte huizen 
met 2 of 3 gevels (België)

Evolutie van het aantal verkochte villa’s 
(België)

2009 2010 2011

51.964 54.754 59.744

2009 2010 2011

21.355 22.777 23.985
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I.3.7 Opdrachten van de aankoopcomités van onroerende goederen

2009 2010 2011

Akten: 9.728 9.212 9.693

- Vervreemdingen 1 1.444 1.215 1.282

- Totaal verkoopprijzen 2 161 158 205

- Minnelijke verwervingen 3 4.328 3.967 4.158

Totaal prijzen en vergoedingen (incl. huurvergoedingen) 2 284 279 264

Nieuwe onteigeningsprocedures 143 77 102

Hangende onteigeningsprocedures op 31 december 2011 774 707 641

1 Aantal vervreemdingen = totaal aantal akten verkoop + vestiging zakelijk rechten (exclusief 449 verkopen sociale koopwoningen in Vlaams Gewest (= enkel instrumenterende derde)).
2 In miljoen euro.
3 Aantal minnelijk verwervingen = totaal aantal akten aankoop, aankoop onder voorbehoud, minnelijke onteigening, minnelijke onteigening onder voorbehoud van goedkeuring, gratis afstanden, ruil.

I.3.8	 Erfloze	nalatenschappen

jaar van het openvallen van de nalatenschappen 2009 2010 2011

Aantal opgevorderde en behouden nalatenschappen 87 118 126

Aantal opgevorderde nalatenschappen die werden 

teruggegeven aan erfgenamen die zich later hebben kenbaar 

gemaakt

5 2 12

Netto-actief van de nalatenschappen (in euro) 1 5.280.969 10.598.675 12.471.912

Aan de gewesten betaalde successierechten (in euro) 2 4.042.962 6.178.616 4.784.770

1 De bedragen kunnen schommelen als er na de neerlegging van de aangifte van nalatenschap een bijkomend actief of passief wordt ontdekt.
2 In geval van een ontdekking van een actief, wordt een bijkomende aangifte neergelegd en bijkomende rechten geïnd en overgemaakt aan de gewesten. De statistieken van deze rechten zijn niet beschikbaar.

De aankoopcomités voeren alle aankopen en onteigeningen van onroerend 
goed uit voor de Belgische Staat. Andere overheden kunnen eveneens op hen 

beroep doen voor hun aankopen en onteigeningen, onder meer de gewesten 
en gemeenschappen en de instellingen die ervan afhangen.

Wanneer de Staat er belang bij heeft, kan een erfloze nalatenschap worden 
opgevorderd; de Staat betaalt de successierechten zoals elke andere 
erfgenaam. Die rechten worden daarna overgemaakt aan de gewesten. 

Als er nog geen verjaring is (30 jaar), kunnen de erfgenamen die zich later 
bekendmaken, op hun beurt de nalatenschap terugvorderen, ook als de Staat 
ze definitief in bezit heeft genomen. 

Het netto-actief van de nalatenschappen kan schommelen als de Administratie 
na de eerste neerlegging van de aangifte van nalatenschap bijkomende activa 
of passiva ontdekt.
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Beheer- en dienstverlening door Douane en Accijnzen
I.4.1 Aantal accijnsaangiften

2009 2010 2011

Openingsbelasting

Vergunningsrecht

Beroepsuitoefening 2.666 2.172 799

Vervoer onder schorsing van accijnzen:

- Vertrek 316.614 345.142 366.684

- Aankomst 311.237 322.114 177.260

Inverbruiksstelling 123.151 123.602 124.686

I.4.2 Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke reglementering (Labo D&A)

2009 2010 2011

Accijnsreglementering:

- minerale oliën 14.219 17.050 17.889

- alcohol 1.102 397 584

- denaturering alcohol 201 221 219

- bieren 1.102 1.309 1.137

- andere 654 298 316

Restitutie zuivelproducten en veevoeders 678 268 31

Economische douaneregeling 129 197 581

Invoer 402 498 522

Andere 252 406 451
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I.4.3 Aantal invoer-, uitvoer- en doorvoeraangiften

beschrijving 2009 2010 2011

Invoer

Tijdelijke opslag 513.131 630.583 561.597

Definitieve vrijstellingen inzake accijnzen

Totaal aangiftes invoer

- Normale aangifte 1.917.525 1.586.720 1.798.745

- Vereenvoudigde aangifte 1 4.747.552

uitvoer

Definitieve uitvoer

- Normale aangifte 1.642.323 1.658.971 1.957.936

- Vereenvoudigde aangifte 1 4.896.464

Tijdelijke uitvoer en wederuitvoer

- Normale aangifte 320.133 759.297 794.533

- Vereenvoudigde aangifte 1 2.180.087

Doorvoer

Vertrek uit België

- Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 1.318.054 1.059.317 1.043.151

- Vereenvoudigde aangifte bij vertrek 1 388.359

Aankomst in België

- Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 1.040.436 677.922 658.036

- Vereenvoudigde aangifte bij vertrek 1 376.845

Provisie 2

26.454 13.310.329 63.247

1 Vereenvoudigde aangifte: Douaneregime dat een versoepeling toelaat van bepaalde formaliteiten en procedures op voorwaarde van een voorafgaande toestemming.  
Dit type van aangifte vertegenwoordigt de meerderheid van de aangiften.

2 Provisie: Levering van provisie aan schepen en vliegtuigen, vrijgesteld van belastingen.
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II. Controle en invordering
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Controle binnen Fiscaliteit
CONTROLES PER BELASTING

II.1.1 Controle Personenbelasting

lOOnTrekkers

2009 2010 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 100.351 217.702 319.224

Lokale selectie 1.376 1.696 1.329

Totaal 3.817.204 101.727 3.343.030 219.398 2.903.896 320.553

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 86.872 130.094 156.224

Lokale selectie 944 1.104 1.025

Totaal 323.614 87.816 278.086 131.198 223.702 157.249

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 1.112.718 1.442.052 1.667.923

Lokale selectie 8.870 7.864 9.797

Totaal 1.285.749 1.121.589 1.164.352 1.449.916 862.687 1.677.720

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 982.462 1.213.715 1.237.721

Lokale selectie 4.138 1.185 2.144

Totaal 21.410 986.601 127 1.214.900 11.740 1.239.865

Met ingang van het aanslagjaar 2009, waarvoor de werkzaamheden aanvatten 
op 1 juli 2009, worden aanslagen van ambtswege (AVA) als een controle 
gestatistikeerd in plaats van als een inordestelling. In die gevallen wordt het 
volledige belastbare inkomen als een inkomstenverhoging gestatistikeerd. 
Loontrekkers worden niet aan een grondige verificatie onderworpen.

(IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie) 
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beDrIjFsleIDers

2009 2010 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 14.371 15.482 31.227

Lokale selectie 721 1.132 2.030

Totaal 221.307 15.092 169.016 16.614 138.659 33.257

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 10.824 10.384 19.404

Lokale selectie 488 648 1.401

Totaal 21.903 11.312 21.091 11.032 14.573 20.805

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 139.400 153.066 218.947

Lokale selectie 8.241 7.045 18.742

Totaal 115.626 147.640 130.912 160.111 70.497 237.689

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 72.933 83.957 97.730

Lokale selectie 2.026 749 3.069

Totaal 3.294 74.960 0 84.707 41 100.799

Met ingang van het aanslagjaar 2009, waarvoor de werkzaamheden aanvatten 
op 1 juli 2009, worden aanslagen van ambtswege (AVA) als een controle 
gestatistikeerd in plaats van als een inordestelling. In die gevallen wordt het 
volledige belastbare inkomen als een inkomstenverhoging gestatistikeerd. 
Bedrijfsleiders worden slechts uitzonderlijk aan een grondige verificatie 
onderworpen en worden daarom niet apart vermeld. 

(IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie)
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ZelFsTanDIgen

2009 2010 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 60.546 9.053 82.156 8.181 80.286 9.431

Lokale selectie 7.674 4.013 18.737 5.099 20.414 4.487

Totaal 452.472 68.220 13.066 333.280 100.893 13.280 284.072 100.700 13.918

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 51.260 7.535 69.653 6.030 51.989 6.700

Lokale selectie 6.220 3.401 14.678 4.059 15.891 3.489

Totaal 35.732 57.480 10.936 13.281 84.331 10.089 28.209 67.880 10.189

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 556.520 82.635 629.761 100.970 521.163 80.081

Lokale selectie 64.163 43.824 134.043 53.421 149.478 46.325

Totaal 154.126 620.683 126.459 45.933 763.803 154.391 113.326 670.641 126.406

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 259.643 257.033 256.563

Lokale selectie 26.129 26.220 32.674

Totaal 4.437 285.772 84 283.253 380 289.237

Met ingang van het aanslagjaar 2009, waarvoor de werkzaamheden aanvatten 
op 1 juli 2009, worden aanslagen van ambtswege (AVA) als een controle 
gestatistikeerd in plaats van als een inordestelling. In deze gevallen wordt het 
volledige belastbare inkomen als een inkomstenverhoging gestatistikeerd. 
Niet-indieners worden sporadisch ook wel aan een grondige verificatie 
onderworpen, zij worden echter niet afzonderlijk vermeld in de rubriek AVA.

(IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie)
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TOTaal PersOnenbelasTIng

2009 2010 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 175.268 9.053 315.340 8.181 430.737 9.431

Lokale selectie 9.771 4.013 21.565 5.099 23.773 4.487

Totaal 4.490.983 185.039 13.066 3.845.326 336.905 13.280 3.326.627 454.510 13.918

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 148.956 7.535 210.131 6.030 227.617 6.700

Lokale selectie 7.652 3.401 16.430 4.059 18.317 3.489

Totaal 381.249 156.608 10.936 312.458 226.561 10.089 266.484 245.934 10.189

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 1.808.638 82.635 2.224.878 100.970 2.408.033 80.081

Lokale selectie 81.274 43.824 148.952 53.421 178.017 46.325

Totaal 1.555.500 1.889.912 126.459 1.341.197 2.373.831 154.391 1.046.510 2.586.050 126.406

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 1.315.038 1.554.705 1.592.014

Lokale selectie 32.294 28.154 37.887

Totaal 29.140 1.347.332 211 1.582.860 12.161 1.629.901

De afgelopen jaren werd een inspanning gedaan om het aantal controles te 
verhogen, onder meer door een gecentraliseerde en gerichte selectie van 
dossiers.

(IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie) 
AVA=Aanslag van ambtswege
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II.1.2 Controle Vennootschapsbelasting

2009 2010 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 31.119 22.843 37.237 22.022 44.124 28.048

Lokale selectie 9.544 7.060 21.231 7.860 16.610 5.525

Totaal 409.881 40.663 29.903 358.711 58.468 29.882 303.435 60.734 33.573

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 24.950 17.950 22.573 16.373 26.396 20.820

Lokale selectie 8.224 5.601 16.342 5.762 13.318 4.139

Totaal 29.346 33.174 23.551 19.158 38.915 22.135 19.517 39.714 24.959

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 697.030 1.162.609 672.527 1.399.201 718.311 1.347.139

Lokale selectie 233.774 562.630 463.282 1.022.016 668.482 1.571.494

Totaal 215.546 930.804 1.725.239 171.571 1.135.809 2.421.216 215.244 1.386.793 2.918.633

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 157.647 202.085 211.965

Lokale selectie 63.394 32.210 18.209

Totaal 66.589 221.041 42.835 234.295 78.290 230.174

IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie / 
AVA=Aanslag van ambtswege
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II.1.3 Controle Rechtspersonenbelasting

2009 2010 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 4.779 296 4.704 203 5.441 394

Lokale selectie 1.320 566 3.212 829 2.781 367

Totaal 98.841 6.099 862 97.658 7.916 1.032 78.319 8.222 761

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 1.140 83 481 37 1.106 90

Lokale selectie 359 128 615 160 471 70

Totaal 714 1.499 211 211 1.096 197 214 1.577 160

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 5.418 1.449 4.028 387 56.887 8.721

Lokale selectie 14.113 1.400 16.636 1.778 4.010 1.057

Totaal 118 19.531 2.849 87 20.664 2.166 50 60.897 9.778

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 110 129 707

Lokale selectie 436 76 226

Totaal 0 546 0 205 0 933

IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie / 
AVA=Aanslag van ambtswege
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II.1.4 Controle Belasting niet-inwoners/vennootschappen

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal OnDerZOchTe aangIFTen

Centrale selectie 587 127 585 217 621 221

Lokale selectie 0 36 60 67 59 68

Totaal 13.740 587 163 15.198 645 284 12.682 680 289

waarVan gewIjZIgD

Centrale selectie 334 76 344 105 265 104

Lokale selectie 0 31 42 31 33 38

Totaal 244 334 107 111 386 136 122 298 142

InkOMsTenVerhOgIngen (InclusIeF aVa) (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 26.627 35.707 16.857 140.705 11.390 12.709

Lokale selectie 0 2.157 1.703 10.496 2.677 7.749

Totaal 8.023 26.627 37.863 4.066 18.560 151.202 4.318 14.067 20.458

waarVan aVa wegens aFweZIgheID Van aangIFTe (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 3.506 5.583 4.349

Lokale selectie 0 238 265

Totaal 76 3.506 73 5.820 2.139 4.614

IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie

AVA=Aanslag van ambtswege
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II.1.5 Btw-controles

aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010 aanslagjaar 2011

IOs bc gV IOs bc gV IOs bc gV

aanTal uITgeVOerDe cOnTrOles

Centrale selectie 51.868 15.174 56.227 13.905 50.881 14.657

Lokale selectie 11.546 2.051 17.096 2.368 15.709 2.081

Totaal 134.832 63.414 17.225 141.155 73.323 16.273 160.236 66.590 16.738

waarVan PrODucTIeVe

Centrale selectie 18.047 12.162 19.422 10.674 18.701 11.491

Lokale selectie 7.143 1.651 10.830 1.901 9.345 1.688

Totaal 111.927 25.190 13.813 112.409 30.252 12.575 118.668 28.046 13.179

OMZeTVerhOgIng (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 62.307 152.258 61.703 166.115 64.779 296.968

Lokale selectie 38.501 24.670 36.196 28.643 27.219 32.802

Totaal 9.224 100.808 176.928 16.824 97.899 194.758 29.560 91.998 329.770

nageVOrDerDe bTw (In DuIZenD eurO)

Centrale selectie 81.910 76.790 132.521 230.624 83.374 84.260

Lokale selectie 81.876 13.142 193.973 17.655 72.252 20.197

Totaal 829.481 163.786 89.932 621.201 326.494 248.279 630.159 155.626 104.457

IOS=In orde stelling / BC=Beheerscontrole / GV=Grondige verificatie
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Controle binnen Inning en Invordering
II.2.1 Aantal door de ontvangkantoren genomen dwangmaatregelen en bewarende maatregelen

2009 2010 2011

Directe belastingen

Aanmaningen 1.220.899 1.425.778 1.145.739

Dwangschriften en dwangbevelen 259.264 225.132 213.939

Uitvoerend beslag op roerend goed 77.543 53.741 56.003

Uitvoerend beslag onder derden 236.239 199.700 275.449

Uitvoerend beslag op onroerend goed 85 85 160

Hypothecaire inschrijvingen 7.549 8.738 7.060

Verkopen 1.718 1.431 1.429

Vereenvoudiging derdenbeslag in handen van notarissen 188.905 109.934 169.649

Totaal 1.992.202 2.024.539 1.869.428

2009 2010 2011

btw

Dwangbevelen en bevelen tot  betaling (betekend door een 

gerechtsdeurwaarder)

26.213 26.858 29.723

Herhaald bevel tot betaling 1.794 1.579 1.829

Uitvoerend beslag op roerend goed 20.178 22.193 21.851

Uitvoerend beslag onder derden 1.664 1.597 1.780

Uitvoerend beslag op onroerend goed 176 73 78

Verkopen 7.050 7.284 8.525

Bewarend beslag 74 71 76

Hypothecaire inschrijving 2.845 3.586 2.960

Andere 8.058 8.442 9.782

Totaal 61.002 64.399 68.079



39FOD Financiën - Jaarverslag 2011

II.2.2 Openstaande schuldvorderingen opgedeeld per soort (in duizend euro)

DIrecTe belasTIngen

aantal artikels bedragen 

2009 2010 2011 Verschil (%) 2009 2010 2011 Verschil (%)

2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010

eIsbaar

Onmiddellijk eisbaar 298.925 307.541 251.048 2,88% -18,37% 1.115.936 940.462 585.813 -15,72% -37,71%

Afbetalingsplannen 26.309 34.473 28.468 31,03% -17,42% 67.244 76.805 69.748 14,22% -9,19%

Rechtstreekse vervolgingen 89.009 76.766 39.815 -13,75% -48,13% 575.634 380.039 134.440 -33,98% -64,62%

Onrechtstreekse vervolgingen 25.488 26.077 18.785 2,31% -27,96% 73.058 139.638 55.214 91,13% -60,46%

Kennisgevingen notarissen 10.048 9.759 5.000 -2,88% -48,77% 65.865 72.285 23.040 9,75% -68,13%

Schulden aan te zuiveren door een teruggave 31.729 29.300 10.020 -7,66% -65,80% 153.848 136.191 31.225 -11,48% -77,07%

Totaal eisbaar 481.508 483.916 353.136 0,50% -27,03% 2.051.586 1.745.420 899.480 -14,92% -48,47%

VOOrlOPIg nIeT eIsbaar

geschIllen

Fiscale geschillen 34.218 33.868 53.758 -1,02% 58,73% 4.910.614 4.788.520 5.028.134 -2,49% 5,00%

Burgerrechtelijke geschillen 2.327 1.927 1.909 -17,19% -0,93% 375.543 326.856 302.523 -12,96% -7,44%

anDere

Buitenlandse dwangbevelen 3.455 4.050 4.242 17,22% 4,74% 37.595 91.471 86.024 143,30% -5,96%

Nalatenschappen 16.842 17.059 18.315 1,29% 7,36% 32.652 36.928 42.129 13,10% 14,08%

Schuldeisers van de Staat 463 418 366 -9,72% -12,44% 14.776 13.792 13.598 -6,66% -1,40%

Andere op te volgen gevallen 60.303 45.384 45.783 -24,74% 0,88% 360.681 343.365 333.660 -4,80% -2,83%

Aanvraag onbeperkt uitstel 1 2.448 1.932 1.873 -21,08% -3,05% 29.885 19.767 18.356 -33,86% -7,14%

Totaal voorlopig niet eisbaar 120.056 104.638 126.246 -12,84% 20,65% 5.761.746 5.620.698 5.824.424 -2,45% 3,62%

TwIjFelachTIge VOrDerIngen

Faillissementen 128.492 126.217 125.937 -1,77% -0,22% 3.609.100 3.658.266 3.699.229 1,36% 1,12%

Vereffeningen 9.465 8.910 9.180 -5,86% 3,03% 445.306 460.484 303.682 3,41% -34,05%

Gerechtelijke akkoorden/gerechtelijke reorganisaties 4 1.202 3.520 4929 192,85% 40,03% 8.913 24.128 55.893 170,71% 131,65%

Collectieve schuldenregelingen 62.365 66.723 74.698 6,99% 11,95% 169.613 189.029 230.843 11,45% 22,12%

Beslissing onbepert uitstel 2 3.161 3.102 3.224 -1,87% 3,93% 22.152 24.996 29.828 12,84% 19,33%

Totaal twijfelachtige vorderingen 204.685 208.472 217.968 1,85% 4,56% 4.255.084 4.356.903 4.319.475 2,39% -0,86%

Totaal lopende schuldvorderingen 806.249 797.026 697.350 -1,14% -12,51% 12.068.415 11.723.021 11.043.379 -2,86% -5,80%
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DIrecTe belasTIngen

aantal artikels bedragen 

2009 2010 2011 Verschil (%) 2009 2010 2011 Verschil (%)

2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010

OnInVOrDerbaar

Onvermogen 48.772 60.845 106.581 24,75% 75,17% 369.713 413.164 359.310 -7,63% 37,14%

Van ambtswege geschrapt 24.098 24.095 23.294 -0,01% -3,32% 54.982 59.944 63.498 12,61% 8,20%

Aanvragen om ontlasting:

- verzonden naar de Directie 25.795 24.699 25.819 -4,25% 4,53% 227.089 74.746 441.762 -18,10% 115,48%

- aangenomen 109.644 94.766 100.206 -13,57% 5,74% 173.277 155.076 563.760 -3,45% 11,49%

- andere 48.962 41.002 35.389 -16,26% -13,69% 131.351 169.501 388.961 -5,47% -5,15%

Verschoonbaarheid na faillissement 1.132 1.051 957 -7,16% -8,94% 12.197 11.663 6.211 -7,29% 17,11%

Onbeperkt uitstel 3 517 497 350 -3,87% -29,58% 84 127 3.159 2,00% -35,90%

Totaal oninvorderbaar 258.920 246.955 292.596 -4,62% 18,48% 968.694 884.221 1.826.662 -6,59% 25,83%

algeMeen TOTaal 1.065.169 1.043.981 989.946 -1,99% -5,18% 13.622.570 13.174.694 12.870.041 -3,29% -2,31%

In 2011 stellen we een algemene daling vast van de bedragen (-2,31%) en van het aantal schuldvorderingen (-5,18%). We stellen een aanzienlijke daling vast in de categorie «eisbaar» (-5,18%). De aanzienlijke daling in 
de categorie «eisbaar» (-48,476% in bedragen en -27,03% in aantal artikels  (-48,47% in bedragen en -27,03% en -27,03% in aantal artikels) werd niet gecompenseerd door de stijging in de categorieën «voorlopig niet 
eisbaar» (+3,62% in bedragen en +20,65% in aantal  artikels), twijfelachtige schuldvorderingen (+4,56% in aantal artikels) en «oninvorderbaar» (+25,83% in bedragen en +18,48% in aantal artikels).

Dit cijfermateriaal slaat op:

1/ de inkomstenbelastingen en de met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die niet 
betaald zijn zijn meer dan zes maand, te rekenen vanaf 
de datum van uitvoerbaarverklaring van het kohier. Zowel 
de fiscale schulden die op een geautomatiseerde wijze 
werden ingekohierd als de fiscale schulden die manueel 
werden ingekohierd. De bedragen betreffen enkel de 
hoofdsom (vastgestelde rechten, verhogingen en boeten) 
met uitzondering van de intresten en de kosten.

2/ de btw, zijnde de vorderingen die sedert ten minste 
zes maanden werden ingebracht door het RCIV, met 
uitzondering van de artikels die werden geschrapt door 
de taxatiediensten en de buitenlandse schuldvorderingen 
die niet volledig zijn aangezuiverd op 31/12/2011. De 
bedragen slaan enkel op de btw, met uitzondering van de 
intresten en de kosten. 

Bovendien zijn deze cijfers cumulatief: zij 
vertegenwoordigen, op een welbepaalde datum, het 
totaal van de onbetaalde schuldvorderingen ongeacht 
hun ouderdom.

Een harmonisering van de procedures over 
‘oninvorderbare’ schuldvorderingen op vlak van directe 
belastingen en btw maakt het mogelijk om binnen de 
categorie ‘oninvorderbaar’ een vergelijking te maken 
tussen de twee sectoren.

Uit de categorie ‘oninvorderbaar’ op vlak van directe 
belastingen en btw werden de schuldvordering die zijn 
aangenomen in ontlasting door de gewestelijk directeur 
en die meer dan 5 jaar oud zijn uitgesloten. 

Het werkelijk ‘uitstaand bedrag’ aan fiscale 
schuldvorderingen is, strikt genomen, terug te vinden in 
de categorie ‘eisbaar’.

Zoals dit het geval is in de commerciële sector, 
moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
de eisbare schuldvorderingen, de voorlopig 
niet eisbare schuldvorderingen (voornamelijk 
betwiste schuldvorderingen) en de twijfelachtige 
schuldvorderingen (omwille van een toestand van faling, 
collectieve schuldenregeling, onvermogen, ...). Enkel de 
eerst vermelde schuldvorderingen waarvoor de ontvanger 
in staat is om gedwongen invorderingsmaatregelen te 
ondernemen kunnen als ‘productief’ worden beschouwd.
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bTw

aantal artikels bedragen 

2009 2010 2011 Verschil (%) 2009 2010 2011 Verschil (%)

2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010

eIsbaar

Onmiddellijk eisbaar 22.553 20.084 15.311 -10,95% -23,77% 257.221 177.301 152.657 -31,07% -13,90%

Afbetalingsplannen 7.214 6.066 4.855 -15,91% -19,96% 47.333 47.371 42.537 0,08% -10,20%

Rechtstreekse vervolgingen 20.455 17.252 14.855 -15,66% -13,89% 758.154 636.525 460.541 -16,04% -27,65%

Onrechtstreekse vervolgingen 6.393 6.257 5.530 -2,13% -11,62% 177.645 142.981 106.800 -19,51% -25,30%

Kennisgevingen notarissen 1.432 1.193 1.059 -16,69% -11,23% 20.415 25.922 14.929 26,98% -42,41%

Schulden aan te zuiveren door een teruggave 268 386 350 44,03% -9,33% 295 618 463 109,54% -24,99%

Totaal eisbaar 58.315 51.238 41.960 -12,14% -18,11% 1.261.064 1.030.717 777.927 -18,27% -24,53%

VOOrlOPIg nIeT eIsbaar

geschIllen

Fiscale geschillen 3.474 3.280 3.088 -5,58% -5,85% 2.426.068 2.376.964 2.327.922 -2,02% -2,06%

Burgerrechtelijke geschillen 314 277 267 -11,78% -3,61% 20.277 4.245 4.720 -79,06% 11,19%

anDere

Buitenlandse dwangbevelen 555 537 481 -3,24% -10,43% 27.681 12.708 23.976 -54,09% 88,66%

Nalatenschappen 1.219 1.291 1.176 5,91% -8,91% 19.092 20.878 13.117 9,35% -37,17%

Schuldeisers van de Staat 5 5 5 0,00% 0,00% 42 98 98 134,87% 0,00%

Andere op te volgen gevallen 2.861 2.884 2.979 0,80% 3,29% 38.209 44.160 50.868 15,57% 15,19%

Aanvraag onbeperkt uitstel 1 560 375 238 -33,04% -36,53% 3.162 3.774 1.524 19,33% -59,61%

Totaal voorlopig niet eisbaar 8.988 8.649 8.234 -3,77% -4,80% 2.534.531 2.462.826 2.422.225 -2,83% -1,65%

TwIjFelachTIge VOrDerIngen

Faillissementen 58.440 59.219 56.097 1,33% -5,27% 3.613.181 3.671.190 3.387.256 1,61% -7,73%

Vereffeningen 3.299 3.306 2.873 0,21% -13,10% 216.611 186.468 172.808 -13,92% -7,33%

Gerechtelijke akkoorden/gerechtelijke reorganisaties 4 394 1155 1545 193,15% 33,77% 16.095 25.495 31.563 58,40% 23,80%

Collectieve schuldenregelingen 12.526 12.618 12.267 0,73% -2,78% 77.069 90.689 93.007 17,67% 2,56%

Beslissing onbepert uitstel 2 979 1.389 1.748 41,88% 25,85% 3.606 5.578 6.475 54,69% 16,08%

Totaal twijfelachtige vorderingen 75.638 77.687 74.530 2,71% -4,06% 3.926.562 3.979.420 3.691.109 1,35% -7,25%

Totaal lopende schuldvorderingen 142.941 137.574 124.724 -3,75% -9,34% 7.722.157 7.472.963 6.891.262 -3,23% -7,78%
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bTw

aantal artikels bedragen 

2009 2010 2011 Verschil (%) 2009 2010 2011 Verschil (%)

2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010

OnInVOrDerbaar

Onvermogen 10.528 10.505 8.720 -0,22% -16,99% 369.713 413.164 365.735 11,75% -11,48%

Van ambtswege geschrapt 4.609 4.760 3.804 3,28% -20,08% 54.982 59.944 61.886 9,02% 3,24%

Aanvragen om ontlasting:

- verzonden naar de Directie 2.801 2.215 2.450 -20,92% 10,61% 227.089 74.746 85.338 -67,09% 14,17%

- aangenomen 14.481 14.191 18.325 -2,00% 29,13% 173.277 155.076 168.543 -10,50% 8,68%

- andere 1.280 1.673 2.489 30,70% 48,77% 131.351 169.501 238.664 29,04% 40,80%

Verschoonbaarheid na faillissement 3.478 3.516 3.783 1,09% 7,59% 12.197 11.663 12.560 -4,39% 7,69%

Onbeperkt uitstel 3 18 32 91 77,78% 184,38% 84 127 175 51,15% 38,22%

Totaal oninvorderbaar 37.195 36.892 39.662 -0,81% 7,51% 968.694 884.221 932.902 -8,72% 5,51%

algeMeen TOTaal 180.136 174.466 164.386 -3,15% -5,78% 8.690.850 8.357.184 7.824.164 -3,84% -6,38%

De tendens die zich sedert 2009 aftekent is een algemene daling van de achterstand zowel op vlak van het aantal artikels als op vlak van de bedragen. In 2011 stellen we een daling vast voor wat betreft alle 
categorieën van de «uitstaande» schuldvorderingen met een duidelijke evolutie naar beneden toe in de categorie «Eisbaar» (-24,53% in bedragen en -18,11% in aantal artikels). Enkel de categorie «Oninvorderbaar» 
kent een lichte stijging op vlak van bedragen (+5,51%) en op vlak van aantal artikels (+7,51%). 
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DIrecTe belasTIngen en bTw

aantal artikels bedragen 

2009 2010 2011 Verschil (%) 2009 2010 2011 Verschil (%)

2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010

eIsbaar

Onmiddellijk eisbaar 321.478 327.625 266.359 1,91% -18,70% 1.373.157 1.117.762 738.470 -18,60% -33,93%

Afbetalingsplannen 33.523 40.539 33.323 20,93% -17,80% 114.578 124.176 112.285 8,38% -9,58%

Rechtstreekse vervolgingen 109.464 94.018 54.670 -14,11% -41,85% 1.333.788 1.016.564 594.981 -23,78% -41,47%

Onrechtstreekse vervolgingen 31.881 32.334 24.315 1,42% -24,80% 250.703 282.619 162.014 12,73% -42,67%

Kennisgevingen notarissen 11.480 10.952 6.059 -4,60% -44,68% 86.280 98.208 37.969 13,82% -61,34%

Schulden aan te zuiveren door een teruggave 31.997 29.686 10.370 -7,22% -65,07% 154.143 136.808 31.688 -11,25% -76,84%

Totaal eisbaar 539.823 535.154 395.096 -0,86% -26,17% 3.312.649 2.776.137 1.677.407 -16,20% -39,58%

VOOrlOPIg nIeT eIsbaar

geschIllen

Fiscale geschillen 37.692 37.148 56.846 -1,44% 53,03% 7.336.682 7.165.483 7.356.056 -2,33% 2,66%

Burgerrechtelijke geschillen 2.641 2.204 2.176 -16,55% -1,27% 395.819 331.101 307.243 -16,35% -7,21%

anDere

Buitenlandse dwangbevelen 4.010 4.587 4.723 14,39% 2,96% 65.276 104.180 110.000 59,60% 5,59%

Nalatenschappen 18.061 18.350 19.491 1,60% 6,22% 51.744 57.806 55.246 11,72% -4,43%

Schuldeisers van de Staat 468 423 371 -9,62% -12,29% 14.817 13.889 13.696 -6,26% -1,39%

Andere op te volgen gevallen 63.164 48.268 48.762 -23,58% 1,02% 398.890 387.525 384.528 -2,85% -0,77%

Aanvraag onbeperkt uitstel 1 3.008 2.307 2.111 -23,30% -8,50% 33.048 23.540 19.880 -28,77% -15,55%

Totaal voorlopig niet eisbaar 129.044 113.287 134.480 -12,21% 18,71% 8.296.277 8.083.524 8.246.649 -2,56% 2,02%

TwIjFelachTIge VOrDerIngen

Faillissementen 186.932 185.436 182.034 -0,80% -1,83% 7.222.281 7.329.456 7.086.485 1,48% -3,31%

Vereffeningen 12.764 12.216 12.053 -4,29% -1,33% 661.917 646.953 476.490 -2,26% -26,35%

Gerechtelijke akkoorden/gerechtelijke reorganisaties 4 1596 4.675 6.474 192,92% 38,48% 25.009 49.623 87.456 98,43% 76,24%

Collectieve schuldenregelingen 74.891 79.341 86.965 5,94% 9,61% 246.682 279.717 323.850 13,39% 15,78%

Beslissing onbepert uitstel 2 4.140 4.491 4.972 8,48% 10,71% 25.757 30.574 36.303 18,70% 18,74%

Totaal twijfelachtige vorderingen 280.323 286.159 292.498 2,08% 2,22% 8.181.646 8.336.323 8.010.584 1,89% -3,91%

Totaal lopende schuldvorderingen 949.190 934.600 822.074 -1,54% -12,04% 19.790.572 19.195.985 17.934.641 -3,00% -6,57%
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DIrecTe belasTIngen en bTw

aantal artikels bedragen 

2009 2010 2011 Verschil (%) 2009 2010 2011 Verschil (%)

2010-2009 2011-2010 2010-2009 2011-2010

OnInVOrDerbaar

Onvermogen 59.300 71.350 115.301 20,32% 61,60% 653.356 675.174 725.045 3,34% 7,39%

Van ambtswege geschrapt 28.707 28.855 27.098 0,52% -6,09% 107.093 118.627 125.384 10,77% 5,70%

Aanvragen om ontlasting:

- verzonden naar de Directie 28.596 26.914 28.269 -5,88% 5,03% 477.394 279.757 527.100 -41,40% 88,41%

- aangenomen 124.125 108.957 118.531 -12,22% 8,79% 697.008 660.749 732.303 -5,20% 10,83%

- andere 50.242 42.675 37.878 -15,06% -11,24% 565.163 579.565 627.625 2,55% 8,29%

Verschoonbaarheid na faillissement 4.610 4.567 4.740 -0,93% 3,79% 17.918 16.966 18.771 -5,31% 10,64%

Onbeperkt uitstel 3 535 529 441 -1,12% -16,64% 4.916 5.056 3.334 2,84% -34,04%

Totaal oninvorderbaar 296.115 283.847 332.258 -4,14% 17,06% 2.522.848 2.335.893 2.759.564 -7,41% 18,14%

algeMeen TOTaal 1.245.305 1.218.447 1.154.332 -2,16% -5,26% 22.313.420 21.531.878 20.694.205 -3,50% -3,89%

Sedert 2009 merken we een dalende tendens in de categorie «Eisbaar», zowel op vlak van het aantal artikels als op vlak van de bedragen (met een zeer aanzienlijke daling in 2011 van respectievelijk -26,17% in 
aantal artikels en -39,58% in bedragen).

We menen dat deze daling het gevolg kan zijn van:
1/ de toepassing van de fiscale en niet-fiscale balans
2/ de nieuwe invorderingsstrategie die door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering wordt toegepast sedert 2010 
3/ de implementatie van de nationale doelgerichte invorderingsacties in 2010 en 2011
4/ het intensief zijn toevlucht nemen tot de techniek van invordering via telefonisch contact (telefonisch debiteurenbeheer).

Sedert de inwerkingtreding van de wet op de continuiteit van de ondernemingen (01/04/2009) explodeert het aantal artikels en de bedragen die verschuldigd zijn door ondernemingen die het voorwerp uitmaken 
van een gerechtelijke reorganisatie (zie Gerechtelijke akkoorden/Gerechtelijke reorganisaties in de categorie «Twijfelachtige vorderingen».
Globaal genomen blijft de fiscale achterstand in 2011 verder dalen: -5,26% in aantal artikels en -3,89% in bedragen.

1 aanvraag onbeperkt uitstel:  Dit mechanisme laat een belastingschuldige natuurlijke persoon of zijn echtgeno(o)te op wiens goederen de aanslag betrekking heeft, toe om bij de gewestelijk directeur een 
aanvrag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met uitzondering van de gevestigde voorheffingen, blijven te zijner laste. Dit 
verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermogen heeft georganiseerd. Hij moet zich in een situatie bevinden waarin hij niet in staat was om op duurzame wijze zijn 
eisbare schulden te betalen. Tot slot, mag hij ook geen beslissing tot onbeperkt uitstel van de invordering genoten hebben in de vijf jaar voorafgaand aan zijn aanvraag. Sinds 18 mei 2007 is dit mechanisme ook 
in werking getreden bij de btw.

 2 beslissing onbeperkt uitstel: De gewestelijk directeur van de Invordering bepaalt de voorwaarden voor het verlenen van onbeperkt uitstel van invordering voor het geheel of gedeeltelijk, in een of meerdere 
aflossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbeperkt uitstel wordt niet verleend voor betwiste belastingen 
of belastingen die nog vatbaar zijn voor bezwaarschriften of gerechtelijke procedures. 
Het wordt evenmin toegekend voor belastingen of belastingsupplementen ten gevolge van de vaststelling van fiscale fraude.

3 Onbeperkt uitstel: Deze invorderingsmethode heeft betrekking op de aanvragen tot onbeperkt uitstel die door de bevoegde gewestelijke directeur aanvaard zijn. 
4 gerechtelijk akkoord of reorganisatie: De wet van 31/01/2009 op de continuïteit van de ondernemingen (MB 09/02/2009) in werking getreden op 01/04/2009, heeft de wet op het gerechtelijk akkoord 

gewijzigd. Ze blijft echter van toepassing op de procedures die liepen voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De procedure voor gerechtelijke reorganisatie, die van opzet ruimer is dan de oude wet, heeft 
tot doel de continuïteit van het geheel of een deel van de onderneming in moeilijkheden of van haar activiteiten onder controle van de rechter te houden. De procedure is open zodra de continuïteit van de 
onderneming onmiddelllijk of op termijn wordt bedreigd. Zij staat de debiteur een opschorting toe: hetzij door een minnelijk akkoord ook gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkkoord genoemd, hetzij door 
een akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan. Het gaat dan om de gerechtelijke reorganisatie met collectief akkoord of de overdracht onder gerechtelijk gezag aan een of meerdere derden van het 
geheel of een deel van de onderneming of haar activiteiten.
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II.2.3 Openstaande schuldvorderingen opgedeeld volgens anciënniteit (in duizend euro)

DIrecTe belasTIngen

2009 2010 2011

leeftijd aantal % bedrag % aantal % bedrag % aantal % bedrag %

> 20 j 10.139 0,95 312.612 2,29 10.306 0,99 350.579 2,66 11.210 1,13 436.928 3,39

10 < >20 96.164 9,03 2.988.986 21,94 89.550 8,58 3.436.064 26,08 85.018 8,59 3.779.676 29,37

5 < > 10 151.859 14,26 4.189.616 30,75 141.197 13,52 3.531.169 26,80 127.384 12,87 3.048.360 23,69

2 < > 5 369.451 34,68 3.337.389 24,50 320.756 30,72 2.976.692 22,59 331.519 33,49 3.456.531 26,86

1 < > 2 220.556 20,71 1.256.837 9,23 206.984 19,83 1.709.414 12,97 244.446 24,69 1.475.667 11,47

< 1 j 217.000 20,37 1.537.131 11,28 275.188 26,36 1.170.776 8,89 190.369 19,23 672.879 5,23

1.065.169 100,00 13.622.570 100,00 1.043.981 100,00 13.174.694 100,00 989.946 100,00 12.870.041 100,00

bTw

2009 2010 2011

leeftijd aantal % bedrag % aantal % bedrag % aantal % bedrag %

> 20 j 9.226 5,12 235.916 2,71 8.935 5,12 247.863 2,97 7.941 4,83 240.842 3,08

10 < >20 40.623 22,55 3.582.877 41,23 38.842 22,26 3.720.277 44,52 33.341 20,28 3.915.121 50,04

5 < > 10 52.484 29,14 3.064.459 35,26 48.136 27,59 2.711.880 32,45 41.629 25,32 2.084.430 26,64

2 < > 5 36.008 19,99 1.111.637 12,79 35.292 20,23 949.149 11,36 37.779 22,98 734.112 9,38

1 < > 2 22.671 12,59 524.798 6,04 24.638 14,12 363.620 4,35 24.851 15,12 672.231 8,59

< 1 j 19.124 10,62 171.163 1,97 18.623 10,67 364.395 4,36 18.845 11,46 177.430 2,27

180.136 100,00 8.690.850 100,00 174.466 100,00 8.357.184 100,00 164.386 100,00 7.824.164 100,00

Directe belastingen 

Deze tabel toont de cijfers voor inkomstenbelastingen en met de 
inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen die sinds meer dan zes 
maanden zijn ingekohierd, uitgesplitst naar leeftijd van de vorderingen. Merk 
op dat de fiscale achterstand vrij oud is, vooral in bedragen: meer dan 55% 
van de vorderingen zijn ouder dan 5 jaar. In aantal artikels daarentegen 
vertegenwoordigen de vorderingen ouder dan 5 jaar slechts 23% van de totale 
achterstand.»

Btw 

Deze tabel toont de cijfers van de btw-vorderingen ouder dan zes maanden 
uitgesplitst per naar leeftijd van de vorderingen. Merk op dat de totale fiscale 
btw-achterstand nog ouder is dan die van de Directe belastingen met bijna 
80% van de vorderingen in bedragen, en bijna 55% van de vorderingen in 
aantal artikels, die ouder zijn dan 5 jaar.»



46 FOD Financiën - Jaarverslag 2011

Controle binnen de BBI
II.3.1 Aantal behandelde dossiers door de AA van de BBI

2009 2010 2011

Inkomstenbelastingen

- natuurlijke personen 272 293 282

- vennootschappen 376 400 326

subtotaal 648 693 608

btw

- natuurlijke personen 63 63 43

- vennootschappen 340 411 384

subtotaal 403 474 427

Totaal 1.051 1.167 1.035

Uit deze tabel blijkt dat het totaal aantal behandelde dossiers in 2011 daalde 
met 13%. Ook komt het aantal behandelde dossiers dat betrekking heeft 
op natuurlijke personen steeds dichter bij het aantal dat betrekking heeft 
op dat van vennootschappen te liggen. Deze evolutie is terug te voeren op 
een intensere samenwerking met buitenlandse belastingadministraties en 
sociale inspectiediensten. Wanneer in belangrijke fraudedossiers met deze 
diensten wordt samengewerkt, brengt dat doorgaans een hogere mate van 
de rechtzettingen teweeg met betrekking tot de inkomsten van natuurlijke 
personen.

Ondanks de daling van het aantal dossiers betekent de aanzienlijke stijging 
van het totaalbedrag aan belastingsupplementen (cfr. tabel III.2.2.) in 2011 een 
stijging van het gemiddeld supplement per dossier van 0,645 in 2010 naar 
1,2 miljoen euro in 2011.

De 608 afgehandelde dossiers worden als volgt opgedeeld: 

* 312 dossiers -of 51%- werden opgestart op eigen initiatief naar aanleiding 
van  verkregen of ingewonnen informatie en signalen uit verschillende 
bronnen zoals vragen van zusterorganisaties, klachten, diverse diensten, 
andere onderzoeken …

* 235 dossiers -of 40%- zijn gekoppeld aan een gerechtelijk dossier

* 61 dossiers -of 10%- komen voort uit een opdracht van de centrale 
administratie

Tot slot nog vermelden dat in 2011 maar liefst 1.543 belastingaangiften, hetzij 
PB hetzij VenB, aan een onderzoek werden onderworpen.

Het aantal behandelde btw-dossiers daalde van 474 in 2010 tot 427 in 2011. 
Zowel bij de Personen- als bij de Vennootschapsbelasting merken we een 

daling met respectievelijk 20 en 27 dossiers. Ondanks die kwantitatieve daling 
werd toch een stijging van de btw-ontvangsten gerealiseerd, wat mede te 
danken is aan een betere selectie van de dossiers.

Het aantal behandelde dossiers over de carrouselfraude bleef in 2011 identiek 
aan dat van 2010, nl. 189 eenheden. Ook hier werd echter een stijging van de 
in te vorderen btw (inclusief boetes) gerealiseerd van 112 miljoen euro in 2010 
naar 143 miljoen euro in 2011. Hiervan had 40% betrekking op de autosector, 
25% op textiel- en ledersector en 21% op de telecomsector.

II.3.2 Multilaterale controles

bbI

2009 2010 2011

aantal multilaterale controles waarbij zowel belgische ambtenaren als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken:

- georganiseerd door de andere lidstaten 4 3 3

- georganiseerd door België 2 1 1
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Controle binnen Douane en Accijnzen
II.4.1 Inbeslaggenomen hoeveelheden drugs

2009 2010 2011

Marihuana 4.676,4 g 2.063.926,22 g 4.270.275,80 g

3 stuks 213,5 stuks 68 stuks

- Planten 44 stuks

- Zaden 10 stuks 450 stuks 44 stuks

- Hennep 488 g 25 g

Hasjiesj 8.457.506,7 g 2.578.196,71 g 4.248.484,40 g

Totaal cannabis 8.462.183,1 g 4.642.610,93 g 8.518.785,2 g

13 stuks 707,5 stuks 112 stuks

Khat 987.100 g 303.041,81 g 969.400,00

40.006 stuks 21 stuks

Heroïne 31.992,32 g 305.650 g 94.200,7 g

Morfine 33 pillen 15 pillen

Opium 405 g 94.200,7 g

Cocaïne 5.836.669 g 6.884.044 g

Coacaïne-base 76.000 g 24 g

Cocaïne vloeibaar 4.420 g 153.844 g

Coca planten 4.650 g 1.136,1 g

1.620 stuks

Cocaine andere 1.405 stuks

Psychotrope stoffen 

* Amphetamines 3,9 g 9.168,8 g 5.530,9 g

* Stimulantia 1.760 stuks 1.030 g

XTC 2.000 stuks 1.428 g 0,5 g

24 pillen

Andere 90 pillen 14.764,58 g

4 g

- Anti-depressive 540 stuks

- LSD 3.525 stuks 2 g

2 stuks
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- Metadon 3 cc 88 pillen 0,5 g

3 pillen

- Psilocybine 20 g

- Hallucinogenen 112 g 

Champignons 948,61 g 1.218,2 g

10 stuks

Hormonen 8.771 stuks

46.712 stuks

Andere 30 g 60.034 g 10.901,8 g

38.691 stuks 9.297 stuks 1.976 stuks

3.990 pillen 20.030 pillen

II.4.2 Hoeveelheden gededecteerd door de drugshonden

2008 2009 2010 2011

 brigade cynophile

Marihuana/hasj(iesj) (cannabis) (g) 4.520.966 3.011.943 22.794 5.111.693

Joints (st) 0 72 116 85

Heroïne (g) 3.288 465 10.081 8.240

Cocaïne (g) 364.544 431.115 625 24.960,30

XTC (g) 199 0 57 8.168,25

XTC (st) 1.693 137 174 7.503,00

Amfetamine (g) 7 13 94 3.574,70

Paddo’s (paddenstoelen) (g) 457 1.250 379 355,3

Psilocybine (g) 0 0 0 0

Andere (g) 1.253 0 0 123,5

Totaal (g) 4.890.713 3.444.786 34.030 5.157.115

Totaal (st) 1.693 209 290 7.588
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II.4.3 Controles uitgevoerd door de eerstelijndiensten

2009 2010 2011

aard van de aangifte 

(normale procedure)

aantal 

aangiften

aantal 

controles

aantal 

overtredingen

aantal 

aangiften

aantal 

controles

aantal 

overtredingen

aantal 

aangiften

aantal 

controles

aantal 

overtredingen

InVOer

Onder een economische 

douaneregeling

795.360 1.159.838 1.234.333 1

Andere: 4.092.147 5.849.818 5.303.219 2

- Controle op documenten 105.604 516 82.207 329 55.733 3 325 4

- Fysieke controle 26.162 2.272 36.779 1.032 35.361 5 1.962 6

Oorsprongcertificaten: 123.556 136.466 151.067

- Controle op documenten 85.000 2.655 85.671 85 81.039 90

- Fysieke controle 2.226 2.929 1.987

uITVOer

Met restitutie: 30.792 1.956 252

- Controle op documenten 8.046 1.956 232

- Fysieke controle 739 10 196 2 20 0

Andere: 612.210 9.672.528

- Controle op documenten 142.680 227 128.644 31 36.532 7 66 8

- Fysieke controle 19.584 113 24.887 91 25.392 9 80 10

Oorsprongcertificaten: 126.905 154.761

- Controle op documenten 59.356 193 56.427 297 57.775 411

- Fysieke controle 92 490 159

DOOrVOer

Doorvoer: 2.385.490 2.493.011

- Fysieke controle 43.507 3.934 51.775 4.376 55.367 11 4.673 12

beVOOrraDIng/VernIeTIgIng/behanDelIng OnDer DOuaneTOeZIchT (bOD)

- Controle op documenten

1 Normale procedure (aantal: 413.931) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 829.402).           
2 Normale procedure (aantal: 1.384.981) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 3.918.238).         
3 Normale procedure (aantal: 21.919) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 33.814).           
4 Normale procedure (aantal: 64) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 261).           
5 Normale procedure (aantal: 15.917) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 19.444).           
6 Normale procedure (aantal: 326) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 1.636).           
7 Normale procedure (aantal: 22.209) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 14.555) - controle op restitutie (aantal: 232). 
8 Normale procedure (aantal: 0) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 66).           
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II.4.4 Vastgestelde inbreuken door de opsporingsdiensten (2011) (in euro)

bedrag aantal vaststellingen

soort goederen

Alcohol en geestrijke dranken 1.940.090 35

Minerale oliën 7.433.489 39

Tabak 3.402.781 63

Bieren 21.750 7

BNA 80.636 43

Gefermenteerde fruitdranken 125.516 47

Ecotaksen 125.590 32

Andere accijnsdomeinen 26.131 21

subtotaal accijnzen 13.155.984 287

Namaak (tabak, sigaretten) 13.860.478 24

Namaak (andere) 6.452 6

Handelsfraude (met verklaring) 764.814 36

Oorsprong en Preferentiële regelingen 2.164.630 28

Landbouw 186.202 38

Internationaal circuit 81.697 47

Andere douanedomeinen 13.319 11

3.150.315 94

subtotaal Douane 20.230.907 284

algemeen totaal 33.386.891 571

9 Normale procedure (aantal: 10.689) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 15.243).
10 Normale procedure (aantal: 0) + op basis van een inschrijving in de administratie (aantal: 80).
11 Normale procedure (aantal: 31.982) + vertrek of aankomst op een aangenomen locatie (aantal: 13.837) + vereenvoudigde procedure (aantal: 9.548).
12 Normale procedure (aantal: 2.414) + vertrek of aankomst op een aangenomen locatie (aantal: 88) + vereenvoudigde procedure (aantal: 2.171).
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II.4.5 Aantal controles uitgevoerd door de motorbrigades

beschrijving 2009 2010 2011

Gefurfuroleerde gasolie:

- Gecontroleerde voertuigen 94.005 89.296 107.579

- Vastgestelde overtredingen 1.293 1.302 1.493

Eurovignetten 1:

- Gecontroleerde voertuigen 97.310 86.235 38.308

- Vastgestelde overtredingen 7.082 7.071 4.193

Vervoer van minerale oliën:

- Gecontroleerde voertuigen 1.432 895 1.744

- Vastgestelde overtredingen 43 23 51

Andere overtredingen inzake accijnzen:

- Vastgestelde overtredingen 139 160 191

Verkeerbelastingen 1:

- Gecontroleerde voertuigen 51.483 65.773 34.976

- Opgestelde processen-verbaal 4.183 5.666 4.294

Belasting over de toegevoegde waarde:

- Proces-verbaal van vaststelling

- Vastgestelde overtredingen in garages 330 326 373

Bezoldigd vervoer:

- Vastgestelde overtredingen 21.408 366 456

Diverse reglementeringen:

- Vastgestelde overtredingen 7.853 3.977 5.387

Drugs:

- Vastgestelde overtredingen 1.974 2.236 1.355

1 Sterke daling in 2011 omdat het Vlaams Gewest voortaan deze belastingen zelf int. Het cijfer slaat dus enkel op het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



52 FOD Financiën - Jaarverslag 2011

II.4.6 Vaststellingen inzake namaak (in beslag genomen hoeveelheden)

aard 2009 2010 2011

Voedselproducten, alcohol en dranken 0 208 0

Parfums en cosmetica 41.252 691 114.479

Kleding en kledingaccessoires 135.723 89.481 93.035

Gsm incl.accessoires 28.945 19.890 7.785

Elektr.- en informaticamateriaal 18.146 2.306 9.860

Cd, Dvd, cassettes 1.796.343 1.338.918 6.195

Uurwerken en sierraden 22.630 91.778 12.606

Speelgoed en games 6.819 20.014 75.446

Andere goederen 149.178 173.854 56.729

Sigaretten (in pakjes van 20 stuks) 612.135 25.454 3.904.758

Geneesmiddelen 16.195 14.260 16.913

Totaal 2.827.366 1.776.854 4.297.806
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Bankonderzoeken
II.5 Bankonderzoeken: aantal machtigingen

Fiscaliteit bbI Patrimoniumdocumentatie

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Inkomstenbelastingen 5 19 8 9 135

Btw 125 70 89 86 87 318

Successierechten 193 207 152

Fiscaliteit

De gegevens over de inkomstenbelastingen slaan op de machtigingen 
verleend bij toepassing van art. 318, WIB 92. In 2011 deed zich een 
belangrijke wijziging voor op het vlak van het bankgeheim rond de 
inkomstenbelastingen.

Vanaf 01/07/2011 is het immers mogelijk om het bankgeheim op te heffen:

- bij toepassing van het reeds bestaande art. 318 WIB 92 (opheffing 
bankgeheim bij onderzoek van de bank zelf)

- het nieuwe art. 322 WIB 92 laat toe de bank, in bepaalde gevallen en onder 
bepaalde voorwaarden, te beschouwen als een derde en het bankgeheim op 
te heffen.  

BBI

De BBI-cijfers geven het aantal bankrekeningen weer waarvoor door 
de gewestelijk directeurs van de BBI het recht van aanvraag tot inzage 
werd verleend. Uiteraard kunnen meerdere bankrekeningen aan één 
belastingsplichtige toebehoren. Het recht tot inzage van de bankrekening van 
een belastingplichtige behoort tot het onderzoeksinstrumentarium dat ter 
beschikking staat van de BBI-medewerkers in hun strijd tegen fiscale fraude. 
De stijging van dat type onderzoeksdaden is terug te voeren op enerzijds een 
wetswijziging van 01/07/2011 inzake inkomstenbelasting die de modaliteiten 
voor dit type onderzoek wijzigde en anderzijds aan de sensibilisering van de 
medewerkers om hun onderzoeksinstrumentarium ten volle te benutten.
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III. Ontvangsten
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Netto fiscale en niet-fiscale ontvangsten
III.1.1	 Overzicht	van	de	fiscale	ontvangsten	voor	de	periode	2009-2011 

Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro)

2009 2010 2011 Verschil 

in %

ramingen 2011 

budgetcontrole

realisaties/ramingen 

2011

(2011-2010) Verschil in 

bedrag

Verschil 

in %

1 2 3 4 = (3-2)/2 5 6 = 3-5 7 = (3-5)/5

InkOMsTenbelasTIngen

Bedrijfsvoorheffing 37.586.520 37.889.247 39.632.608 4,60% 39.665.400 -32.792 -0,08%

Voorafbetalingen 8.393.547 9.318.625 9.379.622 0,65% 9.351.971 27.651 0,30%

Roerende voorheffing 2.656.206 2.518.796 3.216.991 27,72% 2.952.183 264.808 8,97%

Onroerende voorheffing 47.487 48.167 49.542 2,85% 49.727 -185 -0,37%

Ingekohierde personenbelasting (inbegrepen de stocks options) -5.399.105 -5.013.738 -5.319.123 6,09% -4.571.910 -747.213 16,34%

Ingekohierde vennootschapsbelasting 794.213 1.209.304 1.435.716 18,72% 1.445.218 -9.502 -0,66%

Ingekohierde belasting van niet-inwoners 181.622 193.659 147.502 -23,83% 207.370 -59.868 -28,87%

bTw, DIVerse rechTen en Taksen

Btw 23.497.762 25.041.830 26.181.939 4,55% 26.395.980 -214.041 -0,81%

Diverse rechten en taksen 1.500.694 1.618.719 1.555.476 -3,91% 1.687.770 -132.294 -7,84%

Registratierechten 3.090.041 3.539.957 3.866.000 9,21% 3.893.063 -27.063 -0,70%

Successierechten 1.787.929 1.924.870 2.058.405 6,94% 2.101.766 -43.361 -2,06%

Griffierechten 33.533 34.408 33.731 -1,97% 34.408 -677 -1,97%

Taksen op de vzw's 28.358 32.533 35.160 8,07% 34.485 675 1,96%

Hypotheekrechten 74.397 75.318 75.431 0,15% 79.084 -3.653 -4,62%

Boeten van veroordelingen (FOD Justitie) 342.386 368.534 387.724 5,21% 433.874 -46.150 -10,64%

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 5.200 2.300 -300 -113,04% -300 0 0,00%

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen 208.616 236.654 254.414 7,50% 254.403 11 0,00%

anDere InDIrecTe belasTIngen

Boeten (indirecte belastingen) 81.183 92.126 93.395 1,38% 94.429 -1.034 -1,10%

Diverse ontvangsten (indirecte belastingen) 19.367 21.402 20.071 -6,22% 23.563 -3.492 -14,82%

MeT De InkOMsTenbelasTIngen gelIjkgesTelDe belasTIngen

Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting 1.415.556 1.439.700 544.141 -62,20% 553.344 -9.203 -1,66%

Belasting op de inverkeerstelling 343.109 378.351 151.755 -59,89% 153.781 -2.026 -1,32%
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Belasting op spelen en weddenschappen 74.007 51.880 40.724 -21,50% 52.471 -11.747 -22,39%

Belasting op de automatische ontspanningstoestellen 48.543 42.000 37.834 -9,92% 40.306 -2.472 -6,13%

Eurovignet 147.040 119.559 64.410 -46,13% 67.483 -3.073 -4,55%

Accijnscompenserende belasting 1.347 693 410 -40,84% 500 -90 -18,00%

Werknemersparticipatie 15.068 8.835 12.823 45,14% 9.276 3.547 38,24%

anDere DIrecTe belasTIngen

Boeten (directe belastingen) 19.912 23.673 14.786 -37,54% 23.290 -8.504 -36,51%

Diverse ontvangsten (directe belastingen) (BBSZ, Sociale Maribel en andere) 396.445 316.033 336.189 6,38% 317.890 18.299 5,76%

subtotaal 77.390.983 81.533.435 84.307.376 3,40% 85.350.826 -1.043.450 -1,22%

DOuanerechTen

Douanerechten 1.835.835 1.973.516 2.097.918 6,30% 2.154.300 -56.382 -2,62%

accIjnZen

Minerale oliën 3.560.288 4.160.012 4.111.761 -1,16% 3.978.013 133.748 3,36%

Tabak 1.819.858 1.959.495 1.654.089 -15,59% 1.677.968 -23.879 -1,42%

Alcohol 228.987 235.120 239.165 1,72% 232.769 6.396 2,75%

Bier 183.139 187.759 183.776 -2,12% 190.134 -6.358 -3,34%

Energiebijdrage 321.545 396.861 341.126 -14,04% 397.066 -55.940 -14,09%

Controleretributie 44.333 51.220 40.190 -21,54% 50.894 -10.704 -21,03%

Verpakkingsheffing 310.288 320.425 319.917 -0,16% 323.205 -3.288 -1,02%

Milieuheffing 12.398 14.855 12.362 -16,78% 15.260 -2.898 -18,99%

Andere 256.515 266.287 273.762 2,81% 266.003 7.759 2,92%

Openingstaks, vergunningsrecht en andere 9.920 13.882 15.753 13,48% 18.688 -2.935 -15,71

subtotaal 8.583.106 9.579.432 9.289.819 -3,02% 9.304.300 -14.481 -0,16%

algemeen totaal 85.974.089 91.112.867 93.597.195 2,73% 94.655.126 -1.057.931 -1,12%
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Deze tabel biedt enerzijds een overzicht van de evolutie van de diverse 
belastingontvangsten gedurende de periode 2009-2011. Anderzijds wordt 
de relatie tussen de gerealiseerde ontvangsten en de budgettaire ramingen 
voor het laatste jaar (2011) ter zake toegelicht. Voor een goed begrip dient 
aangestipt dat de geciteerde cijfers slaan op de totale netto-ontvangsten, dit 
wil zeggen, de bruto-ontvangsten na aftrek van de teruggaven, maar vóór 
een eventuele gehele of gedeeltelijke affectatie naar diverse supranationale, 
regionale, lokale of andere overheden. 

Algemeen moet opgemerkt dat, op vlak van de evolutie van de fiscale 
ontvangsten, de realisaties gedurende de periode 1998-2007 uitstekend 
waren, op enkele geïsoleerde dipjes na. Uiteraard profiteerde België van 
de gunstige conjunctuurcyclus van de wereldeconomie (en dus ook van de 
Europese economie). Het valt echter niet te ontkennen dat België het al die 
tijd steevast op vlak van de economische groei beter deed dan het Europees 
gemiddelde. Op fiscaal vlak ging er al die tijd een stevige impact uit van een 
reeks lokale maatregelen zoals de EBA en de hervormingen in de personen- 
en de vennootschapsbelasting. Van deze maatregelen is uiteraard een 
gunstige impact uitgegaan op zowel de investeringen als de consumptie. De 
in de economische literatuur bekende multiplicator- en acceleratoreffecten 
hebben hier ten volle gespeeld. Ook de spaarrichtlijn heeft ongetwijfeld haar 
invloed gehad vermits duidelijk blijkt dat er sindsdien heel wat spaarmiddelen 
teruggevloeid zijn naar België met ook hier een positieve impact op de 
investerings- en consumptiecapaciteit. 

Dat de nabije toekomst onzeker oogt en dit niet enkel in Europa is een 
open deur intrappen. Er walst nog steeds een financiële orkaan over het 
Avondland en dat drukt de groei, zoveel is duidelijk. De reeds geruime tijd 
geuite vrees dat de financiële beslommeringen eveneens de reële economie 
zullen aantasten, is niet langer een vrees maar een realiteit. De groei is door 
de meeste conjunctuurinstituten geruime tijd  naar beneden toe bijgesteld. 
Wellicht sluipt er ook wel paniek in de rangen van deze voorspellers, al was 
het maar om geen tweede keer op korte tijd een “dot” van een crisis niet te 
voorspellen zoals dat ook reeds het geval was in 2008-2009. De groei zal 
zeker in 2012 en wellicht ook in 2013 schraal blijven mede door de diverse 
besparingsmaatregelen die de verschillende Europese overheden dienen 
te nemen. Deze maatregelen zijn echter nodig om orde op zaken te stellen 
zowel in de financiële wereld als op vlak van de overheidsfinanciën teneinde 
de  toekomstige generaties van nog meer onheil te behoeden en eigenlijk 
om het Europees project te kunnen blijven handhaven. De uitdagingen waar 
Europa voorstaat blijven echter niet beperkt tot ons continent. Er is ook 
meer dan gewone bezorgdheid in de Verenigde Staten. Ook daar lopen de 
overheidsschulden op, vindt men moeilijk compromissen om te saneren, is de 
eerste crisis uit 2008 nog verre van opgelost en dreigt, via de eurocrisis, ook 
nog de eigen export onder druk komen te staan. Niet vergeten immers dat de 
Amerikaanse export naar Europa nog drie keer hoger ligt dan die naar China, 
alle hype over deze laatste ten spijt. Ook in die groeilanden is het immers niet 
allemaal rozengeur en maneschijn. Ook daar duiken geregeld berichten op 
over noodzakelijke bijsturingen van het apparaat in al zijn geledingen.

Terug naar het Oude Continent dan, waar dus de financiële crisis hand over 
hand toeneemt en land na land door de financiële markten in een moeilijk 
parket wordt gebracht. De enorme ideologische kloven tussen de Europese 
landen onderling liggen nu wel duidelijk bloot en voor een catharsis van ideeën 
is de tijd blijkbaar nog niet rijp. Anderzijds is vrijwel iedereen ervan overtuigd 
dat de overheden (zowel nationaal als supranationaal) dringend meer moeten 
reguleren, omdat de ‘zelfregulerende’ werking van de financiële markten 
blijkbaar niet meer werkt. Hoe men moet reguleren is echter niet zo duidelijk. 
Er zijn uiteraard wel wat schuchtere pogingen ondernomen als daar zijn: 

•	 de	Six	pack-akkoorden	of	de	beslissingen	om	tot	een	echte	begrotingsunie	
te komen,

•	 	het	beetje	bij	beetje	versterken	van	het	EFSF	(als	voorloper	van	het	
definitieve ESM) enzovoort. 

Essentieel zijn er echter nog niet veel effecten zichtbaar op het terrein. Een 
nieuwe ‘credit crunsh’ loert om de hoek, de ratingbureaus kwellen nog steeds 
diverse Europese lidstaten met hun effectieve downratings of de voornemens 
daartoe. Het is dus, zoals hierboven reeds aangestipt,  zonneklaar dat het 
getalm over ingrijpende oplossingen op de financiële markten de reële 
economie in Europa onder druk zet. De groei is naar eind 2011 toe afgezwakt 
en ook naar 2012 toe ziet het er niet zo best uit. Dit beeld bedreigt niet enkel 
de zwakkere EU-lidstaten, maar ook de sterkste. In Duitsland mag dan wel het 
consumenten- en producentenvertrouwen wat beter uitvallen dan gedacht, 
het zou verbazen mocht de eurocrisis hun reële economie niet beroeren. 
Niettemin duiken er, voornamelijk in Duitsland (IFO-index), berichten op die 
wijzen op een ombuiging van de negatieve trend. Indien dat zo is, zou demotor 
van de Europese economie ervoor zorgen dat ook andere landen opnieuw met 
positieve groeiresultaten zouden kunnen aanknopen.

Uiteraard wordt ook de toestand in België er niet beter op. Vooral de openheid 
van onze economie leidt ertoe dat België niet permanent immuun kan blijven 
voor de economische turbulenties bij onze handelspartners. Niettemin 
tonen de actuele cijfers aan dat de Belgische economie het momenteel nog 
voortreffelijk doet. De cijfers voor december zijn daarvan een zoveelste bewijs. 
Naar de toekomst toe is toch wel enige voorzichtigheid geboden, gezien 
de bedreigende factoren niet min zijn. Permanente opvolging van vooral de 
internationale omgeving is dus duidelijk geboden. De nieuwe Regering zal het 
echter niet makkelijk hebben om te varen in de actuele, woelige wateren. 

Niettemin is de Belgische economie binnen euroland toch nog steeds één 
van de best presterende economieën van dit moment en dat straalt nog 
steeds af op de fiscale ontvangstencijfers 2011, en dit zowel wat de directe 
als de indirecte belastingen betreft. Al laten de cijfers dan wel reeds een paar 
maanden enige afkoeling blijken, de groei blijft toch nog altijd vrij stevig

A. De directe belastingen 

De directe belastingen zijn toegenomen in relatie tot de ontvangsten behaald 
in 2010. De belangrijkste componenten van deze stijging waren: de kohieren 
vennootschapsbelasting (+18,72%), de kohieren personenbelasting (+6,09%), 
de bedrijfsvoorheffing (+4,60%) en de roerende voorheffing (+27,72%).

De oorzaken van de evolutie 2010/2011 per belastingsoort: 

1. Wat de personenbelasting betreft, spelen zowel de conjunctuur, de evolutie 
van de loonmassa, de specifieke fiscale maatregelen als de continue 
versnelling van het inkohieringsproces een rol. 

2. De bedrijfsvoorheffing is gestimuleerd door de stijgende werkgelegenheid 
en de indexeringen ingevolge de overschrijdingen van de spilindex in 
augustus 2010 en april 2011. De groei 2011 (+4,6%) wordt dan weer 
gedrukt door:

a) De negatieve impuls gegenereerd door ontvangstenverschuivingen van 
2009 naar 2010 (effect: 156,5 miljoen euro).

b) Een toenemend gebruik van de vrijstellingen van doorstorting van de BV 
(effect: 167,4 miljoen euro). 

3. Wat de vennootschapsbelasting betreft, niettegenstaande de kinderziektes 
van het systeem BizTax, heeft de administratie alles in het werk gesteld 
om in 2011 zoveel mogelijk inkohieringsresultaat te behalen, althans op 
ESR-basis. Daar is ze behoorlijk in geslaagd, vermits de aanvankelijke vrees 
voor minderwaarden op die basis niet langer hoeft. Het streefcijfer voor 
2011 (+1,445 miljard euro) is zo goed als gehaald (1,435 miljard euro). De 
voornaamste meerwaarden zullen evenwel geboekt worden gedurende de 
maanden januari februari 2012. Gedurende die maanden zou er, op basis 
van de laatste ramingen, zowat 699 miljoen euro aan meerwaarde worden 
geboekt in relatie tot de overeenkomstige periode van het jaar 2011. Op 
ESR-basis kan dit dus nog meegerekend worden in de resultaten voor 
2011, wat de minderwaarden op kasbasis gevoelig verlagen.

4. De roerende voorheffing (RV) heeft substantieel meer opgebracht dan 
in 2010, onder impuls van vooral de RV-dividenden, maar ook van de 
RV-intresten. De sterke ondernemingswinsten uit 2010 staan daarvoor 
garant. Bovendien heeft de nakende tariefverhoging in 2012 gezorgd voor 
anticipatieve effecten, vooral bij de RV-dividenden. Er zijn heel wat interim-
dividenden uitgekeerd waardoor de groei is opgelopen tot +43,7%. Globaal 
kent de RV een groei met 27,7%.

B. De indirecte belastingen (exclusief douane en accijnzen) 

De btw-ontvangsten scoren sterk in vergelijking met vorig jaar (+4,55%). 
De crisis is hier dus duidelijk achter de rug. De consumptie trekt aan en de 
spaarquote daalt opnieuw, weliswaar lichtjes ... 

De registratierechten (+9,21%) stijgen fors. Inderdaad, de verkoop van huizen 
is opnieuw toegenomen. De crisis is hier dus duidelijk verteerd. 

De successierechten (+ 6,94%) stijgen eveneens sterk ingevolge de positieve 
prijsevolutie van zowel de roerende als de onroerende waarden die geviseerd 
worden door de desbetreffende wetgeving. Ook hier is de crisis is duidelijk 
verwerkt.
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III.1.2	Overzicht	van	de	niet-fiscale	ontvangsten	voor	de	periode	2009-2011 
Samenvatting (per begrotingsjaar) (in duizend euro) 1

2009 2010 2011 Verschil 

in %

ramingen 

2011

realisaties/ramingen 

2011

Verschil in 

bedrag

Verschil 

in %

2 3 4 = (3-2)/2 5 6 = 3-5 7 = (3-5)/5

DIrecTe belasTIngen

lOPenDe OnTVangsTen

Teruggevorderde gerechts- en vervolgingskosten 100.946 37.836 32.779 -13,37% 39.577 -6.798 -17,18%

Opbrengst der inschrijvingen op de publicaties uitgegeven door de administratie 0 0 0 0 0

Vergelding van de administratiekosten in verband met de inning van sommige 

gemeentebelastingen

25.648 31.774 22.833 -28,14% 26.372 -3.539 -13,42%

Ijkloon (Wetten van 01/10/1855 en 01/08/1922) 88 150 32 -78,67% 150 -118 -78,67%

Nalatigheidsinteresten (ten laste van de bedrijven en de gezinnen) -111.428 -107.429 -23.873 -77,78% -39.324 15.451 -39,29%

Retributiegelden wegens vervolgingen -1.363 -1.448 -952 -34,25% -912 -40 4,39%

Administratiekosten als vergoeding voor de inning van roerende voorheffing voor het 

buitenland in het kader van de Europese Spaarrichtlijn

11.813 3.500 0 -100,00% 0 0

Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de gewesten 1.529 984 716 -27,24% 941 -225 -23,91%

Effectisering nalatigheidsinteresten 18.612 9.562 8.476 -11,36% 7.674 802 10,45%

subtotaal 45.844 -25.071 40.011 -259,59% 34.478 5.533 16,05%

InDIrecTe belasTIngen (bTw en regIsTraTIe)

lOPenDe OnTVangsTen

Terugbetalingen van wedden, vergoedingen, pensioenen en gerechtskosten in verscheiden 

zaken

22.842 24.799 24.950 0,61% 28.568 -3.618 -12,66%

Terugbetaling van schuldvorderingen afkomstig van verschillende departementen 640 482 893 85,18% 350 543 155,02%

Opbrengsten van de domeinen 83.110 77.787 81.052 4,20% 74.733 6.319 8,45%

Retributies voor het gebruik van domeingoederen -1.546 3.082 2.626 -14,81% 2.700 -74 -2,75%

Nalatigheidsinteresten inzake belastingen 83.574 83.972 87.353 4,03% 88.708 -1.355 -1,53%

Heffing op de niet-benutte sites 3 0 0 6.250 0 6.250

Bijdrage van de energiesector 2 250.000 0 250.000 500.000 -250.000 -50,00%

Deficit van rekenplichtigen en verscheidene invorderingen 10.312 14.054 25.058 78,30% 19.347 5.711 29,52%

Schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten in allerlei zaken 638 736 950 29,02% 1.493 -543 -36,40%

Inschrijvingsrechten verschuldigd aan de KBO 0 0 0 0 0

Nalatigheidsinteresten toegewezen aan de gewesten 21.564 22.821 26.507 16,15% 23.524 2.983 12,68%
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Effectisering nalatigheidsinteresten 13.898 16.349 16.277 -0,44% 14.937 1.340 8,97%

kaPITaalOnTVangsTen

Verbeurdverklaringen en gesekwestreerde goederen 17.637 22.751 57.474 152,62% 17.560 39.914 227,30%

Diverse vermogensontvangsten 5.039 605 9.992 1551,57% 4.000 5.992 149,80%

Opbrengsten van onroerende goederen 1.897 184 1.234 570,64% 1.000 234 23,40%

Verkoopprijzen van buitengebruikgestelde roerende voorwerpen afkomstig van de 

verscheidene ministeriële departementen of staatsinstellingen

714 1.381 455 -67,03% 1.000 -545 -54,47%

Terugvordering van alimentatiegelden 6.697 7.733 7.700 -0,43% 8.656 -956 -11,04%

subtotaal 517.017 276.729 598.769 116,37% 786.576 -187.807 -23,88%

InDIrecTe belasTIngen (kadaster)

lOPenDe OnTVangsTen

Ontvangsten inzake de uitreikening van diverse kadastrale bescheiden 10.276 10.997 9.500 -13,61% 9.500 0 0,00%

subtotaal 10.276 10.997 9.500 -13,61% 9.500 0 0,00%

DOuane en accIjnZen

lOPenDe OnTVangsTen

Retributie voor bijzondere dienstprestaties (art. 17 en 208 Algemene Wet inzake douane en 

accijnzen 1977)

3.178 2.446 2.147 -12,22% 2.147 0 0,00%

Opbrengst van de verkoop van documenten en drukwerken 62 44 17 -61,36% 17 0 0,00%

Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde 

ontvangsten en waarvan een gedeelte moet worden afgestaan aan andere lidstaten

15.590 27.581 17.508 -36,52% 17.508 0 0,00%

Nalatigheidsinteresten 367 2.273 1.786 -21,43% 1.786 0 0,00%

Aandeel van België in de opbrengst van akkoorden tussen de EC en derden op het vlak van 

de bestrijding van smokkelarij en namaak 

0 0 0 0 0

subtotaal 19.197 32.344 21.458 -33,66% 21.458 0 0,00%

ThesaurIe

lOPenDe OnTVangsTen

Terugbetalingen wedden, pensioenen, e.d. 37.703 34.180 15.058 -55,94% 6.525 8.533 130,77%

Interesten verschuldigd aan de Staat 108.411 100.436 93.176 -7,23% 91.032 2.144 2,36%

Dividenden en aandelen 542.296 1.019.923 1.229.568 20,55% 1.150.097 79.471 6,91%

Vergoedingen te storten door bepaalde instellingen in verband met de Staatswaarborg 434.271 689.845 630.032 -8,67% 627.010 3.022 0,48%

Bijdrage van de financiële instellingen aan het Bijzonder Beschermingsfonds voor 

deposito's 

0 252.003 781.182 209,99% 780.300 882 0,11%

Inningskosten terugbetaald door de EG ten laste van de voor haar rekening geïnde 

ontvangsten 

411.869 483.504 514.500 6,41% 491.200 23.300 4,74%

Andere 868.588 516.254 783.360 51,74% 882.170 -98.810 -11,20%

kaPITaalOnTVangsTen

Europese Investeringsbank 10.000 37.765 4.000 -89,41% 4.000 0 0,00%

Terugbetalingen van leningen toegestaan aan vreemde staten 31.604 32.106 22.597 -29,62% 31.430 -8.833 -28,10%
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Andere 88.556 5.819 6.199 6,53% 5.108 1.091 21,36%

subtotaal 2.533.298 3.171.835 4.079.672 28,62% 4.068.872 10.800 0,27%

rIjksschulD

lOPenDe OnTVangsTen

Vergoedingen voor beheerskosten van leningen 0 3.794 5.918 55,98% 5.914 4 0,07%

Interesten van leningen toegestaan in het kader van de financiële crisis 12.615 8.834 362.749 4006,28% 359.702 3.047 0,85%

Diverse interesten 39.969 57.250 42.026 -26,59% 28.565 13.461 47,12%

kaPITaalOnTVangsTen

Terugbetaling van leningentoegekend in het kader van de financiële crisis 4.676.142 0 26.380 26.380 0 0,00%

Annulaties van swaps 0 2.160.720 0 -100,00% 0 0 0,00%

Betalingen Europese Unie voor werken aan hun gebouwen 108.487 61.606 32.671 -46,97% 7.671 25.000 325,90%

Diverse betalingen 12.700 70.722 347.442 391,28% 216.071 131.371 60,80%

subtotaal 4.849.913 2.362.926 817.186 -65,42% 644.303 172.883 26,83%

som lopende fiscale ontvangsten 3.016.071 3.428.375 5.050.452 47,31% 5.242.311 -191.859 -3,66%

som kapitaalontvangsten 4.959.473 2.401.392 516.144 -78,51% 322.876 193.268 59,86%

algemeen totaal 7.975.544 5.829.767 5.566.596 -4,51% 5.565.187 1.409 0,03%

1 Andere FOD’s innen eveneens niet-fiscale ontvangsten maar deze zijn hier niet vermeld.
2 De afwijking realisaties/ramingen in 2011 spruit voort uit het feit dat de te betalen som van 250 miljoen euro voor 2011 pas een wettelijke basis heeft gekregen in 2012 en derhalve pas budgettair kon 

aangerekend worden in 2012. 
3 De niet-betaling in 2009 en 2010 spruit voort uit juridische geschillen ter zake.

Het gaat hier om de niet-fiscale ontvangsten geïnd door de fiscale 
administraties van de FOD Financiën alsook om de ontvangsten geïnd door de 
Algemene Administratie van de Thesaurie. Er moet aangestipt worden dat de 
niet-fiscale ontvangsten geïnd door de andere FOD’s en eventueel POD’s niet 
in dit overzicht zijn opgenomen om voor de hand liggende redenen. Wel is het 
duidelijk dat het overgrote deel van die ontvangsten geïnd worden door de FOD 
Financiën. 

Voor de jaren die hier worden besproken bedraagt de verhouding van de 
ontvangsten geïnd door de FOD Financiën tegenover de totale ontvangsten: 

•	2009:	89,97%

•	2010:	86,39%

•	2011:	85,19%

Het belang van deze niet-fiscale ontvangsten is uiteraard veel geringer dan dat 
van de fiscale ontvangsten. Toch blijkt uit deze tabel dat hun belang gedurende 
de jaren 2009-2011 fors is toegenomen.
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III.1.3 Verdeling van de globale inkomstenbelasting (in duizend euro)

aanslagjaar Verschil in %

2008 2009 2010 2011 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010
2 3 4 5 6 7 8

PersOnenbelasTIng 1

Globale belasting 33.942.402 35.828.963 35.741.696 36.728.450 4,95% 5,56% -0,24% 2,76%

- Verrekende voorafbetalingen 1.723.578 1.667.914 1.591.911 1.529.717 -2,36% -3,23% -4,56% -3,91%

- Verrekende voorheffingen 36.192.794 38.492.016 38.630.166 39.908.422 5,58% 6,35% 0,36% 3,31%

Ingekohierde saldi:

- positief 2.075.990 2.151.564 2.181.752 2.201.634 -5,32% 3,64% 1,40% 0,91%

- negatief -6.049.960 -6.482.531 -6.662.133 -6.911.323 2,59% 7,15% 2,77% 3,74%

VennOOTschaPsbelasTIng

Globale belasting 12.368.210 11.130.989 10.152.658 11.944.212 4,16% -10,00% -8,79% 17,65%

- Verrekende voorafbetalingen 9.343.714 8.425.605 7.402.930 7.569.368 5,39% -9,83% -12,14% 2,25%

- Verrekende voorheffingen 814.471 827.684 396.915 416.607 14,38% 1,62% -52,05% 4,96%

Ingekohierde saldi:

- positief 3.682.386 3.429.794 3.418.451 4.928.989 -0,72% -6,86% -0,33% 44,19%

- negatief -1.472.361 -1.552.094 -1.065.638 -970.752 4,19% 5,42% -31,34% -8,90%

belasTIng nIeT-InwOners (naTuurlIjke PersOnen) 3

Globale belasting 709.335 738.370 756.366 781.273 -5,95% 4,09% 2,44% 3,29%

- Verrekende voorafbetalingen 10.588 8.214 7.052 6.149 17,57% -22,42% -14,15% -12,80%

- Verrekende voorheffingen 624.211 652.084 681.948 699.032 -4,87% 4,47% 4,58% 2,51%

Ingekohierde saldi:

- positief 129.148 130.755 122.639 129.774 -24,96% 1,24% -6,21% 5,82%

- negatief -54.612 -52.683 -55.273 -53.682 -34,22% -3,53% 4,92% -2,88%

belasTIng nIeT-InwOners (VennOOTschaPPen)

Globale belasting 449.361 467.968 443.948 475.800 43,94% 4,14% -5,13% 7,17%

- Verrekende voorafbetalingen 280.848 403.532 384.301 406.052 20,55% 43,68% -4,77% 5,66%

- Verrekende voorheffingen 26.551 24.191 12.316 14.112 0,31% -8,89% -49,09% 14,58%

Ingekohierde saldi:

- positief 176.831 101.472 111.619 118.928 102,77% -42,62% 10,00% 6,55%

- negatief -34.869 -61.227 -64.288 -63.292 1,16% 75,59% 5,00% -1,55%
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1 Inclusief verrekening remgeld.
2 Definitieve cijfers Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2008: toestand op 31/12/2010.
3 Definitieve cijfers Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2008: toestand op 31/12/2011 op basis van de 43ste zending.
4 Definitieve resultaten Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2009: toestand op 31/12/2011.
5 Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2009 op basis van de 35ste zending van de 43.
6 Voorlopige resultaten Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2010.
7 Voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2010 op basis van de 23ste zending van de 43.
8 Ramingen voor het aanslagjaar 2011.

Deze tabel biedt een overzicht van de evolutie van de globale belasting, 
ingekohierd op vlak van:

•	de	personenbelasting	

•	de	vennootschapsbelasting	

•	de	belasting	op	de	niet-inwoners	(natuurlijke	personen)

•	de	belasting	op	de	niet-inwoners	(vennootschappen).	

DE PERSONENBELASTING 

De gegevens hebben betrekking op de aanslagjaren 2008–2011.

Voor het aanslagjaren 2008 en 2009 gaat het om definitieve cijfers. Voor 
die van 2010 en 2011 gaat het nog om voorlopige cijfers aangezien de 
inkohieringstermijn van drie jaar nog niet is verstreken. Desondanks kunnen 
toch reeds volgende bemerkingen geformuleerd worden. 

Voor het aanslagjaar 2008 heeft de uitstekende economische conjunctuur uit 
die periode een positieve impact op de fiscale ontvangsten ter zake gehad. 
Dat resulteerde in een groei van de opbrengst van de personenbelasting van 
4,95%. De hoge groeicijfers zijn dus voornamelijk te wijten aan de zeer goede 
conjunctuur. 

Ook voor het aanslagjaar 2009 wordt een substantiële groei van 5,56% 
vastgesteld. Weliswaar was 2008 een echt crisisjaar maar lonen en wedden 
reageerden met enige vertraging op de crisis. Bovendien hebben de diverse 
tewerkstellingsmaatregelen in België er ook voor gezorgd dat die crisis minder 
hard toesloeg op de arbeidsmarkt in vergelijking met de ons omringende 
landen. En last but not least gaat er ook een zeer belangrijk positief effect uit 
van de drie indexsprongen die in 2008 hebben plaatsgevonden. 

Dit alles resulteert dus in een zeer substantiële groei van de personenbelasting 
ondanks het feit dat er heel wat aftrekken werden toegekend op vlak van deze 
belasting.

Een significante neerwaartse trend van de evolutie in de personenbelasting, 
veroorzaakt door de huidige economische crisis, tekent zich af vanaf 
aanslagjaar 2010. 2009 was immers een extreem moeilijk jaar, met -alle 
maatregelen ter zake ten spijt- een forse groei van de werkloosheid. Een 
negatieve groei van -0,24% wordt verwacht.

Voor het aanslagjaar 2011 stellen we terug een toename van de 
personenbelasting vast met een verwachte groei van 2,76%.

DE VENNOOTSCHAPSBELASTING 

Ook hier hebben de cijfers betrekking op de aanslagjaren 2008 tot 2011. 

Voor het aanslagjaar 2008 stellen we aanhoudend hoge groeicijfers van de 
opbrengst aan vennootschapsbelasting vast. De groei van die opbrengst 
ligt systematisch hoger dan de algemeen-economische groei, dat onder 
impuls van enerzijds de economische hoogconjunctuur in de bewuste 
periode maar anderzijds evenzeer onder impuls van de fors toegenomen 
vennootschapswinsten in België. De uitstroom naar andere landen met een 
gunstiger fiscaal regime is dus duidelijk gestopt. 

Ondanks de fel gevreesde invoering van de aftrek voor risicokapitaal blijft 
de groei van de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2008 dus 
gehandhaafd, zij het dat die enigszins getemperd wordt. Niettemin is de groei 
zeer goed als men de vergelijking maakt met de evolutie van de groeivoeten 
van voor de belastinghervorming.

Gezien de economische crisis heeft toegeslagen vanaf het jaar 2008 
daalt de opbrengst van de vennootschapsbelasting substantieel voor het 
aanslagjaar 2009. De daling met 10,00% is vrij spectaculair. Vooral het 
feit dat de financiële instellingen een belangrijke bijdrage leverden aan de 
vennootschapsbelasting en het precies die sector was waarin de crisis hard 
heeft toegeslagen, mag het niet verwonderen dat er met een dergelijke krimp 
van de ontvangsten ter zake dient rekening gehouden.

Daarnaast speelt ook het effect van de uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie in Luxemburg over de te verrekenen sommen aan definitief belast 
inkomen. 

Ook voor het aanslagjaar 2010 moet men rekening houden met een forse 
daling van de vennootschapsbelasting (-8,79%). De belangrijkste factoren 
hierbij zijn: 

•	 de	aftrek	van	verliezen	opgebouwd	in	2008

•	 de	aftrek	aan	notionele	interesten	opgebouwd	in	de	vorige	jaren

•	 de	verhoogde	aftrek	op	vlak	van	de	DBI,	dit	ingevolge	de	toepassing	van	het	
bovenvermeld arrest van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg

Pas vanaf het aanslagjaar 2011 treedt er een duidelijke kentering op in de 
groei van de vennootschapsbelasting. Die wordt geraamd op 17,65%.

DE BNI (NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN/
VENNOOTSCHAPPEN) 

Deze belasting is al bij al vrij bescheiden van aard op vlak van de fiscale 
ontvangsten. Dit ligt besloten in de aard van de belasting zelf. Deze tabel biedt 
een overzicht van de vastgestelde trends.
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III.1.4 Overzicht van de btw-terugbetalingen (in duizend euro)

Omschrijving aantal aanvragen bedragen

2009 2010 2011 2009 2010 2011

Aanvragen om teruggave in periodieke btw-aangiften - geautomatiseerde 

terugbetalingen tijdens het jaar, waarvan aan:

423.470 436.624 448.375 11.700.632 11.716.409 12.832.140

- btw-belastingplichtigen voor teruggave per kwartaal 368.003 369.381 378.907 5.829.200 5.432.966 5.723.236

- btw-belastingplichtigen houders van een vergunning voor maandelijkse 

  teruggave

55.467 67.243 69.468 5.871.432 6.283.443 7.108.904

Teruggave aan btw-belastingplichtigen door de btw-directies uitgevoerd tijdens het 

jaar:

- - - 86.556 119.292 83.803

- waarvan ten voordele van invaliden 3.192 3.218 3.372 3.742 3.907 4.073

Teruggaven aan buitenlandse btw-belastingplichtigen zonder aansprakelijke 

vertegenwoordiger tijdens het jaar

570.863 404.622 625.017

Ontvangen aanvragen 62.982 46.831 63.421

Behandelde aanvragen 62.840 45.989 62.674

Totaal van de teruggaven 12.358.052 12.240.323 13.540.960

Deze tabel biedt een overzicht van de bedragen aan btw die in de loop van de 
begrotingsjaren 2009-2011 effectief werden terugbetaald. 

Er is voor de bovenvermelde jaren telkens een opsplitsing gemaakt tussen:

•	 de	teruggaven	voortvloeiend	uit	de	periodieke	btw-aangiften

•	 de	teruggaven	voorzien	bij	de	aankoop	van	voertuigen	door	invaliden

•	 de	teruggaven	aan	buitenlandse	belastingplichtigen	zonder	aansprakelijk	
vertegenwoordiger

Voor de aanvragen om teruggaaf die voortvloeien uit de indiening van de 
periodieke btw-aangiften, zien we een stijging van de terugbetaalde bedragen 
voor de periode 2009-2011. Dat is vooral het gevolg van een belangrijke 
stijging van de ingediende aanvragen door de btw-belastingplichtigen die 
houder zijn van een vergunning voor maandelijkse teruggave.

De financieel-economische crisis van 2008-2009 die de export en de 
investeringen heeft verminderd, heeft in 2010 plaats gemaakt voor 
economisch herstel. Dat blijkt uit de terugbetalingen die in 2010 opnieuw licht 
stegen en in 2011 een nog significantere stijging kenden.

Voor de teruggaaf ten voordele van invaliden zijn er weinig significante 
verschillen van jaar tot jaar met uitzondering van het jaar 2010.

Voor teruggaaf aan de buitenlandse belastingplichtigen is er een duidelijke 
correlatie tussen de evolutie van het aantal aanvragen en die van de effectieve 
terugbetalingen. 
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III.1.5 Overzicht van de terugbetalingen (directe belastingen)

aantal 

uitgavestukken

aantal stukken 

vereffend via 

assignatie

% assignaties aantal stukken 

vereffend via 

overschrijving

% 

overschrijvingen

aantal stukken 

vereffend via 

speciaal geval

% speciale 

gevallen

aantal 

aanwendingen

% 

aanwendingen

1999 3.198.065

2000 2.989.998 54.892 1,84%

2001 3.786.556 1.176.006 31,06% 1.972.464 52,09% 77.676 2,05% 0,00%

2002 3.064.744 975.066 31,82% 2.044.242 66,70% 71.105 2,32% 0,00%

2003 3.565.753 873.195 24,49% 2.081.136 58,36% 75.078 2,11% 536.344 15,04%

2004 3.589.750 769.427 21,43% 2.218.344 61,80% 76.243 2,12% 525.736 14,65%

2005 3.624.139 637.363 17,59% 2.392.552 66,02% 62.475 1,72% 531.749 14,67%

2006 4.226.949 658.304 15,57% 2.889.204 68,35% 78.779 1,86% 590.662 13,97%

2007 4.961.311 723.351 14,58% 3.481.601 70,18% 92.436 1,86% 663.923 13,38%

2008 4.099.992 465.186 11,35% 2.980.128 72,69% 86.730 2,12% 567.948 13,85%

2009 6.159.280 845.089 13,72% 4.413.458 71,66% 152.862 2,48% 747.871 12,14%

2010 5.938.714 707.701 11,92% 4.315.191 72,66% 146.162 2,46% 769.660 12,96%

2011 5.139.826 627.503 12,21% 3.802.067 73,97% 126.220 2,46% 584.036 11,36%
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Terugbetalingen 2011 (in euro)

assignaties Overschrijvingen aanwendingen speciale 

gevallen

algemeen

totaal

Januari 46.023.820 1.015.781.364 53.648.050 10.646.530 1.126.099.764

Februari 35.927.563 1.047.271.610 104.992.392 10.514.098 1.198.705.663

Maart 49.643.716 1.062.370.365 67.171.908 16.194.499 1.195.380.488

April 34.224.638 804.157.962 66.514.928 16.728.769 921.626.298

Mei 28.846.480 675.421.886 206.078.128 13.211.000 923.557.494

Juni 26.292.666 755.220.265 94.644.619 23.401.983 899.559.533

Juli 12.098.668 437.695.694 62.968.506 15.246.879 528.009.747

Augustus 9.802.506 267.803.572 60.211.809 12.265.005 350.082.892

September 1.839.381 55.446.606 33.147.168 3.507.977 93.941.132

Oktober 23.080.170 891.546.042 74.653.390 12.743.325 1.002.022.927

November 43.272.657 1.016.741.469 149.435.179 8.553.283 1.218.002.588

December 65.894.067 1.759.420.540 85.761.479 15.093.050 1.926.169.136

Totalen 376.946.333 9.788.877.375 1.059.227.556 158.106.396 11.383.157.660

Hoewel het volume aan teruggaven ten opzichte van 2010 
opnieuw daalde (-13,45%), blijkt in 2011 opnieuw een 
erg belangrijk aantal teruggavestukken te zijn verwerkt 
(5.139.826 stuks voor een totaal vereffend bedrag 
van 11.383.157.660 euro). Dat is het derde grootste 
volume van de laatste 10 jaar en voor het derde jaar op 
rij overtreft het aantal verwerkte uitgaven de grens van 
5.000.000. 

Wat betreft het vereffende bedrag is de  daling t.o.v. 2010 
overigens minder uitgesproken (-2,43%) 

Ondanks de nadelen blijft een belangrijk percentage van 
de begunstigden dus kiezen voor de vereffening via een 
assignatie. Dat aandeel is trouwens zeer licht toegenomen 
(+0,29%). 

In relatie tot het totale aantal uitgavestukken is er géén 
evolutie in het aandeel van de speciale gevallen (blijft 
onveranderd op 2,46%). Dit blijven nochtans hoge 
volumes (126.220 dossiers). Wat de reden voor de 
behandeling als ‘speciaal geval’ betreft, blijft de uitschieter 
nog steeds de ‘nalatenschappen (26%), hoewel hierin een 
lichte daling is vastgesteld vergeleken bij 2010 (-2%). 

Ook de categorie ‘buitenland’ (23%) zit in de lift. 
Belangrijke nuance hierbij: in 63% van de gevallen wordt 
immers onmiddellijk aan de Thesaurie een geldige IBAN 
en BIC-code meegedeeld, waardoor de behandeling 
als SP enkel een noodzakelijke (technische) vereiste is 
voor de uitvoering van de betaling. Het aandeel in de 
SP van de teruggaven die omwille van een beslag of 

schuldoverdracht, ons betekend door een schuldeiser van 
de begunstigde-belastingplichtige, werden geblokkeerd 
steeg aanzienlijk en wordt met een aandeel van 26% 
meteen - zij het op gelijke hoogte met de categorie 
«nalatenschap» - de grootste categorie SP (33.371 
dossiers).
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Aanwendingen 15,04% 14,65% 14,67% 13,97% 13,38% 13,85% 12,15% 12,96% 11,36%
Speciale gevallen 2,05% 2,32% 2,11% 2,12% 1,72% 1,86% 1,86% 2,12% 2,48% 2,46% 2,46%
Overschrijvingen 52,09% 66,70% 58,36% 61,80% 66,02% 68,35% 70,18% 72,69% 71,66% 72,66% 73,97%
Assignaties 31,06% 31,82% 24,49% 21,43% 17,59% 15,57% 14,58% 11,35% 13,72% 11,92% 12,21%

Vereffeningswijze : evolutie in %
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III.1.6 Invorderingsorders inzake btw - Globaal overzicht van de vastgestelde rechten en de verwezenlijkte inningen 
(toestand op 31/12) (bedragen in euro)

2009 2010 2011 Verschil in % 

2010-2009

Verschil in % 

2011-2010

InVOrDerIngen IngeVOlge De bIjZOnDere rekenIngen OPgeMaakT DOOr De ‘klassIeke’ bTw-cOnTrOlekanTOren

Totaal aantal invorderingsorders 82.304 82.537 82.223 0,28 -0,38

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, intresten en kosten inbegrepen 675.944.802 604.304.471 585.504.004 -10,60 -3,11

Aantal afgesloten invorderingsorders 64.827 41.426 41.030 -36,10 -0,96

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, intresten en kosten inbegrepen 560.584.770 369.351.482 354.283.275 -34,11 -4,08

InVOrDerIngen IngeVOlge De DOOr De ‘klassIeke’ bTw-cOnTrOlekanTOren uITgeVOerDe VerIFIcaTIes en regularIsaTIes

Totaal aantal invorderingsorders 55.818 60.465 64.603 8,33 6,84

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, intresten en kosten inbegrepen 461.181.921 481.231.813 330.715.416 4,35 -31,28

Aantal afgesloten invorderingsorders 51.380 44.948 50.006 -12,52 11,25

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, intresten en kosten inbegrepen 375.132.265 341.059.598 195.103.833 -9,08 -42,79

InVOrDerIngen IngeVOlge grOnDIge cOnTrOles DOOr De POlyValenTe cOnTrOlecenTra en De OPsPOrIngsDIensTen

Totaal aantal invorderingsorders 14.035 12.743 13.519 -9,21 6,09

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, intresten en kosten inbegrepen 123.548.058 330.838.084 147.773.260 167,78 -55,33

Aantal afgesloten invorderingsorders 13.400 10.003 10.728 -25,35 7,25

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, intresten en kosten inbegrepen 89.224.526 143.079.730 79.043.663 60,36 -44,76

InVOrDerIngen IngeVOlge De cOnTrOles uITgeVOerD DOOr De bbI

Totaal aantal invorderingsorders 350 383 356 9,43 -7,05

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, intresten en kosten inbegrepen 191.963.040 395.441.048 452.410.808 106,00 14,41

Aantal afgesloten invorderingsorders 166 150 90 -9,64 -40,00

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, intresten en kosten inbegrepen 13.657.486 10.245.796 27.383.619 -24,98 167,27

geheel Van De InVOrDerIngsOrDers

Totaal aantal invorderingsorders 152.507 156.128 160.701 2,37 2,93

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, intresten en kosten inbegrepen 1.452.637.821 1.811.815.416 1.516.403.488 24,73 -16,30

Aantal afgesloten invorderingsorders 129.773 96.527 101.854 -25,62 5,52

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, intresten en kosten inbegrepen 1.038.599.047 863.736.606 655.814.390 -16,84 -24,07

Het bedrag van de belastingkredieten die het voorwerp hebben uitgemaakt van 
bewarend beslag onder derden is niet inbegrepen in het totale bedrag van de 
betalingen.

* Totaal aantal invorderingsdossiers: totaal aantal gecreëerde 
invorderingsorders, incl. de artikels die niet op de lijst 750 werden 

opgenomen (de ontvanger is enkel verantwoordelijk voor de artikels die op 
die lijst 750 zijn opgenomen).

* Totaal in te vorderen bedrag: som van de reeks ontvangen bedragen en van 
de nog openstaande saldi.

* Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, 
intresten en kosten inbegrepen: dit bedrag slaat niet enkel op de betalingen 
in de afgesloten dossiers, maar ook de gedeeltelijke betalingen in de nog 
openstaande dossiers.
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III.1.7  Overzicht van de geaffecteerde ontvangsten inzake de directe en de indirecte belastingen (2011) (in duizend euro)

belasting eurOPese 

unIe

geMeenschaPPen gewesTen geMeenschaPscOMMIssIes

europese 

unie

Vlaamse 

gemeenschap

Franse 

gemeenschap

Duitstalige 

gemeenschap

Vlaams 

gewest

waals 

gewest

brussels 

hoofdstedelijk 

gewest

Vlaamse gemeen-

schapscommissie

Franse gemeen-

schapscommissie

VOlleDIg geaFFecTeerDe OnTVangsTen

Onroerende voorheffing 7 30.269 19.265

Belasting op de automatische 

ontspanningstoestellen

28.896 0 8.939

Belasting op de spelen en 

weddenschappen 

21.786 0 18.938

Successierechten 1.136.820 595.243 326.342

Verkeersbelasting 3 -11 413.091 129.768

Belasting op de inverkeersstelling 3 9 104.938 46.808

Eurovignet 20.551 39.105 4.755

Douanerechten 2.097.917

Openingsbelasting 107 46 135

geDeelTelIjk geaFFecTeerDe OnTVangsTen

Btw 447.100 8.220.198 6.016.888

Diverse rechten en taksen

Registratierechten 2.221.770 992.332 558.353

Bedrijfsvoorheffing 4.570.057 2.480.383 5.974 5.994.968 3.611.504 943.600 6.797 27.190

Personenbelasting - Stock options

Personenbelasting - Kohieren

Werknemersparticipatie

Roerende voorheffing

Accijnzen (tabaksfabrikaten, 

verpakkingsheffing ...)

Boeten (directe en indirecte belastingen) 11.748 9.617 2.126

Vennootschapsbelasting

Belasting van niet-inwoners

Boeten van veroordelingen

Diverse ontvangsten - BBSZ

Diverse ontvangsten - non-profitsector

Interesten (directe en indirecte belastingen) 14.771 7.908 4.544

TOTaal 2.545.017 12.790.255 8.497.271 5.974 9.451.422 5.804.053 2.063.573 6.797 27.190
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belasting

geMeenTen Van 

heT brussels 

hOOFDsTeDelIjk 

gewesT 1

PrOVIncIes 
2

agglOMe-

raTIes 2

geMeenTen 
2

sOcIale 

ZekerheID

creg POlITIe 

ZOnes

raMPen-

FOnDs

eFFecTI- 

serIng

FOnDs 

PrOPere 

VOer-

TuIgen

aPeTra 

(Petroleum-

agentschap)

VOlleDIg geaFFecTeerDe OnTVangsTen

Onroerende voorheffing 477.185 114.922 1.306.448

Belasting op de automatische 

ontspanningstoestellen

Belasting op de spelen en 

weddenschappen 

Successierechten

Verkeersbelasting 3 2.591 51.523

Belasting op de inverkeersstelling 3

Eurovignet 

Douanerechten

Openingsbelasting

geDeelTelIjk geaFFecTeerDe OnTVangsTen

Btw

Diverse rechten en taksen 2.700 11.860

Registratierechten 

Bedrijfsvoorheffing 33.987 3.943.131 7.688 315.992

Personenbelasting - Stock options 92.035

Personenbelasting - Kohieren 34.599 2.960.302 120.776 9.402

Werknemersparticipatie 6.414

Roerende voorheffing 482.549 7.770

Accijnzen (tabaksfabrikaten, 

verpakkingsheffing ...)

928.863 52.633

Boeten (directe en indirecte belastingen) 4.559

Vennootschapsbelasting 52.616 3.914

Belasting van niet-inwoners 401 204

Boeten van veroordelingen 109.223

Diverse ontvangsten - BBSZ 226.915

Diverse ontvangsten - non-profitsector 83.664

Interesten (directe en indirecte belastingen) 24.753

TOTaal 33.987 477.185 152.112 4.318.273 17.347.597 64.183 109.223 11.860 78.637 315.992 35.888

1 Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van artikel 46bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instellingen van 12 januari 1989. 
2 De opcentiemen toegekend aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten zijn eveneens opgenomen in deze tabel. Niettemin zijn deze bedragen noch weerhouden in  de Algemene Toelichting van de 

begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.
3 De verkeersbelasting, de belasting op inverkeersstelling en een deel van het Eurovignet worden sinds 2011 door het Vlaams Gewest zelf geïnd.
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Ontvangsten door de BBI
III.2.1 Belastingsupplementen (in duizend euro)

2009 2010 2011

belastingen sancties 1 Totaal belastingen sancties 1 Totaal belastingen sancties 1 Totaal

InkOMsTenbelasTIngen

- Natuurlijke personen 48.861 24.618 73.479 65.345 43.730 109.075 79.760 49.328 129.088

- Vennootschappen 745.445 61.198 806.643 309.811 27.840 337.651 568.953 34.986 603.939

Subtotaal 794.306 85.816 880.122 375.156 71.570 446.726 648.713 84.314 733.027

bTw

- Natuurlijke personen 1.819 3.170 4.989 4.339 8.081 12.420 4.879 5.103 9.982

- Vennootschappen 72.415 76.096 148.511 127.633 240.110 367.773 155.647 271.969 427.616

Subtotaal 74.234 79.266 153.500 131.972 248.191 380.193 160.526 277.072 437.598

Totaal 868.540 165.082 1.033.622 507.128 319.761 826.919 809.239 361.386 1.170.625

1 Sancties = Administratieve boeten en belastingverhogingen.

In vergelijking met het jaar 2010 wordt het jaar 2011 gekenmerkt 
door een flagrante stijging - met niet minder dan 20% - van het aantal 
belastingsupplementen dat moet worden ingevorderd. Deze vaststelling 
bevestigt het principe van de cyclische beweging van de cijferresultaten 
en toont het belang aan van meerdere jaren in overweging te nemen. Door 
de complexiteit van de BBI-opdracht, haar uitgebreid onderzoekdomein, de 
frequente informatie-uitwisseling met verschillende externe entiteiten (Justitie, 
buitenlandse belastingadministraties,..), spreekt het voor zich dat het resultaat 
van deze onderzoeken zich over verschillende jaren uitstrekt aangezien de 
duur van de onderzoeken zich ook zelden tot een enkel jaar beperkt.

De rechtzettingen hebben betrekking op fraudegevallen en diverse 
onregelmatigheden zoals 

- fictieve vennootschappen die in het buitenland gevestigd zijn terwijl 
het besluitvormingscentrum en het activiteitencentrum zich in België 
bevinden - verduistering van royalty-inkomsten - schermvennootschappen 
- constructies/simulaties met leningen van eenzelfde groep en/of 
herstructureringen van vennootschappen ...

- aanpassingen ten gevolge van onregelmatigheden in de transferprijzen
- niet aangegeven roerende inkomsten van buitenlandse rekeningen
- abusieve notionele intrestaftrek
- uitgifte van valse facturen, verkopen/aankopen in het zwart ...
- sociaal misbruik  - onregelmatigheden gelinkt aan het portage salarial- 

systeem
- frauduleuze faillissementen
- …

De betrokken sectoren zijn erg gevarieerd. Het gaat onder meer over de 
horeca, de afvalsector, de financiële sector, de telecomsector, de bouwsector, 
de informaticasector, de farmaceutische/medische sector, de immobiliënsector, 
diverse internetsites, tussenvennootschappen in het consultancydomein ...

Er werden een tiental zaken doorgespeeld aan de zusteradministratie van de 
Fiscaliteit voor onderzoek bij een groot aantal belastingplichtigen.

Het totaal aan btw-supplementen bedroeg 437,5 miljoen euro in 2011 ten 
opzichte van 380 miljoen euro in 2010 wat een stijging inhoudt van 15%. 
Hiervan werd 10 miljoen euro ten laste gelegd van natuurlijke personen en 

427,5 miljoen verhaald op de vennootschappen. De proportionele boeten 
van 2011 vertegenwoordigden gemiddeld 63,6% van het totaalbedrag aan 
btw-belastingsupplementen bij vennootschappen en 51,1% voor natuurlijke 
personen.  
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III.2.2 Verhouding verhogingen van de belastbare basis met of zonder akkoord

2009 2010 2011

Met akkoord Zonder akkoord Met akkoord Zonder akkoord Met akkoord Zonder akkoord

InkOMsTenbelasTIngen

Verhoging belastbare basis 12% 88% 18% 82% 37% 63%

bTw

Belastingen en geldboeten 10% 90% 4% 96% 8% 92%

Het totaalbedrag van de verhogingen van de belastbare basis bedraagt in 
2011 1,4 miljard euro waarvan 37% met akkoord. Dat percentage is voor wat 
betreft de inkomstenbelastingen nog nooit zo hoog geweest. Tussen 2003 en 
2010 schommelde het tussen de 7 en 24%.

Hoewel op het vlak van btw  t.o.v. 2010 een stijging van 100% werd 
gerealiseerd voor wat betreft de verhoging van de belastbare basis met 
akkoord van de belastingplichtige, blijft dat procentuele aandeel toch nog vrij 
bescheiden (8%). De discrepantie met de inkomstenbelastingen is enerzijds 
te verklaren door het lage akkoordpercentage in carrouseldossiers en 

anderzijds door het doorgaans hoger boetepercentage bij btw-regularisaties 
versus regularisaties m.b.t. dossiers bij directe belastingen. Bij btw-dossiers 
vertegenwoordigen de boetes al snel 200% van het te belasten bedrag.
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Ontvangsten door Douane en Accijnzen
III.3.1 Nagevorderde en effectief geïnde bedragen (in duizend euro)

2009 2010 2011

Invordering van ontdoken belastingen inzake:

- Douanerechten 4.416,9 12.952,8 5.051,2

- Accijnzen 4.310,8 20.524,5 13.206,2

- Openings- en vergunningsrecht 107,3 159,1 102,7

- Btw 3.687,0 4.529,3 5.414,3

Boeten 7.176,4 9.518,3 10.772,0

Totaal 19.698,4 47.684,0 34.546,4
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III.3.2 Totale ontvangsten door de AA Douane en Accijnzen (2011) (in euro)

Invoerrechten

Landbouwbedragen 27.807.026

Andere (EU/EGKS en variabele rechten) 2.070.109.952

Totaal 2.097.916.978 1

btw (geïnd ten bate van de administratie van de btw)

Tabaksfabrikaten 542.388.970

Bij invoer 1.095.537.836

Andere 8.179.724

Totaal 1.646.106.531 2

accijnzen

Alcohol acc. 30.276.057

bijz. acc. 208.889.304

totaal 239.165.361

Alcoholvrije dranken acc. 56.026.161

Bier acc. 80.289.923

bijz. acc. 103.486.015

totaal 183.775.938

Gegiste vruchtendranken acc. 125.016

bijz. acc. 115.457.418

totaal 115.582.434

Mousserende gegiste dranken acc. 94.024

bijz. acc. 60.894.200

totaal 60.988.223

Tussenproducten acc. 16.056.809

bijz. acc. 8.359.008

totaal 24.415.817

Koffie acc. 14.339.215

Energieproducten en elektriciteit acc. 2.104.333.332

bijz. acc. 1.954.793.876 3

totaal 4.059.127.208

Tabaksfabrikaten acc. 1.338.912.205

bijz. acc. -483.686.288 4

totaal 855.225.917

Milieubelasting acc. 2.408.627
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Verpakkingsheffing acc. 189.917.466 5

- Millieuheffing 12.362.065 9

- Bijdrage op de energie 341.126.494 6

- Controleretributie (huisbrandolie) 40.189.692 7

Totaal 6.194.650.618 11

Openingsbelasting 287.944 8

Vergunningsrecht 25.061 10

Diverse ontvangsten

- fiscale 15.440.001

- niet-fiscale 4.600.847

Eurovignet A             (Geïnd ten bate van de Administratie van de Directe 

                                  Belastingen)

0

Eurovignet A (boeten) 0

1 Bedrag waarvan 90% werd afgestaan aan de EU na aftrek van 40.570.985 euro voor terugbetalingen.  
2 Na aftrek van 22.244.079 euro voor terugbetalingen.
3 Na aftrek van 31.120.896 euro betaald aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 80.495.871 euro voor terugbetaling inzake beroepsdiesel, na aftrek van 52.633.293 euro 

voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen op de verkoop van energieproducten en elektriciteit ter financiering van de CREG-fondsen (Wet houdende diverse bepalingen - Hoofdstuk IV - Energie Art 63 
en Art 64 (B.S. van 29 juli 2005)) en na aftrek van 12.661.364 euro voor terugbetalingen.

4 Na aftrek van een bedrag van 7.780.224 euro betaald aan het G.H.Luxemburg in het kader van de BLEU-overeenkomst, na aftrek van 798.863.000 euro voorafgenomen op de opbrengst van de accijnzen 
op de verkoop van tabaksfabrikaten en toegewezen aan de RSZ-globaal beheer en aan het Fonds voor het financieel evenwicht in het sociaal statuut der zelfstandigen en aan het RIZIV ten voordele van de 
verzekering voor geneeskundige verzorging (Art. 66.33 van het toewijzingsfonds) en na aftrek van een bedrag van 63.210.832,37 euro voor terugbetalingen.

5 Ingesteld op 01/04/2005 bij Wet van 30 december 2002 gewijzigd bij programmawetten van 08/04/2003, 05/08/2003, 22/12/2003 en 27/12/2004 en na aftrek van 130.000.000 euro voorafgenomen op de 
opbrengst van de accijnzen en van de met de accijnzen gelijkgestelde taksen en toegewezen aan het RIZIV ten voordele van de verzekering voor geneeskundige verzorging (Wet van 20 juli 2005 Art. 13 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28/07/2005).

6 Na aftrek van 7.695.807 euro voor terugbetalingen.
7 Na aftrek van 3.425.027 euro voor terugbetalingen.
8 Totaal bedrag geristorneerd aan de gewesten.
9 Bij titel VII van de programmawet van 27 april 2008 (BS van 8 mei 2008, derde editie) werd een nieuwe milieubelasting geïntroduceerd, met name de milieuheffing. De milieuheffing wordt geheven op vier 

categorieën producten, met name de plastieken boodschappenzakjes, wegwerpeetgerei, plastiekfolie op rollen en aluminiumfolie op rollen. Deze milieuheffing is verschuldigd vanaf 1 juli 2008.
10 Afgeschaft op 14/06/2004 bij de Wet van 17 mei 2004 (B.S. van 04/06/2004).
11 Na aftrek van 216.755.675 euro voor terugbetalingen en na aftrek van 981.496.293 euro als voorafneming.
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Ontvangsten door Patrimoniumdocumentatie
III.4.1 Gewestelijke belastingen (in euro)

2009 2010 2011 1

Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen 

(”Verkooprechten”)

2.441.854.254 2.812.008.068 3.091.321.355

Vestiging van een hypotheek op een in België gelegen onroerend goed 248.368.568 253.085.933 250.579.342

Gedeeltelijke of gehele verdeling van in België gelegen onroerende goederen 56.272.404 60.000.994 63.807.358

Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen 270.340.417 330.483.548 370.266.361

Fiscale regularisatiemaatregelen 100.880 0 0

Totaal van de registratierechten (incl. boeten en interesten, excl. de 

federale registratierechten)

3.016.936.522 3.455.578.543 3.775.974.416

Successierechten en rechten van overgang bij overlijden 1.811.770.022 1.929.036.399 2.068.752.521

Fiscale regularisatiemaatregelen 5.593.712 26.781.585 28.554.367

Totaal successierechten en rechten van overgang bij overlijden 

(incl. boeten en interesten)

1.817.363.733 1.955.817.984 2.097.306.888

algemeen totaal 4.834.300.256 5.411.396.527 5.873.281.304

1 Bedragen op 18 januari 2012.

Ongeveer 98% van de registratierechten en de totaliteit van de 
successierechten worden geïnd ten voordele van de gewesten; dat zijn dus 
gewestelijke belastingen.
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III.4.2 Opbrengst van de geïnde belastingen (in duizend euro)

aard van de belasting 2010 2011 1 Verschil

Registratierechten (excl. boeten en interesten) 3.539.957 3.866.000 + 9,21% (a)

Rechten van successie en van overgang bij overlijden (excl. boeten en 

interesten)

1.924.870 2.058.405 + 6,94 %

Griffierechten 34.408 33.731 - 1,97 %

Hypotheekrechten 75.318 75.431 + 0,15 %

Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging 524 692 + 32,05 %

Boeten inzake belastingen 92.126 93.395 + 1,38 %

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 2.300 -300 -113,04 % (b)

Taks op de vzw’s 32.533 35.160 + 8,07 %

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de 

kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen

236.654 254.414 + 7,50 % (c)

Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 368.534 387.724 + 5,21 %

Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en 

aan de occasionele redders

20.878 19.380 - 7,18 %

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen 2, 3 1.224.602 1.167.216 - 4,69 %

Taks op het lange termijnsparen 2, 3 193.644 203.055 + 4,86 %

Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen 2, 3 16.817 13.217 - 21,41 % (d)

Taks op de beursverrichtingen 2, 3 134.547 131.099 - 2,56 %

Taks op de aflevering van effecten aan toonder 2, 3 0 7 -

Aanplakkingstaks (deel betaald in contanten) 2, 3 2.514 2.381 - 5,31 %

Rechten op geschriften 2, 3 41.363 40.093 - 3,07 %

1 Bedragen op 18 januari 2012.
2 Wetboek diverse rechten en taksen.
3 Bruto-ontvangst.

(a) Registratierechten (+9,21%):

Toename als gevolg van de heropleving van de vastgoedsector, het lage niveau 
van de intrestvoeten van de hypothecaire kredieten en verlenging van de duur 
van de kredieten, de gunstige fiscaliteit van de onroerende goederen.

(b) Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra (-113,04%):

Grote daling als gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra, 
en dat onder druk van de Europese instellingen. Teruggaven.

(c) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen,op 
kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen (+7,5%):

Toename als gevolg van de stijging van de uitstaande deposito’s op 
spaarrekeningen op 1 januari 2011 en dat in vergelijking met de situatie op 
1 januari 2010.

(d) Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen (-21,41%):

Sterke daling als gevolg van de economische situatie, de 
ondernemingsresultaten en de evolutie van de financiële markten.
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III.4.3 Transfer aan de gewesten (incl. boeten en interesten) (in euro)

2009 2010 2011 1

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 708.978.877 814.462.653 890.432.438

Vlaams Gewest 2.795.754.560 3.151.394.874 3.384.943.115

Waals Gewest 1.329.566.818 1.445.539.000 1.597.905.751

Totaal 4.834.300.256 5.411.396.527 5.873.281.304

1 Bedragen op 18 januari 2012.

De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie gewesten 
volgens het lokalisatiecriterium bepaald door de Bijzondere wet van 16 januari 
1989 over de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, 

gewijzigd door de Bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van 
de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de 
gewesten.

De gewestelijke belastingen worden overgemaakt aan de bevoegde instelling 
van het gewest op het einde van de maand die volgt op de maand van hun 
inning.
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III.4.4 Boete-opbrengsten uit veroordelingen in allerhande zaken (in euro)

2009 2010 2011 1

Onmiddellijke inningen 229.156.429 243.545.666 261.456.560

Transactionele stortingen 55.231.480 61.862.973 66.155.764

Boeten van veroordelingen:

- Politierechtbanken 44.469.817 48.077.777 44.953.772

- Andere jurisdicties 15.323.748 16.517.392 17.130.225

Subtotaal 59.793.565 64.595.169 62.083.997

brutototaal 344.181.473 370.003.807 389.696.321

Teruggaven 1.796.327 1.469.682 1.972.123

nettototaal 342.385.147 368.534.125 387.724.198

1 Voorlopige bedragen op 23 januari 2012.
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III.4.5 Opbrengst van de verkopen georganiseerd door de Domeinkantoren (in euro)

wallonië 2009 2010 2011

roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen

Arlon 48.624 2.291.041 41.872 2.694.494 2.692 1.946.806

Charleroi 139.840 170.475 1.802.393 236.086 107.400 354.457

Dinant 46.229 577.677 96.944 638.772 82.642 491.961

Huy 28.738 45 6.425 15 121.576 0

Liège 281.281 324.262 408.564 250.242 472.415 121.327

Marche-en-Famenne 56.050 761.022 22.623 1.046.556 4.840 1.063.033

Mons 259.046 657.934 184.451 594.285 237.224 463.393

Namur 170.840 69.524 308.133 11.577 436.677 62.604

Neufchâteau 79.093 585.149 34.699 483.451 6.757 411.463

Nivelles 8.915 27.557 6.400 77.430 0 140.979

Tournai 80.421 0 139.388 0 230.466 0

Verviers 40.340 56.377 701.636 134.960 1.365 567.830

Eupen 310 1.552.846 45.356 1.998.946 2.535 2.347.896

Saint-Vith 215 3.289.390 513 3.998.578 343 5.245.081

Totaal 1.239.942 10.363.298 3.799.398 12.165.391 1.706.932 13.216.830

11.603.240 15.964.789 14.923.762

brussel 2009 2010 2011

brussel Domeinen III (2009) / 

Finshop (2010)

roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen

Totaal 1.789.832 0 2.650.114 0 3.912.386 375.737

1.789.832 2.650.114 4.288.123
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Vlaanderen 2009 2010 2011

roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen

Antwerpen 619.255 68.130 598.810 0 821.600 656.306

Brugge 102.412 256.286 200.773 668.566 114.360 493.193

Dendermonde 1.473.368 282.111 200.414 266.508 217.202 319.770

Gent 135.656 0 134.498 0 102.327 0

Hasselt 2.194 240.925 55.407 150.721 69.421 399.868

Kortrijk 99.855 0 86.681 0 50.389 0

Leuven 285.178 643.321 45.111 9.842 0 818.475

Mechelen 87.790 0 129.716 6.005 169.589 0

Oudenaarde 30.444 0 5.480 0 17.507 0

Tongeren 166.329 236.819 252.700 547.644 106.161 3.875

Turnhout 175.788 658.775 89.048 1.484.905 75.021 1.098.784

Vilvoorde 10.470 289.794 0 633.705 0 797.537

Totaal 3.188.740 2.676.161 1.798.639 3.767.896 1.743.577 4.587.808

5.864.901 5.566.535 6.331.385

Algemeen totaal

belgië 2009 2010 2011

roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen roerende 

goederen

houtkappingen

Totaal 6.218.514 13.039.459 8.248.150 15.933.287 7.362.895 18.180.375

19.257.973 24.181.438 25.543.270

Dat de verkoopopbrengsten van de Domeinkantoren erg uiteenlopen van jaar 
tot jaar is te wijten aan de grote verscheidenheid van de goederen, maar ook 
aan de kwaliteit en de kwantiteit die enorm kan verschillen.

De lopende modernisering van de Patrimoniumdiensten houdt een 
reorganisatie in van de domeinkantoren. Dat heeft een vermindering van 
de verkopen van roerende goederen en de daarmee samenhangende 

vermindering van ontvangsten in vergelijking met 2010 (8.248.150 euro) 
als gevolg. De ontvangsten zullen waarschijnlijk sterk stijgen wanneer de 
twee nieuwe verkoopcentra, één in Vlaanderen en één in Wallonië, worden 
opgericht.
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Balans van schulden en tegoeden
III.5  Balans van schulden en tegoeden (in duizend euro)

2009 2010 2011

aanwending teruggaven Directe belastingen op schulden inzake

Btw 10.792.594 9.993.550 8.265.739

Douane & Accijnzen 386 266.202 189

Registratie 37.868 297.430 387.871

Successie 19.333 131.125 131.365

Domeinen en penale boeten 4.342.151 8.273.703 11.475.266

Patrimoniumdocumentatie (uitgezonderd DAVO) 4.399.352 8.702.259 11.994.501

Alimentatievorderingen (DAVO) 426.678 1.666.155 1.704.573

subtotaal Directe belastingen 15.619.010 20.628.167 21.965.002

aanwending btw-teruggaven op schulden inzake

Directe belastingen 59.409.133 54.174.168 52.692.910

Douane & Accijnzen 0 0 0

Patrimoniumdocumentatie (uitgezonderd DAVO) 9.508 189.362 446.058

Alimentatievorderingen (DAVO) 1.730 1.085 4.303

subtotaal btw 59.420.371 54.364.615 53.143.271

Totaal Directe belastingen en btw 75.039.381 74.992.782 75.108.273

De balans van de ontvangsten gegenereerd door de Fiscale balans tijdens het 
jaar 2011 is positief.  In termen van globale jaarlijkse ontvangsten, stabiliseren 
zij zich op 75 miljoen euro door toepassing van het in 2008 uitgebreid 
artikel 334 in het geheel, terwijl de uitbreiding verschaft bij art. 194, Prog.W. 
22/12/2008 (aanwending andere dan deze tussen de sector DB en btw) 
op zich zelf in 2011 meer dan 14 miljoen euro heeft opgebracht, wat een 
verhoging betekent van meer dan 30% ten opzichte van 2010. 

De aanwendingen van teruggaven DB op schulden van andere sectoren van de 
FOD Financiën tonen  in 2011 een verhoging van 6,5% t.o.v. 2010 en belopen 

voor gans het jaar 2011 bijna 22 miljoen euro.  Die evolutie kan grotendeels 
worden verklaard door een aanzienlijke verhoging van de aanwendingen van 
teruggaven DB op schulden inzake niet-fiscale invordering, die een verhoging 
hebben aangetoond van 38,7% tussen 2010 en 2011 en uitkomen op 11,5 
miljoen euro voor gans 2011. 

De aanwendingen van teruggaven btw op schulden van andere sectoren 
van de FOD Financiën tonen een kleine terugval van 2,2% tussen 2010 en 
2011 maar blijven  niettemin voor 2011 nog steeds zeer aanzienlijk met 
een totaal van meer dan 53 miljoen euro aan geboekte aanwendingen.  Een 

andere positieve noot met betrekking de aanwending van teruggaven btw 
is de indrukwekkende toename van de aanwendingen van teruggaven btw 
op schulden van de Patrimoniumdocumentatie: een toename met meer dan 
136% tussen 2010 en 2011 wat voor gans het jaar 2011 een opbrengst 
betekent van bijna een half miljoen euro. 
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IV. Fiscale geschillen
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Geschillen behandeld door Fiscaliteit
DIRECTE BELASTINGEN

IV.1.1 Aantal bij de gewestelijke directeurs van de controlecentra ingediende bezwaarschriften 1

2009 2010 2011 1

Hangende bezwaarschriften op 01/01 1.593 1.327 1.353

Nieuwe bezwaarschriften 1.511 1.599 1.495

Genomen beslissingen 1.777 1.573 1.565

Hangende bezwaarschriften op 31/12 1.327 1.353 1.283

1 De statistieken van de gewestelijke directies der directe belastingen werden geschorst (uitgezonderd deze inzake onroerende voorheffing) in afwachting van de automatisering van de statistische verslagen. 

 Deze cijfers bevatten de gegevens van de dossiers van de controlecentra die aanleiding hebben gegeven tot een « grondig onderzoek ». De bezwaarschriften « andere dan deze over de grond van de zaak » 
gaan voornamelijk over ontheffingen van ambtswege (die over het algemeen behandeld worden dor de gewestelijke directies de directe belastingen).

Onder de bezwaarschriften op 01/01/2011 telde men 927 bezwaarschriften 
(tegenover 938 in 2010) die sinds meer dan 6/9 maanden werden ingediend. 

Aan het einde van de periode is dat cijfer gestegen tot 966. 

Bij het begin van de periode waren er 456 geblokkeerde dossiers, terwijl dat 
er op het einde nog 350 waren. De administratie dringt er bij haar diensten op 
aan om de termijn na te leven die de wetgever aanbeveelt. Er wordt eveneens 
aanbevolen om geen geschillen in de administratieve fase geblokkeerd te 
houden wanneer een beslissing kan worden genomen.

De in 2011 genomen beslissingen worden als volgt verdeeld: 71 afstanden, 
38 onontvankelijk, 566 verwerpingen, 385 inwilligingen, 495 gemengd, de rest 
wordt verdeeld onder 3 vernietigingen en 7 gevallen waar de belastingplichtige 
de beslissing niet heeft afgewacht en een voorziening bij de rechtbank van 
eerste aanleg heeft ingediend na het verstrijken van de termijn van 6/9 
maanden (in geval van aanslag van ambtswege), zoals door de wet bepaald. 

De bezwaarschriften die op 31/12/2011 nog niet opgelost waren, worden wat 
betreft de aard van de belasting, als volgt verdeeld:

Belasting niet-inwoners 6

Vennootschapsbelasting 838

Personenbelasting 381

Rechtspersonenbelasting 5

Roerende voorheffing 25

Bedrijfsvoorheffing 3

Andere  25

Totaal  1.283

De geschillen behandeld door de controlecentra gaan voornamelijk over de 
vennootschapsbelasting (65%) en de personenbelasting (bijna 30%).
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IV.1.2	 Aantal	bij	de	gewestelijke	directeurs	ingediende	bezwaarschriften	inzake	onroerende	voorheffing	1

2009 1 2010 2011 2

Hangende bezwaarschriften op 01/01 - 50.524 47.192

Nieuwe bezwaarschriften - 21.118 15.381

Genomen beslissingen - 20.468 20.372

Hangende bezwaarschriften op 31/12 50.524 51.174 42.201

1 Deze cijfers slaan op de dossiers die aanleiding geven tot een «grondig onderzoek». Zij hebben enkel betrekking op het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 Het Vlaams Gewest staat zelf in voor de inning van de onroerende voorheffing, evenals voor de daarmee samenhangende geschillen. 
 In het kader van de automatisering van de statistische verslagen, heeft de administratie de manueel gehouden verslagen geschorst om een overbelasting van werk voor het personeel te vermijden. Er werden 

dus voor 2008 en 2009 geen statistieken bijgehouden omdat het om een gewestbelasting gaat. 
 Eind 2009 werd opnieuw beslist deze geschillen op te volgen.  
2 Het verschil tussen de voorraad op 31/12/2010 (51.174) en die op 01/01/2011 (47.192) is te wijten aan een materiële vergissing (dubbele telling door één van de directies).

Deze cijfers bevatten de bezwaarschriften ten gronde, meer bepaald de vermindering wegens improductiviteit die moeten worden onderzocht na het verstrijken van de belastbare periode of bezwaarschriften 
waarvoor het advies van de administratie van de patrimoniumdocumentatie vereist is. De bezwaarschriften worden over het algemeen ingediend op het einde van de belastbare periode (6 maanden na de 
inkohiering), wat verklaart waarom de voorraad op het einde van het jaar nagenoeg ongewijzigd blijft.
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IV.1.3 Evolutie van het aantal hangende zaken (toestand op 31/12) 1

2009 2010 2011

Hangende zaken op 01/01 21.794 21.139 19.846 4

Zaken ingeleid in de loop van het jaar 2 2.879 2.911 2.663

Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 3 3.534 4.118 4.015

hangende zaken op 31/12 waarvan: 21.139 19.932 18.494

eerste aanleg

16.315 15.348 14.055

beroep:

Oude procedure 3.106 2.827 2.598

Nieuwe procedure 1.627 1.672 1.732

cassatie:

Oude procedure 25 19 20

Nieuwe procedure 66 66 89

1 Het gaat hier om voorzieningen waarvoor het administratief dossier ter griffie werd neergelegd. Sinds 6 april 1999 beslist de gewestelijk directeur als administratieve overheid over de bezwaarschriften met 
inbegrip van de aanslagjaren vóór het aanslagjaar 1999. De beslissing is dus van administratieve aard en heeft geen jurisdictioneel karakter. Na een beslissing van de gewestelijk directeur is de rechtbank van 
eerste aanleg bevoegd en niet meer het hof van beroep zoals voorheen.

 De fiscale geschillenregeling wordt dus toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief 
bevoegd om kennis te nemen van de geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet, ongeacht het bedrag dat op het spel staat.

2 De administratie heeft enkel kennis van de ingeleide vorderingen voor de rechtbanken op het ogenblik dat de griffie haar hiervan op de hoogte brengt. Aangezien er een bepaalde termijn verstrijkt tussen het 
neerleggen van de vordering op de griffie en de kennisgeving ervan aan de administratie verkeert deze laatste niet in de mogelijkheid om het aantal vorderingen te kennen die werkelijk tijdens het  kalenderjaar 
werden ingeleid. Enkel de statistieken bijgehouden door de FOD Justitie kunnen die informatie verstrekken. 

 Gedurende het jaar 2011 werden 1.995 voorzieningen ingesteld bij de rechtbanken, 600 voorzieningen in beroep en 68 voorzieningen in cassatie.
3 Met inbegrip van de tussenvonnissen en -arresten die de zaak naar een ander hof of een andere rechtbank verwijzen.
4 Het verschil van 86 dossiers tussen het aantal hangende zaken op 31/12/2010 en het aantal hangende zaken op 01/01/2011 vloeit voort uit de verbetering van een dubbele telling in de vorige jaren van de zaken 

in het Duits door de gewestelijke directie Luik en het controlecentrum Eupen.
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IV.1.4 Verdeling van de ingeleide zaken 1

2009 2010 2011

Ingeleid door beroep cassatie beroep cassatie beroep cassatie

De administratie:

- Oude procedure 0 1 0 1 0 0

- Nieuwe procedure 141 18 132 24 123 17

De tegenpartij:

- Oude procedure 2 2 1 1 2 3

- Nieuwe procedure 378 30 446 33 475 48

1 Statistieken gehouden per kalenderjaar. In eerste aanleg worden alle bezwaren ingeleid door de tegenpartij zoals op het niveau van het hof van beroep in de oude procedure. 
Na het arrest in hoger beroep in de oude procedure, wordt de voorziening in cassatie altijd ingesteld volgens de oude bepalingen van het WIB92, evenals de verwijzing naar de hoven van beroep na cassatie.

IV.1.5 Verdeling van de uitspraken (toestand op 31/12) 1

2009 2010 2011

eerste 

aanleg

beroep cassatie Totaal eerste 

aanleg

beroep cassatie Totaal eerste 

aanleg

beroep cassatie Totaal

Gunstig voor de administratie 1.344 399 50 1.793 1.900 477 41 2.418 1795 2 501 3 27 4 2.323

Ongunstig voor de administratie 953 219 18 1.190 839 198 21 1.058 836 157 5 13 6 1.006

Gemengde uitspraken 405 143 3 551 501 138 3 642 571 7 111 8 4 9 686

Totaal 2.702 761 71 3.534 3.240 813 65 4.118 3.202 769 44 4.015

1 Vanaf 6 april 1999 beslist de gewestelijke directeur als administratieve overheid over de bezwaarschriften met inbegrip van de aanslagjaren vóór het aanslagjaar 1999. De beslissing is dus van administratieve 
aard en heeft geen jurisdictioneel karakter. Na een beslissing van de gewestelijke directeur is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd en niet meer het hof van beroep zoals  dat voorheen het geval was. 
De fiscale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fiscale rechtbanken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd 
om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen over de toepassing van de belastingwet.

2 441 afstanden, 184 onontvankelijke voorzieningen, 1.157 gunstige vonnissen en 13 verwijzingen naar een andere rechtbank.
3 69 afstanden, 11 onontvankelijke voorzieningen, 79 gunstige arresten volgens de oude procedure, 21 afstanden, 4 onontvankelijke voorzieningen en 311 gunstige arresten, 3 doorhalingen en 3 verwijzingen naar 

een andere rechtbank volgens de nieuwe procedure.
4 2 onontvankelijke en 25 gunstige arresten volgens de nieuwe procedure.
5 Te weten 38 ongunstige arresten volgens de oude procedure en 119 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure. 
6 Te weten 2 ongunstige arresten volgens de oude procedure en 11 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure. 
7 Onder de gemengde uitspraken, moet men rekening houden met 556 vonnissen en 15 vonnissen die een uitspraak doen over de voorzieningen « artikel 356, WIB92 ».
8 Te weten 34 gemengde arresten volgens de oude procedure en 77 gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.
9 4 gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.
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Commentaar bij de tabellen IV.1.3 en IV.1.4

OUDE PROCEDURE

De nieuwe procedure werd van kracht in maart 1999. Die nieuwe procedure 
laat de belastingplichtige toe zich te wenden tot de rechtbank van eerste 
aanleg, ofwel na een beslissing genomen door de administratie, ofwel na 
een wachttermijn van 6 maanden (9 maanden  in geval van aanslag van 
ambtswege). Sinds maart 1999 verloopt de fiscale procedure volgens het 
gemeen recht (behalve enkele bijzondere bepalingen opgenomen in het 
wetboek van de inkomstenbelastingen). Vóór die wetswijziging moest de 
belastingplichtige wachten tot de administratie een beslissing had genomen 
dewelke enkel bij het hof van beroep kon worden betwist. De bepalingen 
die deze procedure bij het hof van beroep regelen, zijn opgeheven sinds 
1999 maar blijven de procedures beheersen die op het ogenblik van de 
inwerkingtreding van de wetten van 15 en 23 maart 1999 hangende waren.

Op 31 december 2011 waren nog 2.598 geschillen in behandeling bij de 
hoven van beroep, tegenover 2.827 op 31 december 2010. Op de nog in 
behandeling zijnde dossiers op het einde van het jaar waren er 1.980  zaken 
(1.302 Franstalige en 678 Nederlandstalige) te behandelen door het Hof van 
beroep te Brussel. Er wordt gewezen op de goede prestatie van het Hof van 
beroep te Gent waar er nog slechts 10 zaken hangend zijn.

Gelet op het aantal in 2011 afgesloten zaken, valt het te vrezen dat het nog 
jaren zal duren alvorens de geschillen daterend van vóór 1999 afgehandeld 
zullen zijn. Daarbij mag niet worden vergeten dat de ouderdom van die 
geschillen dikwijls nog het in staat stellen van de zaken bemoeilijkt (overlijden 
van de belastingplichtige en noodzaak tot het opzoeken van de erfopvolgers, 
ontbonden vennootschappen en opzoeken van vereffenaars …) .

Op de 229 arresten die in 2011 werden geveld, waren er slechts 38 ongunstig 
voor de Staat of minder dan 20%. Wat de arresten van cassatie betreft, waren 
de 2 gevelde arresten ongunstig voor de Staat. Daarenboven werden nog 
3 cassatieberoepen ingesteld door de tegenpartij volgens de oude procedure. 
Hierdoor nam de voorraad dossiers bij dit hoge rechtscollege met één 
eenheid toe ten opzicht van de beginvoorraad  (op 31/12/2011 blijven aldus 
20 dossiers in behandeling ten opzicht van 19 op 01/01/2011).

NIEUWE PROCEDURE

Bij de rechtbanken van eerste aanleg blijft het aantal zaken ingeleid tijdens het 
jaar 2011 dalen (het aantal schommelde rond 3.000 tijdens de jaren 1999 
tot 2007; vanaf 2008 begon dat aantal te dalen en schommelde rond 2.500 
zaken per jaar; in 2010 werden 2.273 zaken ingeleid en in 2011 viel hun 
aantal terug tot 1.995). Die vermindering van het aantal nieuwe zaken heeft 
natuurlijk zijn weerslag op het aantal zaken in voorraad dat onder 15.000 zakt. 
Op 31/12/2011 bedraagt hun aantal 14.055.

De zaken in eerste aanleg worden op basis van de taal als volgt verdeeld: 
3.912 geschillen in het Nederlands, 309 geschillen in het Duits (rechtbank van 
Eupen) en 9.834 geschillen in het Frans. De meest belaste rechtbanken zijn 
Brussel (3.032 FR + 442 NL, ofwel een totaal van 3.474 hangende zaken),  
Bergen ( 2.575 hangende zaken),  Namen (1.723 hangende zaken), Luik 
(1.482 hangende zaken), Antwerpen (1.376 hangende zaken) en Gent (972 
hangende zaken).

 

Op de 3.202 afgehandelde zaken bij de rechtbanken, waren er 836 vonnissen 
ongunstig voor de Staat, ofwel minder dan 26% van de zaken. Wanneer 
men hieraan de gemengde vonnissen (minder dan 18%) toevoegt, kan men 
hieruit afleiden dat 56% van de zaken met een voor de Staat gunstig vonnis 
wordt afgesloten. Dit is in overeenstemming met de vorige gemiddelde 
slaagkansen die werden vastgesteld sinds de hervorming van de procedure. 
Sinds de wet van maart 1999 is het niet langer de beslissing van de directeur 
der belastingen die het voorwerp uitmaakt van een vordering in rechte maar 
wordt de aanslag voor de rechter gebracht, waardoor de belastingplichtige 
voor de rechter niet meer beperkt is tot de grieven die in het bezwaarschrift 
voorkomen. 

Er wordt benadrukt dat, behalve in uitzonderlijke gevallen, sinds april 2001, 
de Staat bij de rechtbanken vertegenwoordigd wordt door ambtenaren. 
Rekening houdend met de resultaten die de ambtenaren behalen, kunnen 
enkel maar hun verdiensten en de kwaliteit van de verdediging erkend worden. 
De administratie beoogt de taxatieambtenaren verantwoordelijk te maken en 
dringt er op aan dat de ervaring van de gespecialiseerde cellen aan hen wordt 
doorgegeven. Het beoogde doel blijft een betere taxatie en de verdediging van 
die taxatie bij de rechter.

Jammer genoeg wordt één minpunt vastgesteld: de wet van 27 april 2007 op 
de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand 
van een advocaat, kent slechts een rechtsplegingsvergoeding toe aan de 
winnende partij die wordt vertegenwoordigd door een advocaat. De impact 
van de ongunstige of gemengde vonnissen is dan ook groot. Zo werd de Staat 
veroordeeld tot het betalen van een som van 1.412.402,46  euro, terwijl hij 
slechts een bedrag van 222.063,33 euro in zijn voordeel heeft bekomen in de 
geschillen waar hij nog werd vertegenwoordigd door een advocaat. 

Wat de hoven van beroep betreft, blijft de voorraad van hangende zaken elk 
jaar groeien (1.732 zaken op 31/12/2011, 1.672 zaken op 31/12/2010, 
1.627 zaken op 31/12/2009, 1.537 zaken op 31/12/2008). Nagenoeg 22% 
van de gevelde arresten zijn ongunstig voor de Staat, meer dan 65% is gunstig 
voor de Staat en de rest is gemengd. 

Van de 598 nieuwe zaken die werden ingeleid, werden er 347 ingeleid in het 
Nederlands (299 door de belastingplichtigen en 48 door de Staat) en 251 in 
het Frans (176 door de belastingplichtigen en 75 door de Staat). Aangezien in 
veel zaken bij de hoven van beroep de Staat nog wordt vertegenwoordigd door 
een advocaat, is er nog een evenwicht tussen het bedrag van de te betalen en 
de te ontvangen rechtsplegingsvergoedingen (511.691,91 euro te betalen en 
619.564,84 euro te ontvangen).

Wat de toestand bij het Hof van Cassatie betreft, kan worden vastgesteld dat 
de voorraad hangende zaken in 2011 aanzienlijk is gestegen (89 hangende 
zaken tegenover 66 zaken op 01/01/2011). Van de 42 afgehandelde zaken, 
hebben er 11 een ongunstige afloop gehad voor de Staat. Bijna 70% van 
de zaken behandeld door het Hof van Cassatie inzake inkomstenbelastingen 
of daarmee gelijkgestelde belastingen zijn dus gunstig voor de Staat. Op te 
merken valt nog dat voor het Hof van Cassatie geen rechtsplegingsvergoeding 
verschuldigd is.
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BTW

IV.1.6 Evolutie van het aantal hangende zaken (btw)

2009 2010 2011

burgerlijke 

zaken

strafzaken burgerlijke 

zaken

strafzaken burgerlijke 

zaken

strafzaken

Hangende zaken op 01/01 2.584 14 2.225 9 2.136 8

Zaken ingeleid in de loop van het jaar 537 5 526 2 418 0

Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 896 10 615 3 545 2

Hangende zaken op 31/12 2.225 9 2.136 8 2.009 7

IV.1.7 Verdeling van de ingeleide zaken (btw)

2009 2010 2011

burgerlijke 

zaken

strafzaken Totaal burgerlijke 

zaken

strafzaken Totaal burgerlijke 

zaken

strafzaken Totaal

Ingeleid door de administratie

Eerste aanleg 4 0 4 0 0 0 1 0 1

Beroep 39 2 41 37 0 37 31 1 32

Cassatie 11 0 11 17 0 17 9 0 9

subtotaal 54 2 56 54 0 54 41 1 42

Ingeleid door de tegenpartij

Eerste aanleg 362 2 364 339 1 340 259 0 259

Beroep 111 1 112 127 0 127 100 0 100

Cassatie 10 0 10 6 1 7 18 0 18

subtotaal 483 3 486 472 2 474 377 0 377

Totaal 537 5 542 526 2 528 418 1 419
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IV.1.8 Verdeling van het aantal hangende zaken naargelang de graad van de aanleg (btw) (toestand op 31/12)

2009 2010 2011

Eerste aanleg 1 1.709 1.587 1.467

Beroep 489 514 501

Cassatie 36 43 48

Totaal 2.234 2.144 2.016

1 Vredegerechten inbegrepen.

IV.1.9 Verdeling van de uitspraken (btw) 1

2009 2010 2011

burgerlijke 

zaken

strafzaken Totaal burgerlijke 

zaken

strafzaken Totaal burgerlijke 

zaken

strafzaken Totaal

gunstig voor de administratie

Eerste aanleg 515,5 1 516,5 340 0 340 273 0 273

Beroep 133 5 138 102,5 3 105,5 118 1 119

Cassatie 18 1 19 12 0 12 10 1 11

subtotaal 666,5 7 673,5 454,5 3 457,5 401 2 403

Ongunstig voor de administratie

Eerste aanleg 171,5 2 173,5 121 0 121 105 0 105

Beroep 52 1 53 34,5 0 34,5 28 0 28

Cassatie 6 0 6 5 0 5 11 0 11

subtotaal 229,5 3 232,5 160,5 0 160,5 144 0 144

Totaal 896 10 906 615 3 618 545 2 547

1 De som van de rubrieken «gunstige uitspraken» en «ongunstige uitspraken» komt niet noodzakelijk overeen met het aantal in de loop van het jaar behandelde zaken. Een gemengde uitspraak is voor de helft 
hernomen in de rubriek «gunstig» en voor de helft in de rubriek «ongunstig». Er kan bv. ook afstand van geding zijn in de loop van het geschil.
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Geschillen behandeld door Inning en Invordering
IV.2.1 Evolutie aantal hangende rechtszaken (2011)

burgelijke zaken strafzaken handelszaken Totaal

Hangende rechtszaken op 01/01/2011 3.701 209 1.554 5.464

Nieuwe rechtszaken 1.626 38 2.251 3.915

Afgehandelde rechtszaken 1.688 72 2.331 4.091

Hangende rechtszaken op 31/12/2011 3.638 175 1.474 5.287

IV.2.2 Resultaten van de uitspraken (2011)

burgelijke zaken strafzaken handelszaken Totaal

gunstig voor de administratie

Eerste aanleg 802 14 1.835 2.651

Beroep 173 1 0 174

Cassatie 9 0 0 9

subtotaal 984 15 1.835 2.834

Ongunstig voor de administratie

Eerste aanleg 113 5 115 233

Beroep 55 2 0 57

Cassatie 5 0 0 5

subtotaal 173 7 115 295

gedeeltelijk gunstig voor de administratie

Eerste aanleg 70 7 30 107

Beroep 18 2 0 20

Cassatie 1 0 1

Subtotaal 88 10 30 128

Radiations 443 40 351 834

Totaal 1.688 72 2.331 4.091
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Geschillen behandeld door Douane en Accijnzen
IV.3.1 Evolutie van de hangende zaken

2009 2010 2011

Hangende zaken op 01/01 1.075 1.148 1.118

Nieuwe zaken 840 768 700

Beslissingen 759 795 713

Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 8 3 8

Hangende zaken op 31/12 1.148 1.118 1.097

IV.3.2 Verdeling van de hangende zaken

2009 2010 2011

eerste 

aanleg

beroep cassatie Totaal eerste 

aanleg

beroep cassatie Totaal eerste 

aanleg

beroep cassatie Totaal

Vredegerechten 77 77 50 50 36 0 0 36

Burgerlijke rechtbanken 70 16 5 91 87 33 10 130 123 26 3 152

Correctionele rechtbanken 457 101 35 593 483 99 32 614 436 72 17 525

Rechtbanken van Koophandel 1 1 1

Totaal 605 117 40 762 621 132 42 794 595 98 20 713

IV.3.3 Aantal dwangbevelen en transacties

2009 2010 2011

Uitvoerbaar verklaarde dwangbevelen 42 79 74

Transacties:

- aangeboden 7.412 7.046 7.601

- aanvaard 5.951 6.939 7.550
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Geschillen behandeld door Patrimoniumdocumentatie
IV.4.1 Evolutie van de hangende zaken

burgerlijke zaken strafzaken handelszaken

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Hangende zaken op 01/01 801 799 750 3 4 2 152 147 87

Zaken ingeleid in de loop van het jaar 165 162 145 1 0 0 4 1 2

Zaken afgehandeld in de loop van 

het jaar

167 211 219 0 2 0 9 61 5

Hangende zaken op 31/12 799 750 676 4 2 2 147 87 84

IV.4.2 Verdeling van de ingeleide zaken (2011)

burgerlijke zaken strafzaken handelszaken

1ste aanleg beroep cassatie 1ste aanleg beroep cassatie 1ste aanleg beroep cassatie

Ingeleid door 

Patrimoniumdocumentatie 1

18 3 0 0 0 0

Ingeleid door de tegenpartij 1 25 2 0 0 0 0

Totaal 97 43 5 0 0 0 2 0 0

1 Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Eerste aanleg.
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IV.4.3 Verdeling van de uitspraken (2011)

burgerlijke zaken strafzaken handelszaken

Voor Tegen Voor Tegen Voor Tegen

Eerste aanleg 105 35 0 0 4 1

Beroep 26 8 0 0 0 0

Cassatie 5 4 0 0 0 0

Totaal 136 47 0 0 4 1

Commentaar bij de tabellen IV.4.1, IV.4.2 en IV.4.3:

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de Vredegerechten, bij de 
Rechtbanken van Eerste aanleg, bij de Hoven van Beroep als bij het Hof van 
Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk 
overeen met het aantal behandelde zaken: sommige uitspraken zijn namelijk 
gemengd, er kan afstand van geding zijn gebeurd.



V. Nationale en internationale samenwerking



96 FOD Financiën - Jaarverslag 2011

NATIONALE SAMENWERKING

V.1.1 Aantal klachten ingediend bij het parket

2009 2010 2011

Inning en Invordering 1 4 4

BBI 64 1 49 1 63 1

1 De door de BBI overgemaakte kennisgevingen hebben hoofdzakelijk betrekking op volgende fraudemechanismen:

 - valse facturen: 21% 
- carrouselfraude: 31% 
- niet gedeclareerde inkomsten of resultaten: 15% 
- witwasmechanismen: 7% 
- niet-aangifte: 10% 
- HSBC: 9% 
- andere: 7%

Wanneer medewerkers bij het voeren van hun onderzoek feiten vaststellen die 
strafrechterlijk vervolgbaar zijn, is het hun taak om die informatie - na akkoord 
van de bevoegde gewestelijk directeur - mee te delen aan de gerechtelijke 
autoriteiten voor verder gevolg. 

Die kennisgeving wordt per zaak opgesteld en kan dus meerdere feiten 
bevatten of op meerdere belastingplichtigen betrekking hebben.
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V.1.2 Uitwisseling van inlichtingen aan de BBI en andere vormen van samenwerking 

2009 2010 2011

Vraag om inlichtingen aan de BBI 557 490 471

Mededelingen aan de BBI 756 814 830

Deze samenwerking heeft betrekking op twee externe partners van de 
BBI: enerzijds de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) die zijn 
werkzaamheden onder gezamenlijk toezicht van zowel de FOD Justitie als de 
FOD Financiën verricht, en anderzijds het parket.

Beide partijen mogen in het kader van hun werkzaamheden de BBI om fiscale 
informatie verzoeken of van fiscale informatie voorzien. Ook hier kan een vraag 

of een mededeling betrekking hebben op meerdere belastingplichtigen. Daar 
waar een vraag om inlichtingen vragen bevat die moeten worden beantwoord 
in het kader van een onderzoek, bevatten de mededelingen vastgestelde 
elementen van fraude.

Dat betekent concreet dat -in tegenstelling tot de vraag tot inlichtingen- een 
mededeling aan de BBI door de inputbeheerscellen van de BBI zal worden 

geanalyseerd en mogelijks de aanleiding zal zijn voor het openen van een 
onderzoek door de BBI.



98 FOD Financiën - Jaarverslag 2011

INTERNATIONALE SAMENWERKING

V.1.3 Uitwisseling van inlichtingen bij Fiscaliteit, Douane en Accijnzen en BBI (2011)

Fiscaliteit 

Directe 

belastingen

Fiscaliteit 

bTw

Douane en accijnzen bbI 3

eu andere eu andere

administratieve samenwerking

uitwisseling van inlichtingen

Spontane uitwisselingen

- ontvangen dossiers 198 255 687 176 1

- verzonden dossiers 147 217 345 187 10

Uitwisselingen op verzoek

- ontvangen dossiers 312 1.465 8

- verzonden dossiers 272 1.271 42 3

Automatische uitwisselingen

- ontvangen dossiers 86 bestanden  

= 185.043 

inlichtingen

79 bestanden 

= 36.494 

inlichtingen

- verzonden dossiers 119 bestanden 

= 2.811.621 

inlichtingen

95 bestanden 

= 44.485 

inlichtingen

notificaties

- ontvangen dossiers 13 3

- verzonden dossiers 0 0

andere vormen van samenwerking

Advanced Pricing Agreement 4 niet van 

toepassing

Onderling overleg 1 110 niet van 

toepassing

Multilaterale controles 2 69 70

Fiscalis-werkbezoeken 32 Belgische ambtenaren 

37 buitenlandse ambtenaren

1 Aantal ingediend in 2011.
2 In totaal waren er 74 multilaterale controles. 65 dossiers werden gemeenschappelijk voor DB en btw gecontroleerd. 5 dossiers werden zuiver op het vlak van btw gecontroleerd en 4 zuiver op het vlak van DB 

(waarvan 2 op het vlak van verrekenprijzen) (zie commentaar op volgende pagina).
3 De cijfers houden geen rekening met de uitwisseling van gegevens inzake btw zoals bv. de SCAC en de MISTRADS.
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1. INTERNATIONALE ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING 
a) Uitwisseling van inlichtingen (spontane, op verzoek, automatische)

Naast het behandelen van de dossiers met betrekking tot de uitwisseling van 
inlichtingen op centraal en gedecentraliseerd niveau (in het kader van de 
administratieve akkoorden met Nederland, Frankrijk en Duitsland (voor deze 
laatste enkel op het gebied van btw)) werd verder gewerkt aan de ontwikkeling 
van de toepassing STIRint. Deze toepassing laat toe om de dossiers met 
betrekking tot de internationale wederzijdse bijstand te beheren. 

b) Notificaties

Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een Staat 
overgaat, met respect voor zijn eigen procedureregels, tot de notificatie van 
akten en administratieve beslissingen uitgaande van een andere Staat, en dit 
met als doel de draagwijdte en de juridische waarde ervan te verzekeren.

2. ANDERE VORMEN VAN INTERNATIONALE SAMENWERKING

a) Advanced Pricing Agreement («APA»)

Een voorafgaand akkoord tussen fiscale administraties, waarin een aantal 
criteria vastgelegd worden om zo tot een correcte verrekenprijs - dit is de prijs 
waartegen een onderneming goederen (materieel of immaterieel) of diensten 
levert aan een verbonden onderneming -  te komen tussen verbonden 
ondernemingen.

b) Onderling Overleg

Een procedure, die de fiscale administraties toestaat om overleg te plegen, 
om zo de problemen naar aanleiding van een foute toepassing van de 
dubbelbelastingverdragen op te lossen. Deze procedure staat los van de 
nationale beroepsmogelijkheden.

c) Multilaterale controles:

c. 1. Gelijktijdige controles in de grensregio’s:

België-Nederland (BE-NL):

Als gevolg van het op 17/09/2008 succesvol afgesloten proefproject BE-NL, 
dat ingebed werd in een permanente vorm van bilaterale samenwerking, liep 
in 2011 een aantal gezamenlijke boekenonderzoeken (opgestart in 2008, 
2009 of 2010) tussen de twee lidstaten  gewoon door, werd er een aantal 
afgesloten, en werden er nieuwe opgestart. Die boekenonderzoeken hebben 
betrekking op de btw-materie en/of directe belastingen. 

België-Frankrijk (BE-FR):

In navolging van het hierboven aangehaalde proefproject BE-NL, werd in 
2009 m.b.t. verschillende sectoren een aantal dossiers in België (BE) en 

Frankrijk (FR) geselecteerd voor gelijktijdige controles in de grensregio’s en dat 
zowel op het vlak van directe belastingen als van btw. Na de voorbereidende 
werkzaamheden in 2009, werden 32 Belgische en 24 Franse ondernemingen 
effectief  gecontroleerd in 2010 en 2011. De beoogde doelstellingen waren 
dezelfde als deze die gerealiseerd werden in het proefproject BE-NL. Op 
20/07/2011 werd dit proefproject BE-FR succesvol afgesloten met de 
volgende realisaties:

- belangrijke correcties in de beide landen zowel inzake directe belastingen 
als inzake btw

- de vaststelling van ongelijkheden inzake grensoverschrijdende handelingen 
met impact op de intracommunautaire btw, op de voorheffingen, op 
de kostenverwerpingen, en de vaststelling van de afwezigheid van het 
opnemen van goederen in de boekhouding   

- duidelijkheid over de problematiek inzake de vaste inrichtingen, de 
winstoverdrachten, het wedersamenstellen van een volledige boekhouding

- tijdswinst en efficiëntie inzake controle

- efficiëntie door de rechtstreekse uitwisseling van inlichtingen 
tussen gemandateerde ambtenaren van de betrokken landen in de 
administratiekantorenen dat  d.m.v. bezoeken ter plaatse

- beter begrip van de geselecteerde dossiers

- beter begrip van de belastingwetgeving en de toepasselijke procedures 
van de andere lidstaat, detectie van nieuwe controlemogelijkheden en het 
geloofwaardig maken van de actie van de fiscale administratie t.a.v. de 
belastingbetaler

- het in een vaste vorm gieten (voorzien van een structurele basis) van de  
samenwerkingsvorm (doelstelling van het door FR en BE gemeenschappelijk 
ondertekend protocol d.d. 02/07/2009). 

c. 2. Andere gelijktijdige controles/multilaterale controles:   

Buiten de controles in de grensregio’s heeft BE (al dan niet als initiatiefnemer) 
ook met andere lidstaten multilaterale controles uitgevoerd en dat in het kader 
van het Fiscalis-programma. Twee multilaterale controles gebeurden in het 
kader van de ‘materie verrekenprijzen’ (directe belastingen). 

c. 3. Aantal gelijktijdige controles/multilaterale controles:

In 2011 werden 65 dossiers op het vlak van de directe belastingen en de 
btw gemeenschappelijk  gecontroleerd. 5 dossiers werden zuiver op het vlak 
van de btw gecontroleerd en 4 zuiver op het vlak van de directe belastingen 
(waaronder 2 op het vlak van de verrekenprijzen). 

d) Fiscalis-werkbezoeken: 

BE ambtenaren naar het buitenland: 

Met betrekking tot de werkbezoeken hebben, op basis van het Europees 
werkplan 2011, 32 Belgische ambtenaren van verschillende administraties 

deelgenomen aan werkbezoeken in de andere lidstaten. De meest in het oog 
springende thema’s tijdens deze werkbezoeken (materie DB en/of btw en/
of accijnzen) waren o.a.: het bestrijden van de fraude, de administratieve 
samenwerking en het delen van kennis tussen de verschillende lidstaten 
en belastingadministraties, de invordering, het risk management, E-taks 
administratie, de communicatie en informatiesystemen.

Buitenlandse ambtenaren naar BE:

Met betrekking tot de werkbezoeken hebben, op basis van het Europees 
werkplan 2011, 37 buitenlandse ambtenaren België uitgekozen voor een 
werkbezoek van 10 werkdagen. De meest in het oog springende thema’s 
tijdens deze werkbezoeken (materie DB en/of btw en /of accijnzen) waren: 
de risico-analyse, de invordering, STIR BTW, de verplichtingen van de 
belastingplichtigen en de belastingbetalers, de multilaterale controles, 
de grenscontroles en de internationale samenwerking, de nationale en 
internationale opsporingsdiensten, de controlemethodes en procedures, de 
bevoegdheden van de ambtenaren, de structuur van de FOD Financiën, de 
verrekenprijzen, e-audit en het bestrijden van de fraude.

e) Andere Fiscalis-activiteiten (Btw, DB, Accijnzen):

In 2011 vonden, in het kader van het Fiscalis-programma, seminaries, 
projectgroepen en workshops plaats zowel op het vlak van de indirecte 
belastingen (btw en accijnzen) als op het vlak van de directe belastingen. 
De doelstelling bestaat in het streven naar een geharmoniseerde toepassing 
van de Europese wetgeving en van de controle en controlemethodologie. 
De voornaamste aan bod komende thema’s waren de internationale 
samenwerking op het vlak van de verrekenprijzen, het uitwisselen van 
inlichtingen, de risico-analyse, de fraudebestrijding (Eurofisc) en de 
invordering. Nieuw is de specifieke ondersteuning aan Griekenland inzake 
invordering. In totaal namen in het kader van deze Fiscalis-activiteiten 57 
Belgische ambtenaren deel. 
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V.1.4 Aanvragen om bijstand bij invordering (2011)

eu-landen andere

Directe 

belastingen

btw Douane Directe 

belastingen

btw

Door andere lidstaten aan belgië

Aanvragen om inlichtingen 79 13 3 0 0

Aanvragen tot notificatie 81 6 10 0 0

Aanvragen tot invordering 338 152 13 3 0

Door belgië aan andere lidstaten

Aanvragen om inlichtingen 878 222 51 72 0

Aanvragen tot notificatie 0 118 2 0 0

Aanvragen tot invordering 1523 167 87 35 0

Totaal 2011 2.899 678 166 110 0

Totaal 2010 2.837 110

Totaal 2009 2.308 58

Totaal 2008 2.478 58

De bijstand bij invordering is gebaseerd op:

1. Aanvragen om inlichtingen: 
    - Artikel 4 van de Richtlijn 76/308/EEG van de EU-landen 
    - Wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen en voor 
      landen buiten de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro

2. Aanvragen tot notificatie 
    - Artikel 5 van de Richtlijn 76/308/EEG voor de EU-landen

3. Aanvragen tot invordering of tot het nemen van bewarende maatregelen: 
    - De artikelen 6 tot 13   van de Richtlijn 76/308/EEG van de EU-landen 
    - Wederzijdse en multilaterale overeenkomsten voor de EU-landen en voor 
       landen buiten de EU voor dossiers van minder dan 1.500 euro
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V.1.5 Frans-Belgisch dispositief

2009 2010 2011

bbI Douane en 

accijnzen

bbI Douane en 

accijnzen

bbI Douane en 

accijnzen

aantal vragen om inlichtingen

- Gericht door Frankrijk aan België 1 868 819

- Gericht door België aan Frankrijk 19 626 547

aantal spontane uitwisselingen

- Gericht door België aan Frankrijk 4 3 56 48

Totaal 24 3 1.550 1.414

V.1.6 Samenwerking met buitenlandse ambtenaren door Douane en Accijnzen

2009 2010 2011

aantal aanvragen met als doel de toelating te bekomen voor de aanwezigheid van:

buitenlandse ambtenaren in België, gezonden door andere lidstaten naar 

België

40 100 64

Belgische ambtenaren op het grondgebied van een andere lidstaat, gezonden 

door België naar andere lidstaten

193 217 260

ambtenaren uit derde landen op het Belgische grondgebied 74 59 55

Belgische ambtenaren in derde landen - - 58
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VI. Budget



104 FOD Financiën - Jaarverslag 2011

Budget Fiscaliteit
PERSONENBELASTING

VI.1.1 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Beroepsinkomsten (belastingplichtige en partner samen)

berOePsInkOMsTen

aanslagjaar 2008 aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010

Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2011 Toestand op 31/12/2011

categorie aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

gemiddeld 

bedrag (in 

duizend euro)

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

gemiddeld 

bedrag (in 

duizend euro)

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

gemiddeld 

bedrag (in 

duizend euro)

gewone bezoldigingen 4.503.611 101.041.899 22,44 4.582.143 106.515.013 23,25 4.585.888 107.984.847 23,55

Werkelijke beroepskosten 219.087 1.005.995 4,59 201.865 948.112 4,70 178.341 873.107 4,90

Inhoudingen voor aanvullend 

pensioen

505.202 294.225 0,58 522.006 308.855 0,59 514.130 321.802 0,63

bezoldigingen van bedrijfsleiders 307.035 10.062.022 32,77 324.189 10.808.946 33,34 334.318 11.120.644 33,26

Niet ingehouden persoonlijke sociale 

bijdragen

278.302 1.654.643 5,95 290.227 1.799.254 6,20 299.738 1.943.038 6,48

Andere beroepskosten 11.076 77.098 6,96 10.490 78.025 7,44 10.084 76.018 7,54

Inhoudingen voor aanvullend 

pensioen

3.627 7.956 2,19 3.735 8.246 2,21 3.739 8.510 2,28

brutowinst 330.264 13.626.312 41,26 329.563 13.534.327 41,07 325.566 12.872.901 39,54

Beroepskosten 324.993 10.529.221 32,40 342.374 10.680.486 31,20 338.010 10.292.200 30,45

baten 159.425 6.374.964 39,99 159.453 6.370.483 39,95 160.112 6.220.043 38,85

Sociale bijdragen 92.537 479.600 5,18 91.032 500.001 5,49 89.993 509.703 5,66

Andere werkelijke beroepskosten 117.861 2.643.497 22,43 118.874 2.605.505 21,92 116.761 2.516.965 21,56
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VI.1.2 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Andere belastbare inkomsten 
(belastingplichtige en partner samen)

anDere belasTbare InkOMsTen

aanslagjaar 2008 aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010

Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2011 Toestand op 31/12/2011

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

niet geïndexeerd kadastraal inkomen (kI) van de eigen woning die de belastingplichtige zelf betrekt

1. KI dat aan de onroerende voorheffing is onderworpen 2.945.339 1.767.997 2.736.183 1.639.135 2.561.583 1.541.133

2. KI dat niet aan de onroerende voorheffing is onderworpen 10.186 5.865 8.529 4.762 7.598 4.333

niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in belgië gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd kI)

1. Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de belastingplichtige 213.946 142.728 207.658 138.647 200.775 134.292

2. Gebouwde onroerende goederen niet verhuurd, verhuurd aan natuurlijke personen die ze 

niet gebruiken voor hun beroep, of verhuurd aan een rechtspersoon die geen vennootschap is, 

met het oog op het ter beschikking stellen ervan als woning aan natuurlijke personen

730.736 683.134 740.514 695.629 751.381 708.759

3. Ongebouwde onroerende goederen niet verhuurd of verhuurd aan natuurlijke personen die 

ze niet gebruiken voor hun beroep

208.508 12.433 207.069 11.885 207.575 11.687

4. Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de pachtwetgeving voor land- of 

tuinbouwdoeleinden

79.751 26.914 78.228 26.178 76.953 25.694

5. Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan deze bedoeld in de nrs 2 

tot 4 hierboven:

a. gebouwen 237.963 202.936 243.068 201.293 246.542 199.132

b. gronden 12.832 2.050 12.424 2.016 12.219 1.915

c. materieel en outillering 278 158 334 212 391 241

betaalde intresten:

1. van hypothecaire leningen (met een minimumlooptijd van 10 jaar)  die na 30/04/1986 en 

(in principe) vóór 01/01/2005 zijn gesloten om in België:

- zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, met heffing van de btw, te verwerven 440.944 652.925 407.864 594.993 374.559 512.696

- zijn enige en bij het sluiten van de leningsovereenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in 

gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te vernieuwen

86.598 80.503 81.720 73.874 76.959 66.474

2. van niet onder 1 hierboven bedoelde leningen die specifiek zijn aangegaan om onroerende 

goederen te verkrijgen of te behouden

1.521.908 2.861.157 1.417.159 2.830.104 1.327.680 2.644.903

Ontvangen onderhoudsuitkeringen:

1. Niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen bedrag) 65.293 244.802 61.908 240.608 59.958 238.890

2. Uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing met terugwerkende kracht zijn 

toegekend

1.442 3.579 1.203 3.684 1.108 3.458

3. Gekapitaliseerde uitkeringen (fictief jaarbedrag) 1.119 1.585 915 1.699 906 1.657
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VI.1.3 Overzicht van de aangiftegegevens in de personenbelasting - Aftrekbare bestedingen en (uitgaven die recht geven 
op) belastingverminderingen (belastingplichtige en partner samen)

aFTrekbare besTeDIngen en (uITgaVen DIe rechT geVen OP) belasTIngVerMInDerIngen

aanslagjaar 2008 aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010

Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2011 Toestand op 31/12/2011

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

aantal gevallen bedrag (in 

duizend euro)

Aftrekbare giften:

1. aan in art. 104, 3°, a) en b) WIB 92 bedoelde instellingen 89.549 12.806 95.886 13.696 99.835 13.790

2. andere 520.482 123.482 518.244 122.907 591.730 130.173

Aftrekbaar bedrag van de uitgaven voor opvang van kinderen 481.472 279.112 506.880 301.222 522.885 314.270

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen:

1. persoonlijke 224.459 725.500 225.991 743.595 226.712 757.200

2. verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen 6.915 19.632 6.741 19.749 6.707 20.108

Interesten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen gesloten vanaf 01/01/2005 die in 

aanmerking komen voor de aftrek voor enige woning

487.559 1.073.107 647.110 1.515.211 813.292 1.987.840

Premies van individuele levensverzekeringen gesloten vanaf 01/01/2005 die in aanmerking 

komen voor de aftrek voor enige woning

133.457 60.396 142.527 62.334 159.973 71.228

Premies van een individueel levensverzekeringscontract:

1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (voor 

leningen die (in principe) zijn gesloten vóór 01/01/2005):

a. contracten afgesloten vanaf 01/01/1989 860.637 199.357 771.323 177.270 688.304 158.958

b. contracten afgesloten vóór 01/01/1989 66.064 41.245 55.447 35.792 47.696 31.685

2. die in aanmerking komen voor de vermindering  voor het lange termijnsparen:

a. contracten afgesloten vanaf 01/01/1989 1.193.450 781.173 1.138.189 770.998 1.084.495 769.981

b. contracten afgesloten vóór 01/01/1989 243.894 171.478 222.833 160.417 206.319 153.346

Kapitaalsaflossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het 

(ver)bouwen van een in België gelegen woning:

1. die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (voor 

leningen die (in principe) zijn gesloten vóór 01/01/2005):

a. leningen afgesloten vanaf 01/01/1989 1.578.878 3.243.822 1.473.524 3.081.263 1.371.889 2.916.997

b. leningen vóór 01/01/1989 afgesloten m.b.t.:

1° een sociale woning 54.591 94.598 36.488 61.502 22.715 40.646

2° een middelgrote woning 37.947 65.826 26.168 44.544 15.867 28.146

2. die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen:

a. leningen afgesloten vanaf 01/01/1989 210.228 532.320 216.679 551.187 220.629 578.199
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b. leningen vóór 01/01/1989 afgesloten m.b.t.:

1° een sociale woning 3.549 6.759 2.669 4.882 1.881 3.768

2° een middelgrote woning 4.701 9.954 3.460 7.439 2.505 5.819

Betalingen voor pensioensparen 2.157.795 1.499.636 2.246.958 1.597.316 716.824 542.502

Stortingen voor het verwerven van nieuwe kapitaalaandelen in de Belgische vennootschap 

waarin de belastingplichtige werknemer is of waarvan zijn vennootschap-werkgeefster een 

(klein)dochteronderneming is

18.747 11.945 6.185 3.908 7.050 4.679

Betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen (PWA-cheques)

47.195 27.720 40.343 23.562 35.843 19.160

Betalingen gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques 438.882 325.026 551.459 466.566 659.802 540.682

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven - aanslagjaren 2008 en 2009:

1. Eigenaar 452.518 358.311 611.043 515.607

2. Huurder 12.789 3.937 18.777 5.249

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven - aanslagjaar 2010:

1. Uitgaven die slaan op één enkele woning:

a) Uitgaven voor werken verricht aan een woning die, bij de aanvang van de werken, nog 

geen vijf jaar in gebruik was genomen:

1° de isolatie van daken, muren en vloeren 20.053 72.392

2° - de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-

energie;

- de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in 

elektrische energie

11.702 115.048

3° - de vervanging of het onderhoud van stookketels

- de plaatsing van een andere uitrusting voor geothermische energie-opwekking

- de plaatsing van dubbele beglazing

- de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door 

middel van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling

- een energie-audit van de woning 151.933 427.674

b) Uitgaven voor werken verricht aan een woning die, bij de aanvang van de werken, vijf 

jaar of langer in gebruik was genomen:

1° de isolatie van daken, muren en vloeren 51.217 185.213

2° de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie 7.512 56.106

3° de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in 

elektrische energie

59.459 959.647

4° werken vermeld in rubriek 1, a), 3° hierboven 325.651 951.629

2. Uitgaven die slaan op meer dan één woning: 

Belastingvermindering ingevolge uitgaven voor:

1° de isolatie van daken, muren en vloeren 2.735 4.927
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2° werken vermeld in de rubrieken 1, a), 2° en 3° hierboven 11.760 29.447

Interesten die in aanmerking komen voor de vermindering voor de interesten van leningen 

gesloten ter financiering van energiebesparende uitgaven

13.375 2.738

Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning > 15 jaar gelegen in een zone voor 

positief grootstedelijk beleid

2.244 875 2.143 1.059 1.605 1.024

Belastingvermindering voor de vernieuwing van een woning verhuurd via een sociaal 

verhuurkantoor

319 126 350 235 570 452

Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand:

1. Eigenaar 56.189 6.424 87.450 9.901 137.628 36.922

2. Huurder 2.300 312 3.273 460 4.415 1.028

Commentaar bij tabellen VI.1.1, VI.1.2 en VI.1.3

Het gaat hier om de optelling van gegevens uit de aangiften in de 
personenbelasting zoals ze door de belastingplichtigen zijn aangegeven voor 
de aanslagjaren 2008, 2009 en 2010. Voor het aanslagjaar 2010 gaat het 
evenwel om voorlopige cijfers (tot 31/12/2011). 

Meer concreet wordt aan de hand van deze tabellen detailinformatie gegeven 
over een hele reeks fiscale items waarvan de belangrijkste zijn: 

•	 de	familiale	toestand	van	de	belastingplichtige

•	 de	aard	van	de	belangrijkste	activiteitinkomsten

•	 de	belastbare	inkomsten	van	in	België	gelegen	onroerende	goederen	

•	 de	aangevraagde	aftrek	van	intresten	en	kapitaalaflossingen	van	leningen	

•	 de	aangevraagde	aftrek	van	premies	van	levensverzekeringscontracten	

•	 de	aftrekbare	bestedingen,	de	belastingverminderingen	en	de	
belastingkredieten

Wat de beroepsinkomsten betreft, dient aangestipt dat het groeipad van de 
gewone bezoldigingen, de bezoldigingen van bedrijfsleiders, de winsten en de 
baten wel wat onderlinge verschillen vertoont, zoals hieronder blijkt.

ITEM GEMIDDELDE GROEI AANSLAGJAAR 2010/2008 

•	Gewone	bezoldigingen	 +3,38%	

•	Bezoldigingen	bedrijfsleiders		 +5,13%	

•	Brutowinst	handelaars	e.d.		 -2,80%	

•	Baten	vrije	beroepen	e.d.			 -1,22%	

Vanaf het aanslagjaar 2006 worden de onroerende inkomsten uit de eigen 
woning, de interesten en kapitaalaflossingen van leningen met betrekking tot 
de enige, eigen woning en de premies van levensverzekeringscontracten die 
dienen tot waarborg of wedersamenstelling van de bovenvermelde leningen, 
beroerd door de hervorming van de onroerende fiscaliteit. Deze hervorming 
bestond erin enerzijds, alle fiscale stimulansen die tot doel hebben het 
verwerven of het bouwen van woningen aan te moedigen, te hergroeperen 
in één woningaftrek of bonus (de ‘aftrek voor de enige, eigen woning’). 
Anderzijds, werd voorzien in een vrijstelling van de onroerende inkomsten uit 
de eigen woning. Zo moet in principe vanaf het aanslagjaar 2006 enkel het 
kadastraal inkomen van de eigen woning waarvoor de belastingplichtige nog 
een vóór 1 januari 2005 aangegane lening heeft, worden aangegeven. 

De aftrek van intresten en kapitaalaflossingen van leningen kent uiteraard een 
stijgend verloop. De historisch lage rentevoeten, de daarmee gepaard gaande, 
vergrote toegankelijkheid van meer gezinnen tot de onroerende markt, de vrij 
behoorlijke, economische groei in België en de hernieuwde belangstelling voor 
investeringen in de onroerende sector droegen tijdens de beschouwde periode 
bij tot deze opwaartse trend. 

Daarnaast evolueren de verminderingen voor aanvullende pensioenopbouw 
crescendo. Van de stimulansen voor de vorming van een aanvullend pensioen 
wordt blijkbaar gretig gebruik gemaakt.

In de rubriek van de aftrekbare bestedingen springt vooral de continue groei 
van de uitgaven voor kinderopvang in het oog. 

Wat tenslotte de diverse belastingverminderingen betreft, valt vooral de 
stijgende trend op van de belastingvermindering voor energiebesparende 
uitgaven en de betalingen gedaan voor prestaties in het kader van de 
dienstencheques.
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BTW

VI.1.4 Samenvatting van de btw-aangiften (in duizend euro) 

rooster aangegeven handelingen 2009 2010 2011 4

0 Handelingen onderworpen aan het nultarief 1 36.883.120 58.187.021 64.921.874

1 Handelingen onderworpen aan de belasting van 6% 113.247.171 185.693.235 123.281.838

2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% 1.565.670 5.312.642 5.893.699

3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% 358.057.196 384.089.254 412.148.256

44 Diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de medecontractant 116.991.555 37.425.289

45 Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet worden voldaan 2 59.465.934 67.995.119 72.031.676

46 Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde handelingen 196.589.803 235.401.629 265.903.078

47 Uitvoeren naar niet EU-Lidstaten, in het buitenland verrichte handelingen en andere vrijgestelde 

handelingen. Leveringen met installatie of montage in een andere Lidstaat en verkopen op afstand.

307.984.444 368.714.690 399.526.900

48 Creditnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in rooster 46 14.434.383 111.563.565 36.876.373

49 Creditnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 77.645.872 201.362.043 96.539.351

54 Verschuldigde belastingen op de in roosters 00, 01, 02 en 03 aangegeven handelingen 82.168.303 92.232.286 94.654.994

55 Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde 

handelingen

30.467.673 42.291.069 47.785.393

56 Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door bepaalde medecontractanten verstrekte 

goederen en diensten

27.208.533 22.946.763 25.938.010

57 Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen (uit niet EU-Lidstaten) met verlegging 

van de heffing naar het binnenland

5.697.668 6.753.867 7.291.454

59 Aftrekbare btw 119.610.691 134.196.978 147.360.528

61 Herzieningen - verschuldigde belastingen 3 2.487.459 2.699.539 3.207.141

62 Herzieningen - aftrekbare belastingen 3 2.292.596 2.773.777 2.801.012

63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen creditnota's 3.338.854 7.646.001 3.490.079

64 Teruggave btw ingevolge uitgaande creditnota's 6.944.006 14.207.531 7.740.591

71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 35.351.722 36.860.292 39.222.845

72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 12.830.525 13.469.053 14.757.904

81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 645.474.974 691.289.438 830.316.397

82 Diensten, diverse goederen en andere 247.784.203 220.225.842 242.009.436

83 Bedrijfsmiddelen 37.415.130 37.154.222 41.579.921

84 Creditnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in rooster 86 7.877.455 11.937.784 16.917.754

85 Creditnota's met betrekking tot de overige inkomende handelingen 46.837.985 67.477.495 76.419.628

86 Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen 165.817.606 189.877.419 217.903.217
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87 Handelingen met betrekking tot werk in onroerende staat en daarmee gelijkgestelde handelingen 

waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de belasting; goederen verzonden vanuit een 

andere Lidstaat naar België in geval van verkopen op afstand of van

161.441.167 150.006.401 166.886.983

88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffing 34.944.650 38.806.079

91 Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand december 509.289 556.850 626.116

1 Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen … en sinds 2010, vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek hebben van de voorbelasting.
2 Bevat onder meer de werken in onroerende staat, de ermee gelijkgestelde handelingen en de andere handelingen waarvoor de medecontractant van de aangever de belasting moet betalen, voor zover die 

medecontractant een btw-belastingplichtige is die tot het indienen van periodieke btw-aangiften gehouden is.
3 Onvoldoende heffingen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.
4 Voorlopige cijfers.
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VENNOOTSCHAPSBELASTING

VI.1.5 Vennootschapsbelasting: overzicht van de evolutie van de belastbare grondslag (in duizend euro) 1

aanslagjaar 2007 aanslagjaar 2008 aanslagjaar 2009 aanslagjaar 2010

1ste bewerking: winst van het belastbaar tijdperk

Belastbare gereserveerde winst: a) aangroei 33.053.640 38.515.974 43.886.142 42.314.125

                                                    b) opneming -33.408.410 -48.687.549 -159.422.138 -53.243.987

Verworpen uitgaven 25.174.339 28.626.516 132.073.467 34.639.130

Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 46.773.221 61.088.414 56.255.481 42.715.998

Totaal resultaat van het belastbaar tijdperk 71.592.790 79.543.354 72.792.952 66.425.266

waarvan: - positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 79.596.386 91.144.546 93.968.167 81.645.683

                - negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -8.003.596 -11.601.191 -21.175.215 -15.220.417

Werkelijk resultaat uit de zeescheepvaart waarvoor de winst wordt vastgesteld 

op basis van de tonnage

511.394 488.178 975.490 65.701

Werkelijk resultaat uit activiteiten waarvoor de winst niet wordt vastgesteld op 

basis van de tonnage

71.081.396 79.055.177 71.817.462 66.359.566

waarvan: - positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 79.087.685 90.647.827 92.971.995 81.462.324

                - negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -8.006.289 -11.592.650 -21.154.533 -15.102.758

Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is:

- Verkregen abnormale of goedgunstige voordelen en verkregen 

   financiële voordelen of voordelen van alle aard

18.338 174.138 155.412 40.794

- Niet-naleving investeringsverplichting of onaantastbaarheids- 

  voorwaarde met betrekking tot de investeringsreserve

11.258 10.877 3.676 2.826

- Werknemersparticipatie 150.967 158.882 75.243 43.202

Subtotaal 180.563 343.897 234.331 86.822

- Opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden 169.432 14.294 21.527

- Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw 8.736

Totaal 180.563 513.329 248.625 117.086

Resterend resultaat: 70.900.833 78.541.848 71.568.837 66.242.480

waarvan: - positief resterend resultaat 78.916.810 90.203.514 92.755.009 81.352.231

               - negatief resterend resultaat -8.015.977 -11.661.666 -21.186.173 -15.109.751
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2de bewerking: Indeling van het resterend resultaat volgens oorsprong

belgische 

oorsprong 

en niet bij 

verdrag 

vrijgesteld

bij verdrag 

vrijgesteld

belgische 

oorsprong 

en niet bij 

verdrag 

vrijgesteld

bij verdrag 

vrijgesteld

belgische 

oorsprong 

en niet bij 

verdrag 

vrijgesteld

bij verdrag 

vrijgesteld

belgische 

oorsprong 

en niet bij 

verdrag 

vrijgesteld

bij verdrag 

vrijgesteld

Positief resultaat (winst van het belastbaar tijdperk) 77.360.061 1.556.749 88.134.684 2.068.830 90.942.277 1.812.732 80.282.505 1.072.245

Negatief resultaat (verlies van het belastbaar tijdperk) -7.938.192 -77.786 -9.728.565 -1.933.100 -21.133.940 -52.233 -14.966.555 -143.197

3de bewerking: aftrek van de winsten vrijgesteld bij verdrag en van de niet-belastbare bestanddelen

a) Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.556.749 -2.068.830 -1.812.732 -1.072.245

saldo 77.360.061 0 88.134.684 0 90.942.277 0 80.282.505 0

b) Niet-belastbare bestanddelen:

- Vrijgestelde giften -25.096 -28.169 -28.366 -26.548

- Vrijstelling bijkomend personeel uitvoer - integrale kwaliteitszorg -10.147 -2.238 -1.882 -540

- Vrijstelling bijkomend personeel K.M.O. -28.175 -31.174 -26.962 -21.697

- Vrijstelling stagebonus -763 -272 -383 -189

- Andere niet-belastbare bestanddelen -4.127.929 -3.785.184 -7.262.377 -6.220.380

Totaal aftrekbaar -4.192.110 -3.847.037 -7.319.969 -6.269.354

Beperkt tot: -4.187.183 -3.843.849 -7.315.907 -6.245.672

saldo 73.172.878 84.290.834 83.626.371 74.036.833

4de bewerking: DbI- en VrI-aftrek

c) Definitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten -26.343.678 -31.330.964 -30.037.225 -24.295.018

saldo 46.829.200 52.959.870 53.589.145 49.741.815

5de bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten

d) Aftrek voor octrooi-inkomsten -29.858 -109.765 -603.419

saldo 46.829.200 52.930.013 53.479.380 49.138.396

6de bewerking: aftrek voor risicokapitaal

e) Aftrek voor risicokapitaal -7.735.107 -12.728.070 -17.379.967 -16.957.465

saldo 39.094.093 40.201.942 36.099.414 32.180.931

7de bewerking: aftrek van vorige verliezen

f) Vorige verliezen -5.713.543 -5.739.722 -5.132.819 -5.347.881

saldo 33.380.551 34.462.220 30.966.595 26.833.050



113FOD Financiën - Jaarverslag 2011

8ste bewerking: Investeringsaftrek

g) Investeringsaftrek -592.989 -408.177 -281.054 -301.662

Winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op basis van de tonnage 7.045 6.642 9.628 7.641

Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 131.938 147.533 181.163 190.658

belasTbare grOnDslagen (incl. bestanddelen van het resultaat waarop 

de aftrekbeperking van toepassing is, winst uit zeescheepvaart, vastgesteld op 

basis van de tonnage en forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92)

33.107.108 34.721.546 31.124.957 26.846.773

- Belastbaar tegen het gewoon tarief 32.811.904 34.428.363 30.953.786 26.735.239

- Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 19,5% 813

- Verrichtingen bedoeld in artikel 216 WIB 92 belastbaar aan 16,5% 294.392 123.751 156.876 81.271

- Belastbaar tegen verlaagd tarief: 

opneming bepaalde vrijgestelde reserves en meerwaarden: 

* belastbaar aan 16,5% (AJ 2008) / 20,75% (AJ 2009) / 25% (AJ 2010) 137.855 8.447 7.406

* belastbaar aan 10% (AJ 2008) / 12% (AJ 2009) / 14% (AJ 2010) 31.577 5.847 14.122

- Kapitaal- en interestsubsidies in het kader van de steun aan de landbouw: 

* belastbaar aan 5% 8.736

1 De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen verschilt.  
-  Voor de aanslagjaren 2007 en 2008 weerhoudt de tabel definitieve gegevens, namelijk de resultaten na 43 zendingen. Voor die jaren zijn de cijfers dus vergelijkbaar. 
-  Voor het aanslagjaar 2009 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 35 zendingen.  
-  Voor het aanslagjaar 2010 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 23 zendingen.

Deze tabel geeft een overzicht van de bepaling van de belastinggrondslagen 
van de vennootschapsbelasting. 

Primo wordt voor elk aanslagjaar stapsgewijs, d.w.z. langs de klassieke 
bewerkingen om, aangeduid hoe de belastbare grondslag wordt berekend. 

Secundo verschaft elke stap ook een reeks detailgegevens over de mogelijk 
aftrekbare items of vrijstellingen. 

Tertio moet bij de beoordeling vooral de evolutie van de belastbare grondslag, 
belastbaar tegen het gewoon tarief worden bekeken. Die is voor de 
aanslagjaren 2003 tot 2008 telkens fors gestegen. In het aanslagjaar 2003 
bedroeg de belastbare grondslag, belastbaar tegen het gewone tarief, slechts 
20.254,88 miljoen euro, terwijl hij voor het aanslagjaar 2008 al is opgelopen 
tot 34.428,36 miljoen euro; een gemiddelde groei op jaarbasis van 11,19%. 

De voornaamste verklarende elementen van deze groei zijn: 

•	 Ten	eerste	is	er	de	evolutie	van	zowel	de	bedrijfseconomische	als	de	fiscale	
winst, uiteraard als gevolg van het zeer goede economische klimaat in 
Europa in het algemeen en het uitstekende Belgische ondernemingsklimaat 
in het bijzonder. De gemiddelde jaargroei van het fiscaal resultaat bedraagt 
trouwens voor de periode 2003-2008 maar liefst +16,29%). 

•	 Ten	tweede	moet	aangestipt	worden	dat	de	globale	vennootschapsbelasting	
eigenlijk een enorme groei-explosie heeft gekend vanaf de tariefverlaging 
met ingang van het aanslagjaar 2004. Naast de goede economische 
toestand (zie hierboven) speelt blijkbaar ook de aanpassing van de 
tarieven een belangrijke rol in de opbrengstevolutie van deze belasting. 
Men kan hier een toepassing van het Laffercurve- effect waarnemen. 
Eenmaal de belastingdruk boven een bepaald punt stijgt, zijn er dalende 

meeropbrengsten of, in sommige gevallen, zelfs opbrengstdalingen. Dit 
fenomeen wordt in België trouwens ook waargenomen in andere domeinen 
van de fiscaliteit (bv. bij de schenkingsrechten). 

Pas vanaf het aanslagjaar 2009 komt er een kentering. Dat is vrij logisch 
gezien de financieel-economische crisis die toeslaat vanaf het jaar 2008. De 
crisistoestand heeft zich onmiddellijk in de belastbare grondslag vertaald: er 
treedt een daling op van 4%. Omdat, zeker aan het eind van 2008, een hele 
reeks ondernemingen stilvielen, zijn er zware repercussies geweest op de 
winsten met een daling van de belastbare grondslag tot gevolg. 

mmm
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