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I. 1  BEHEER EN DIENSTVERLENING DOOR FISCALITEIT

INKOMSTENBELASTINGEN

I.1.1 AANTAL BELASTINGPLICHTIGEN

Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010

Toestand op 01/07/2008 Toestand op 01/07/2009 Toestand op 01/07/2010

Personenbelasting waarvan: 6.779.616 6.854.795 6.910.757

• loontrekkers 6.023.544 6.086.783 6.127.613

• bedrijfsleiders 246.138 252.950 264.640

• zelfstandigen 509.934 515.062 518.504

Vennootschapsbelasting 451.119 450.869 468.162

Belasting niet-inwoners, 

natuurlijke personen

57.368 59.646 69.075 (1)

Belasting niet-inwoners, 

rechtspersonen

12.102 12.106 11.749

Rechtspersonenbelasting 125.089 128.336 142.361

(1) cijfer op 05/05/2011
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I.1.2 AANTAL INGEDIENDE AANGIFTEN

Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010

Toestand op 30/06/2009 Toestand op 30/06/2010 Toestand op 31/12/2010

Personenbelasting 5.930.473 6.044.482 5.899.184

Vennootschapsbelasting 382.725 401.105 411.169

Belasting niet-inwoners, 

natuurlijke personen

36.513 44.493 43.916 (1)

Belasting niet-inwoners, 

rechtspersonen

7.619 7.607 7625

Rechtspersonenbelasting 81.662 83.780 78.470

(1) cijfer op 05/05/2011



1111

I.1.3 EVOLUTIE INGEDIENDE AANGIFTEN PER KANAAL (a)

Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010

Personenbelasting (PB)

Elektronische aangiften (1)

• via Tax-on-web Burger 302.903 683.562 957.464

• via Tax-on-web Ambtenaar 721.472 959.139 1.069.276

• via Tax-on-web Mandataris 669.483 830.246 962.109

Papieren aangiften (2)

• gescand 3.876.591 3.496.247 2.946.463

• manueel geëncodeerd 373.195 49.906 48.892

Belasting niet-inwoners, natuurlijke personen (BNI) (2)

Elektronische aangiften 

• via Tax-on-web Burger

Niet van toepassing

39 104

• via Tax-on-web Ambtenaar 23 4

• via Tax-on-web Mandataris 2.312 4.931

Papieren aangiften manueel 

geëncodeerd

46.400 47.138 38.877

Vennootschapsbelasting (VenSoc)

Elektronische aangiften 

• via VenSoc (1) 137.241 182.251 216.635

(a) enkel die belastingen waarvoor een elektronische aangifte mogelijk is, zijn opgenomen

(1) cijfers electronische aangiften PB en VenSoc op 31/12 van het betrokken jaar

(2) cijfers papieren aangifte PB en BNI op 05/05/2011

Cijfers per kanaal zijn afkomstig van verschillende bronnen, met verschillende data van publicatie als gevolg.
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I.1.4 EVOLUTIE VAN DE NIET-INDIENERS

Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010

Toestand op 30/06/2009 Toestand op 30/06/2010 Toestand op 31/12/2010 (1)

Aantal in 

te dienen 

aangiften

Aantal niet-

ingediende aangiften 

(in %)

Aantal in 

te dienen 

aangiften

Aantal niet-

ingediende aangiften 

(in %)

Aantal in 

te dienen 

aangiften

Aantal niet-

ingediende aangiften 

(in %)

Personenbelasting 6.238.548 308.075 4,94% 6.371.687 327.205 5,14% 6.309.703 410.519 6,51%

Vennootschapsbelasting 416.654 33.929 8,14% 435.753 34.648 7,95% 450.218 39.049 8,67%

Belasting niet-inwoners, 

natuurlijke personen

57.368 20.855 36,35% 59.646 15.153 25,40% 69.075 (2) 25.159 (2) 36,42%

Belasting niet-inwoners, 

rechtspersonen

12.102 4.483 37,04% 11.749 4.124 35,10% 11.484 6.046 52,65%

Rechtspersonenbelasting 90.825 9.163 10,09% 91.266 7.486 8,20% 90.238 11.768 13,04%

(1) Aanslagjaar 2010 eindigt op 30/06/2011. Dit cijfer is dus voorlopig.

(2) cijfers op 05/05/2011
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I.1.5 VOORSTEL VAN AANSLAG PERSONENBELASTING

Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010

Voorstel ingekohierd zonder 

wijziging(en) Niet van toepassing

4.484

Voorstel ingekohierd na 

wijziging(en)

162

Totaal 4.646
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I.1.6 BEHEER VAN AANGIFTEN

AUTOMATISCHE INKOHIERINGEN (TOESTAND OP 31/12)

2008 2009 2010

Personenbelasting

• Loontrekkers 3.051.884 2.394.413 3.338.398

• Bedrijfsleiders 9.362 203.042 116.235

• Zelfstandigen 42.571 266.528 164.533

Totaal 3.103.817 2.863.983 3.619.166

Vennootschapsbelasting 128.141 166.341 212.737

Belasting niet-inwoners, natuurlijke personen

Niet van toepassing
Belasting niet-inwoners, rechtspersonen

Rechtspersonenbelasting

 INKOHIERINGEN PB (TOESTAND OP 31/12)

Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009 Aanslagjaar 2010

Aantal artikels Aantal artikels Aantal artikels

Positieve aanslagen 808.585 873.264 1.002.169

Aanslagen met saldo 0 716.932 738.842 786.770

Negatieve aanslagen 780.022 1.757.146 2.168.732

Gecumuleerd totaal 2.305.539 3.369.252 3.957.671
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I.1.7  DIENSTVERLENING AAN ANDERE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN, MINISTERIES EN INSTANTIES

AANTAL DOOR DE DIENSTEN VAN FISCALITEIT AFGELEVERDE ATTESTEN

Omschrijving 2008 2009 2010

Attesten op papier (1) 28.372 23.535 10.512

Attesten op magnetische 

informatiedrager, waarvan: 
3.825.402 3.583.800 3.849.035

• maximumfactuur (2) 2.502.888 2.472.122 2.430.512

• andere gevallen 1.322.514 1.111.678 1.418.523

(1) De afgeleverde inkomstengetuigschriften op papier nemen af ten voordele van de elektronische getuigschriften (rubriek “andere gevallen”). Het totaal aantal 

getuigschriften daalt tengevolge 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 deze sociale wetgeving te kunnen toepassen vraagt het RIZIV massaal om inlichtingen i.v.m. de inkomsten van de personen die even-

tueel 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 INDIENEN

2008 2009 2010

Btw-belastingplichtigen die 

maandelijks een aangifte indienen

88.752 89.673 90.417

Btw-belastingplichtigen die 

driemaandelijks een aangifte 

indienen waarvan:

548.670 554.906 566.467

• gewone driemaandelijkse 521.453 529.199 542.232

• onderworpen aan een forfait 26.567 25.090 23.681

• eveneens aan de bijzondere 

landbouwregeling onderworpen

650 617 554

Personen die bijzondere aangiften 

moeten indienen (1)

3.527 2.034 3.028

Btw-belastingplichtigen vrijgesteld 

van het indienen van periodieke 

aangiften en die geen bijzondere 

aangiften moeten indienen (2)

115.878 119.770 122.920

Totaal 756.827 766.383 782.832

(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 deze verwervingen, onder de door deze wettelijke bepaling voorziene voorwaarden, in België aan de belasting onderworpen. 

Lichting van de optie: de wet voorziet dat de btw-belastingplichtigen en de 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 doen zijn de volgende:

• de btw-belastingplichtigen onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling (art. 57 van het Btw-Wetboek)       

• de btw-belastingplichtigen onderworpen aan de vrijstellingsregeling (art. 56, § 2, van het Btw-Wetboek)       

• de btw-belastingplichtigen wiens handelingen door art. 44 van het Btw-Wetboek zijn vrijgesteld (notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders, dokters, 

tandartsen ...)       

• de gefailleerde btw-belastingplichtigen (onderworpen aan een bijzonder regime)       

• de niet-belastingplichtige rechtspersonen.



1717

I.1.9  AANTAL INGEDIENDE BTW-AANGIFTEN (OP 31/12)

2008 2009 2010

Maandelijkse aangiften 2.916.124 2.915.260 2.949.391

Trimestriële aangiften 291.653 345.104 331.667

Bijzondere afgehandelde 

en geregistreerde 

aangiften (1)

2.474 2.441 3.278

TOTAAL 3.210.251 3.262.805 3.284.336

(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.
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2008 2009 2010

Elektronische aangiften

• Via Intervat 2.203.362 2.972.663 3.189.234

Papieren aangiften

• gescand 955.219 244.464 69.975

• manueel 

geëncodeerd via 

STIR-BTW

129.616 71.627 55.384

I.1.10  EVOLUTIE INGEDIENDE EN GEREGISTREERDE BTW-AANGIFTEN PER KANAAL (OP 31/12)
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I.1.11  AANTAL GECREËERDE BIJZONDERE REKENINGEN WEGENS NIET-INDIENING BTW-AANGIFTE

2008 2009 2010

39.691 42.385 43.785
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I.1.12  VALIDERING DOOR DE FISCALITEIT VAN AANVRAGEN OM VRIJSTELLING VAN BTW (ART. 42, § 3, VAN HET BTW-WETBOEK)
         (PER KALENDERJAAR)

2008 2009 2010

Diplomatieke missies, internationale organisaties en strijdkrachten

Offi cieel gebruik

Aankopen in België:

• Aantal gevalideerde documenten 7.858 7.824 6.735

• Totaal bedrag van de aankopen zonder btw 61.137.060 53.648.340 50.878.456

Aankopen in een andere lidstaat EU:

• Aantal gevalideerde documenten 2.670 1.977 2.517

• Totaal bedrag van de aankopen zonder btw 19.094.609 34.791.861 421.747.958

Persoonlijk gebruik

Aankopen in België:

• Aantal gevalideerde documenten 4.114 3.995 4.359

• Totaal bedrag van de aankopen zonder btw 14.186.472 12.675.072 12.595.631

Aankopen in een andere lidstaat EU:

•  Aantal gevalideerde documenten 6.352 6.249 6.451

• Totaal bedrag van de aankopen zonder btw 10.865.131 11.039.388 11.356.695

Totaal aantal gevalideerde documenten 20.994 20.045 20.062

Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in België 75.323.532 66.323.412 63.474.087

Totaal bedrag van de aankopen zonder btw in andere lidstaat van 

de EU
29.959.740 45.831.249 433.104.653

COMMENTAAR BIJ TABEL I.1.12

Voor de aankopen voor persoonlijk gebruik in België zijn enkel gegevens bekend van de aankopen door de leden van Buitenlandse NAVO-strijd-

krachten. De vrijstellingen voor leden van diplomatieke missies zijn niet afhankelijk van een validering tenzij voor de aankoop van voertuigen. 

Zijn evenmin opgenomen de valideringen voor aankopen door ambtenaren van de internationale instellingen in België.

Het grote verschil in vergelijking met andere jaren voor de aankopen voor offi cieel gebruik in een andere EU-lidstaat, komt door één uitzonder-

lijke aankoop van een internationale organisatie.
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I. 2  BEHEER EN DIENSTVERLENING DOOR INNING EN INVORDERING

I.2.1  VOORAFBETALINGEN

        (IN DUIZEND EURO)

NATUURLIJKE PERSONEN RECHTSPERSONEN TOTAAL

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Aantal belastingplichtigen 258.723 242.607 223.664 116.171 114.097 109.691 374.894 356.704 333.355

Aantal betalingen 477.774 450.148 407.996 188.930 197.382 186.398 666.704 647.530 594.394

Bruto-ontvangsten 1.797.772 1.713.079 1.669.114 10.018.694 7.583.672 7.942.923 11.816.466 9.296.751 9.612.037

Terugbetalingen-

ontheffi ngen

21.259 21.356 17.862 441.600 881.848 275.550 462.859 903.204 293.412

Netto-ontvangsten 1.776.513 1.691.723 1.651.252 9.577.094 6.701.824 7.667.373 11.353.608 8.393.546 9.318.625

COMMENTAAR BIJ TABEL I.2.1

Deze nieuwe 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 2008-2010.

Wat de voorafbetalingen 2000-2008 voor de natuurlijke personen betreft, dient opgemerkt dat het aantal belastingplichtigen, het aantal betalin-

gen en de reëel ontvangen bedragen relatief geringe schommelingen ondergaan. Wel is er een dalende tendens van de voorafbetalingen ter 

zake waar te nemen en dat ondanks de behoorlijke economische conjunctuur gedurende de betrokken periode. De fi nancieel-economische 

crisis is wel eind 2008 begonnen maar sorteerde uiteindelijk relatief weinig effect op de voorafbetalingen. 

Belangrijk feit bij de verklaring van de evolutie 2000-2008 is dat heel wat vrije beroepen en ook handelaars hun bedrijvigheid in een vennootsc-

hap onderbrengen, waardoor er minder betaald wordt in de categorie “natuurlijke personen” en zulks ten voordele van de betalingen bij de 

rechtspersonen. 

Vanaf het jaar 2009 verandert de situatie vrij grondig. Inderdaad, de bovenvermelde fi nancieel-economische crisis heeft gedurende dat jaar in 

volle hevigheid gewoed. Het resultaat was een sterke daling van de voorafbetalingen verricht door de natuurlijke personen. De netto- ontvang-

sten daalden met liefst 4,77% in verhouding tot het jaar 2008. 

Ook gedurende het jaar 2010 zijn de voorafbetalingen verricht door particulieren verder afgenomen en dit ondanks het vrij behoorlijke econo-

misch klimaat in België. De daling bedroeg zowat 2,39%. Verklaring voor deze dalende trend is ondermeer de zeer lage bonifi catie- en penali-

satiegraad 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.

Wat de evolutie 2000-2008 van de voorafbetalingen bij de rechtspersonen betreft, ziet het plaatje er helemaal anders uit. Het aantal belasting-

plichtigen en het aantal betalingen schommelen wel niet zo fel, maar de betaalde bedragen zijn de laatste jaren zeer fel toegenomen. In 2000 

bedroegen de betalingen inzake de voorafbetalingen van de rechtspersonen slechts 7,2 miljard euro tegenover een betaald bedrag in 2008 van 

liefst 9,58 miljard euro, of een jaarlijkse, relatieve toename met 3,63%, wat behoorlijk is. Inderdaad, ondanks de belastinghervorming van 2002 

en de fel gevreesde invoering voor de aftrek van risicokapitaal (beter gekend onder de benaming notionele interestaftrek), benadert deze groei 

van de voorafbetalingen de gemiddelde algemeen-economische groei van de Belgische economie in de betrokken periode. De gemiddelde groei 

van het bruto binnenlands product bedroeg gedurende diezelfde periode 3,99%. 

Wat specifi ek het jaar 2008 betreft, dient aangestipt dat de crisis toch reeds een effect sorteerde op de ontvangsten. Inderdaad, de opbrengst 

loopt terug van nog 9,77 miljard euro in 2007 tot 9,58 miljard euro in 2008. Dit betekent een relatieve daling met 1,94%. Niet enkel de ontvangsten 

in het vierde kwartaal liepen fel terug. Ook de teruggaven begonnen sterk op te lopen als gevolg van de crisis.

In 2009 sorteert de wereldomspannende, economische crisis haar vol effect op de bedrijfswinsten van de in België gevestigde ondernemingen 

met een fl inke duik van de voorafbetalingen als 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 voorziene 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 bonifi catie- 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.
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I.2.2  VOORHEFFINGEN, MET DE INKOMSTENBELASTINGEN GELIJKGESTELDE BELASTINGEN EN DIVERSE FICHES

2008 2009 2010

Onroerende voorheffi ng

Aantal aanslagbiljetten 1.784.349 1.800.674 1.815.030

Verkeersbelasting (1)

Geautomatiseerde voertuigen - Aantal verzonden uitnodigingen 

tot betaling (2)

6.191.196 630.5254 6.220.573

Niet-geautomatiseerde voertuigen:

• Aantal ingediende aangiften 252.460 246.957 243.268

• Aantal uitgereikte fi scale kentekens 255.436 249.395 244.042

Belasting op de inverkeerstelling

Aantal inschrijvingen 1.252.097 1.241.505 1.242.546

Accijnscompenserende belasting

Aantal betalingsuitnodigingen 115.335(3) nihil nihil

Eurovignet

Aantal 83.595 91.950 87.443

Belasting op de automatische ontspanningstoestellen

Aantal uitgereikte kentekens 50.828 44.892 35.591

Aangiften bedrijfsvoorheffi ng waarvan: 6.329.633 5.916.397(4) 6.169.796(4) 

• geregistreerd door de ontvangkantoren (5) 547.352 161.150    66.603 

• op magnetische dragers verwerkt door BCIV (6) 97.033 0 (7) 0 (7) 

• geregistreerd via internet (Finprof) (8) 5.685.248 5.755.247 6.103.193 

Roerende voorheffi ng 137.428 136.010

Belcotaxfi ches 23.789.242 26.757.747 28.673.189

Verschillende fi ches toegestuurd aan de taxatiediensten, waarvan 
(9):

4.033.602 2.218.085(10)

• 281.10 tot 281.40 1.063.118 24.576

• 281.50 1.042.573 336.905

• 281.60 393.428 325.111

• Andere inlichtingenfi ches 1.534.483 1.531.493

(1) De uitnodigingen tot betaling van de verkeersbelasting bevatten eveneens de uitnodigingen tot betaling van de belasting op de inverkeerstelling en de accijnscom-

penserende belasting.       

(2) De cijfers van de verzonden uitnodigingen hebben telkens op de 12 maanden van dit begrotingsjaar, maar zijn daarom niet noodzakelijk in dat jaar verzonden 

(bv. uitnodigingen voor de inschrijvingen van de maand oktober worden pas begin van het volgend jaar verstuurd). Voor 2010 was er het bijzondere gegeven dat de 

FOD Financiën voor het Vlaams Gewest slechts voor 11 maanden verzond. De uitnodigingen voor de maand november werden immers al door VLABEL verstuurd. 

Vandaar het verschil.      

(3) Vanaf het aanslagjaar 2008 werd de accijnscompenserende belasting afgeschaft. Het betreft dus het aantal voertuigen die deze belasting nog verschuldigd waren 

voor het resterende deel van aanslagjaar 2007.      

(4) Inclusief aangiften met betrekking tot “niet door te storten bedrijfsvoorheffi ng”      

(5) Bij de behandeling van de papieren aangiften zijn er twee data belangrijk: de datum van ontvangst van de aangifte op het kantoor en de datum van inbreng van de 

aangifte in de databank BV/Land. Doordat er op het einde van het jaar steeds een stock is van niet ingebrachte aangiften toont het vermelde cijfer het aantal aangif-

ten geteld volgens datum van ontvangst op de ontvangkantoren.      

(6) De aangiften op magnetische drager zijn afkomstig van de erkende sociale secretariaten voor werkgevers. (BCIV = Belastingcentrum voor informatieverwerking).

(7) Deze wijze van indiening van aangiften werd vanaf 1 januari 2009 afgeschaft door de start op dezelfde datum van het verplicht gebruik van Finprof. 

(8) Het systeem Finprof werd in februari 2003 ingevoerd voor alle gebruikers. Dankzij dit systeem kunnen alle belastingplichtigen hun aangiften in de bedrijfsvoor-

heffi ng rechtstreeks langs 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. 

(9) 281.10 tot 281.40: bezoldigingen, pensioenen, ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, brugpensioenen, vervangingsinkomsten, inkomsten van bedrijfsleiders,

     zitpenningen, subsidies, renten, roerende inkomsten, ...

     281.50: commissielonen.

     281.60: stortingen voor pensioensparen.

(10) Het aantal fi ches toegestuurd aan de taxatiediensten is gedaald t.o.v. de vorige jaren, omdat de fi ches meer en meer elektronisch via Belcotax-On-Web worden 

toegezonden. Naar de toekomst toe zal dit aantal blijven dalen.      
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I.2.3  AANTAL UITNODIGINGEN TOT BETALING EN AANSLAGBILJETTEN VIA HET GEAUTOMATISEERDE SYSTEEM

AARD VAN DE BELASTING

OF DE VOORHEFFING
UITNODIGINGEN TOT BETALING AANSLAGBILJETTEN

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Personenbelasting, 

vennootschapsbelasting, 

belasting niet-inwoners

- - - 6.553.717 7.185.209 8.463.074

Geautomatiseerde voertuigen 

(verkeersbelasting en belasting 

op de inverkeerstelling)

6.191.196 6.305.254 6.220.573 1.331.895 1.298.491 1.282.749

Voorafbetalingen 1.512.465 1.519.512 1.434.364 - - -

Bedrijfsvoorheffi ng - - - 197.992 186.406 214.922

Onroerende voorheffi ng - - - 1.784.349 1.800.674 1.815.030

Totaal 7.703.661 7.824.766 7.654.937 9.867.953 10.470.780 11.775.775
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I.3  BEHEER EN DIENSTVERLENING DOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

I.3.1  KADASTRALE UITTREKSELS EN ONLINERAADPLEGINGEN VAN DE KADASTRALE DOCUMENTATIE

2008 2009 2010

Aantal

Uittreksels 995.021 926.868 896.911

Onlineraadplegingen 388.597 388.503 410.527

Ontvangsten

Uittreksels 10.028.056 9.052.953 9.704.291

Onlineraadplegingen 1.224.081 1.223.784 1.293.160

Totaal 11.252.137 10.276.737 10.997.451

COMMENTAAR BIJ TABEL I.3.1

De Patrimoniumdocumentatie levert, tegen betaling en onder bepaalde voorwaarden, informatie uit haar kadastrale documentatie (uittreksels 

en mondelinge inlichtingen).

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat heeft een onlinetoegang tot de kadastrale databank tegen een vergelding van 3,15 euro 

per raadpleging. In 2010 stijgt het aantal onlineraadplegingen weer aanzienlijk, na twee jaar van stabilisatie. Mede hierdoor daalt de afgifte 

van traditionele kadastrale uittreksels. De stijging van de ontvangsten voor de uittreksels is te wijten is aan de enorme vraag naar kadastrale 

informatie.
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I.3.2  AANTAL REGISTRATIES EN AANGIFTEN

2008 2009 2010

Notariële akten (repertorium) 838.052 803.809 845.873

Geregistreerde 

administratieve akten

13.155 12.250 13.367

Geregistreerde onderhandse 

akten

658.362 690.228 677.691

Geregistreerde vonnissen 17.818 18.951 20.109

Meegedeelde vonnissen 834.297 776.180 749.423

Geregistreerde akten van 

gerechtsdeurwaarders

507.910 - -

Akten van 

gerechtsdeurwaarders 

(repertorium)

2.126.289 2.133.711 2.261.751

Aanvragen tot teruggave 40.142 - -

Aanvragen tot teruggave die 

manueel werden afgehandeld

- 23.765 21.722

Aangiften van vzw's 12.087 12.837 13.788

Oorspronkelijke aangiften van 

nalatenschap - belastbaar

63.900 64.282 64.647

Oorspronkelijke aangiften van 

nalatenschap - onbelastbaar

12.024 11.047 10.379

Totaal van de oorspronkelijke 

aangiften van nalatenschap

75.924 75.329 75.026

Bijvoeglijke of verbeterende 

aangiften van nalatenschap

32.052 33.759 34.844

Totaal van de aangiften 120.063 121.925 123.658

Afgeleverde attesten 

erfopvolging

16.735 20.260 26.844

Algemeen totaal 3.046.534 4.601.079 4.740.438

Aantal overlijdens - - 106.671

eSUCC CONSULT - 27.314 11.706
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I.3.3  AANTAL INGEGEVEN HUURCONTRACTEN IN DE DATABASE (1)

2008 2009 2010

248.329 190.709 192.296

(1) Contracten van studentenkamers en sociale woningen zijn niet opgenomen.
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I.3.4  EVOLUTIE VAN DE PRIJSINDEX

2008 2009 2010 

Type goederen

Appartementen 1,79 1,90 1,98

Villa's + huizen (met 2 of 3 gevels) 1,88 1,93 2,01

I.3.5  GEMIDDELDE VERKOOPPRIJZEN VOLGENS TYPE VAN GOED EN PER GEWEST

Vlaams Gewest

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest

Waals Gewest

Appartementen 181.000 196.000 131.000

Huizen (met 2 of 3 gevels) 195.000 380.000 137.000

Villa's 318.000 1.003.000 228.000
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I.3.6  AANTAL VERKOPEN PER PRIJSSCHIJF, PER TYPE EN PER GEWEST

VLAAMS GEWEST BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST WAALS GEWEST

Appartementen Huizen Villa’s Appartementen Huizen Villa’s Appartementen Huizen Villa’s

Prijsschijf (in euro)

<= 50.000 243 498 162 72 9 1 188 1.542 231

50.000 - 100.000 2.183 3.214 252 882 16 0 1.009 5.674 667

100.000 - 150.000 5.141 7.046 822 2.252 78 0 1.249 6.743 1.459

150.000 - 200.000 3.848 9.716 2.112 1.788 248 0 570 3.428 2.178

200.000 - 250.000 1.516 6.183 2.641 868 455 1 191 1.085 1.728

250.000 - 300.000 719 3.294 2.479 504 479 1 69 509 1.059

300.000 - 350.000 374 1.268 1.790 287 355 7 22 231 584

350.000 - 400.000 239 573 1.135 182 300 3 19 98 308

400.000 - 450.000 120 260 682 109 204 6 15 35 192

450.000 - 500.000 84 129 431 64 154 6 5 27 103

>= 500.000 307 390 1.313 159 453 113 15 60 311

Totaal aantal 14.774 32.571 13.819 7.167 2.751 138 3.352 19.432 8.820

Gemiddelde prijs 181.000 131.000 196.000 195.000 137.000 380.000 318.000 228.000 1.003.000

BELGIE

Appartementen Huizen Villa’s Alle types 

woningen

Prijsschijf (in euro)

<= 50.000 503 2.049 394 2.946

50.000 - 100.000 4.074 8.904 919 13.897

100.000 - 150.000 8.642 13.867 2.281 22.790

150.000 - 200.000 6.206 13.392 4.290 23.888

200.000 - 250.000 2.575 7.723 4.370 14.668

250.000 - 300.000 1.292 4.282 3.539 9.113

300.000 - 350.000 683 1.854 2.381 4.918

350.000 - 400.000 440 971 1.446 2.857

400.000 - 450.000 244 499 880 1.623

450.000 - 500.000 153 310 540 1.003

>= 500.000 481 903 1.737 3.121

Totaal aantal 25.293 54.754 22.777 100.824

2008 2009 2010

24.872 22.470 25.293

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VERKOCHTE APPARTEMENTEN (BELGIE)

2008 2009 2010

54.212 51.964 54.754

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VERKOCHTE HUIZEN MET 2 OF 3 GEVELS (BELGIE)

2008 2009 2010

22.403 21.355 22.777

EVOLUTIE VAN HET AANTAL VERKOCHTE VILLA’S (BELGIE)
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I.3.7  OPDRACHTEN VAN DE AANKOOPCOMITÉS

2008 2009 2010

Akten 10.022 9.728 9.212

• Vervreemdingen (1) 1.471 1.444 1.215

• Totaal verkoopprijzen (2) 218 161 158

• Minnelijke verwervingen (3) 4.201 4.328 3.967

Totaal prijzen en vergoedingen 

(incl. huurvergoedingen) (2)

294 284 279

Nieuwe 

onteigeningsprocedures

115 143 77

Hangende 

onteigeningsprocedures op

31 december 2010

825 774 707

(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
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I.3.8  ERFLOZE NALATENSCHAPPEN

Jaar van het openvallen van de nalatenschappen 2008 2009 2010 

Aantal opgevorderde en behouden nalatenschappen 104 87 118

Aantal opgevorderde nalatenschappen die werden 

teruggegeven aan erfgenamen die zich later hebben kenbaar 

gemaakt

2 5 2

Netto-actief van de nalatenschappen (in euro) (1) 9.156.432 5.280.969 10.598.675

Aan de Gewesten betaalde successierechten (in euro)  (2) 5.071.471 4.042.962 6.178.616

(1) De bedragen kunnen schommelen indien er een bijkomend actief of passief wordt ontdekt na de neerlegging van de aangifte van nalatenschap.

(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 inzake die rechten zijn niet beschikbaar.
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I. 4  BEHEER EN DIENSTVERLENING DOOR DOUANE & ACCIJNZEN

I.4.1  AANTAL ACCIJNSAANGIFTEN

2008 2009 2010

Openingsbelasting - - -

Vergunningsrecht - - -

Beroepsuitoefening 2.388 2.666 2.172

Vervoer onder schorsing van accijnzen

• Vertrek 81.662 83.780 344.677

• Aankomst 307.625 311.237 311.551

Inverbruiksstelling 119.591 123.151 116.926
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I.4.2  OPDELING VAN HET AANTAL ANALYSES NAAR DE TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING (LABO D&A)
2008 2009 2010

Accijnsreglementering

• minerale oliën 13.537 14.219 17.050

• alcohol 965 1.102 397

• denaturering alcohol 237 201 221

• bieren 956 1.102 1.309

• andere 529 654 298

Restituties zuivelproducten en 

veevoeders

497 678 268

Economische douaneregelingen 275 129 197

Invoer 554 402 498

Andere 261 252 406
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II. CONTROLE & INVORDERING
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II.1  CONTROLE BINNEN FISCALITEIT

CONTROLES PER BELASTING

II.1.1  CONTROLE PERSONENBELASTING

LOONTREKKERS

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 26.113 100.351 217.702

Lokale selectie 426 1.376 1.696

Totaal 2.679.099 26.539 3.817.204 101.727 3.343.030 219.398

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 18.054 86.872 130.094

Lokale selectie 355 944 1.104

Totaal 293.184 18.409 323.614 87.816 278.086 131.198

Inkomsten verhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 133.135 1.112.718 1.442.052

Lokale selectie 2.998 8.870 7.864

Totaal 1.796.313 136.133 1.285.749 1.121.589 1.164.352 1.449.916

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 66.014 982.462 1.213.715

Lokale selectie 645 4.138 1.185

Totaal 828.258 66.659 21.410 986.601 127 1.214.900

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

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie

BEDRIJFSLEIDERS

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 8.306 14.371 15.482

Lokale selectie 399 721 1.132

Totaal 123.134 8.705 221.307 15.092 169.016 16.614

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 6.598 10.824 10.384

Lokale selectie 312 488 648

Totaal 20.273 6.910 21.903 11.312 21.091 11.032

Inkomsten-verhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 82.737 139.400 153.066

Lokale selectie 5.362 8.241 7.045

Totaal 172.808 88.099 115.626 147.640 130.912 160.111

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 34.060 72.933 83.957

Lokale selectie 1.401 2.026 749

Totaal 42.556 35.461 3.294 74.960 0 84.707

Met ingang van het aanslagjaar 2009, waarvoor de werkzaamheden aanvatten op 1 juli 2009, worden aanslagen van ambtswege (AVA) als een controle gestatis-
tikeerd 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 verifi catie onderworpen (GV) en worden daarom niet apart vermeld.

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie
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ZELFSTANDIGEN

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 46.333 8.330 60.546 9.053 82.156 8.181

Lokale selectie 3.866 3.422 7.674 4.013 18.737 5.099

Totaal 258.302 50.199 11.752 452.472 68.220 13.066 333.280 100.893 13.280

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 40.203 7.181 51.260 7.535 69.653 6.030

Lokale selectie 3.489 3.020 6.220 3.401 14.678 4.059

Totaal 36.448 43.692 10.201 35.732 57.480 10.936 13.281 84.331 10.089

Inkomsten-verhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 485.478 111.994 556.520 82.635 629.761 100.970

Lokale selectie 52.132 145.433 64.163 43.824 134.043 53.421

Totaal 278.600 537.610 257.427 154.126 620.683 126.459 45.933 763.803 154.391

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 215.409 259.643 257.033

Lokale selectie 22.130 26.129 26.220

Totaal 78.878 237.539 4.437 285.772 84 283.253

Met ingang van het aanslagjaar 2009, waarvoor de werkzaamheden aanvatten op 1 juli 2009, worden aanslagen van ambtswege (AVA) als een controle gestatis-
tikeerd 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 verifi catie onderworpen, zij worden echter niet afzonderlijk vermeld in de rubriek AVA. Het bedrag van de inkom-
stenverhogingen naar aanleiding van grondige verifi caties is in 2008 beïnvloed door een uitzonderlijk geval van de lokale selectie van meer dan 100 miljoen euro. 
Zonder dit geval zou het totaal 157.397 (duizend) euro bedragen in plaats van 257.427 (duizend) euro.

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie

TOTAAL PERSONENBELASTING

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 80.752 8.330 175.268 9.053 315.340 8.181

Lokale selectie 4.691 3.422 9.771 4.013 21.565 5.099

Totaal 3.060.535 85.443 11.752 4.490.983 185.039 13.066 3.845.326 336.905 13.280

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 64.855 7.181 148.956 7.535 210.131 6.030

Lokale selectie 4.156 3.020 7.652 3.401 16.430 4.059

Totaal 349.905 69.011 10.201 381.249 156.608 10.936 312.458 226.561 10.089

Inkomsten-verhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 701.350 111.994 1.808.638 82.635 2.224.878 100.970

Lokale selectie 60.492 145.433 81.274 43.824 148.952 53.421

Totaal 2.247.721 761.842 257.427 1.555.500 1.889.912 126.459 1.341.197 2.373.831 154.391

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 315.484 1.315.038 1.554.705

Lokale selectie 24.176 32.294 28.154

Totaal 949.692 339.660 29.140 1.347.332 211 1.582.860

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 verifi catie
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II.1.2  CONTROLE VENNOOTSCHAPSBELASTING

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 30.335 22.157 31.119 22.843 37.237 22.022

Lokale selectie 7.319 6.442 9.544 7.060 21.231 7.860

Totaal 418.753 37.654 28.599 409.881 40.663 29.903 358.711 58.468 29.882

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 25.041 17.926 24.950 17.950 22.573 16.373

Lokale selectie 6.484 5.158 8.224 5.601 16.342 5.762

Totaal 35.573 31.525 23.084 29.346 33.174 23.551 19.158 38.915 22.135

Inkomsten verhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 643.971 1.355.169 697.030 1.162.609 672.527 1.399.201

Lokale selectie 257.309 290.911 233.774 562.630 463.282 1.022.016

Totaal 288.868 901.279 1.646.080 215.546 930.804 1.725.239 171.571 1.135.809 2.421.216

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 156.062 157.647 202.085

Lokale selectie 59.697 63.394 32.210

Totaal 31.385 215.758 66.589 221.041 42.835 234.295

Het resultaat van de inkomstenverhogingen naar aanleiding van grondige verifi caties wordt in 2010 beïnvloed door een uitzonderlijk geval van meer dan 

69 miljoen euro bij de centrale selectie. Niet-indieners worden sporadisch ook wel aan een grondige verifi catie onderworpen, zij worden echter niet afzonderlijk 

vermeld in de rubriek AVA.

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie
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II.1.3  CONTROLE RECHTSPERSONENBELASTING

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 3.844 145 4.779 296 4.704 203

Lokale selectie 210 342 1.320 566 3.212 829

Totaal 116.236 4.054 487 98.841 6.099 862 97.658 7.916 1.032

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 292 29 1.140 83 481 37

Lokale selectie 115 69 359 128 615 160

Totaal 1.904 407 98 714 1.499 211 211 1.096 197

Inkomstenverhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 13.617 104 5.418 1.449 4.028 387

Lokale selectie 1.238 913 14.113 1.400 16.636 1.778

Totaal 314 14.854 1.017 118 19.531 2.849 87 20.664 2.166

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 202 110 129

Lokale selectie 90 436 76

Totaal 8 292 0 546 0 205

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie
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II.1.4  CONTROLE BELASTING NIET-INWONERS (VENNOOTSCHAPPEN)

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal onderzochte aangiften

Centrale selectie 711 202 587 127 585 217

Lokale selectie 4 9 0 36 60 67

Totaal 16.212 715 211 13.740 587 163 15.198 645 284

waarvan gewijzigd

Centrale selectie 380 92 334 76 344 105

Lokale selectie 3 5 0 31 42 31

Totaal 206 383 97 244 334 107 111 386 136

Inkomstenverhogingen (inclusief AVA) in duizend euro

Centrale selectie 34.321 15.965 26.627 35.707 16.857 140.705

Lokale selectie 829 317 0 2.157 1.703 10.496

Totaal 1.225 35.151 16.282 8.023 26.627 37.863 4.066 18.560 151.202

waarvan AVA wegens afwezigheid van aangifte (in duizend euro)

Centrale selectie 11.277 3.506 5.583

Lokale selectie 696 0 238

Totaal 686 11.973 76 3.506 73 5.820

De inkomstenverhogingen n.a.v. de grondige verifi caties zijn inclusief een aantal uitzonderlijke gevallen van de centrale selectie :

• in 2009 voor een bedrag van meer dan 22 miljoen euro

• in 2010 voor een bedrag van meer dan 108 miljoen euro.

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie
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II.1.5  BTW-CONTROLES

2008 2009 2010

IOS BC GV IOS BC GV IOS BC GV

Aantal uitgevoerde controles

Centrale selectie 61.013 15.729 51.868 15.174 56.227 13.905

Lokale selectie 14.648 1.506 11.546 2.051 17.096 2.368

Totaal 123.210 75.661 17.235 134.832 63.414 17.225 141.155 73.323 16.273

waarvan productieve

Centrale selectie 19.938 13.051 18.047 12.162 19.422 10.674

Lokale selectie 8.136 1.313 7.143 1.651 10.830 1.901

Totaal 102.140 28.074 14.364 111.927 25.190 13.813 112.409 30.252 12.575

Omzetverhogingen (in duizend euro)

Centrale selectie 53.380 152.208 62.307 152.258 61.703 166.115

Lokale selectie 38.658 18.668 38.501 24.670 36.196 28.643

Totaal 14.819 92.038 170.876 9.224 100.808 176.928 16.824 97.899 194.758

Nagevorderde btw (in duizend euro)

Centrale selectie 80.660 94.588 81.910 76.790 132.521 230.624

Lokale selectie 121.293 9.791 81.876 13.142 193.973 17.655

Totaal 618.638 201.953 104.380 829.481 163.786 89.932 621.201 326.494 248.279

Het resultaat van de nagevorderde btw wordt in 2010 beïnvloed door een paar uitzonderlijke gevallen :

• uitsluiting van 3 gevallen n.a.v. een beheerscontrole brengt het totaal op 216.494 duizend euro ipv 326.494 duizend euro

IOS = In orde stelling / BC = Beheerscontrole / GV = Grondige verifi catie
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II.2.1  AANTAL BEHANDELDE DOSSIERS DOOR DE STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE

2008 2009 2010

Inkomstenbelastingen

Natuurlijke personen 272 272 293

Vennootschappen 366 376 400

Subtotaal 638 648 693

Btw

Natuurlijke personen 39 63 63

Vennootschappen 372 340 411

Subtotaal 411 403 474

Totaal 1.049 1.051 1.167

COMMENTAAR BIJ TABEL II.2.1 

Inkomstenbelastingen

In 2010 werden 693 dossiers behandeld. Zowel bij de Personenbelasting (PB) als bij de Vennootschapsbelasting (VenB) merken we een stijging 

met 10% in vergelijking met 2009.

Ook de verdeling tussen beide types belasting is gelijk gebleven: 40% PB / 60% VenB.

312 onderzochte dossiers kwamen er op vraag van de administratie, 132 op vraag van de hiërarchie en 249 waren gerechtelijke dossiers.

Btw

Het aantal behandelde dossiers evolueerde van 403 in 2009 naar 474 in 2010. Het aantal dossiers met betrekking tot natuurlijke personen bleef 

onveranderd (63), dat van de vennootschappen steeg sterk van 340 in 2009 naar 411 in 2010, een stijging met 21%. Die is te wijten aan het feit dat 

vele btw-dossiers behandeld werden in het kader van de ‘portage salarial’ .

II.2  CONTROLE BINNEN FISCALE FRAUDE
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II.2.2  MULTILATERALE CONTROLES

STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE

2008 2009 2010

Aantal multilaterale controles waarbij zowel Belgische ambtenaren als ambtenaren van andere lidstaten werden betrokken

Georganiseerd door de 

andere lidstaten
18 4 3

Georganiseerd door België 9 2 1
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II.3  CONTROLE BINNEN DOUANE & ACCIJNZEN

II.3.1 INBESLAGGENOMEN HOEVEELHEDEN DRUGS

2008 2009 2010

Reglementering

Marihuana 3.929.403,29 g 4.676,4 g 2.063.926,22 g

423 stuks 3 stuks 213,5 stuks

• Planten 44 stuks

• Zaden 10 stuks 450 stuks

• Hennep 102,1 g 488 g

Hasjiesj 50.053,7 g 8.457.506,7 g 2.578.196,71 g

12 stuks

Totaal cannabis 3.973.559,09 g 8.462.183,1 g

444 stuks 13 stuks

Khat 3.514.032,5 g 987.100 g 303.041,81 g

40.006 stuks

Heroïne 25.761,20 g 31.992,32 g 305.650 g

Morfi ne 18 stuks 33 pillen

Opium 405 g

Cocaïne 306.836,61g 5.836.669 g

Cocaïne-base 5 g 76.000 g 

Cocaïne crack 2.790.864,82

Cocaïne vloeibaar 19.500 g 4.420 g

Coca plants 1.547 g 4.650 g 1.136,1 g

1.620 stuks

Cocaïne andere 1.405 stuks

Psychotrope stoffen

• Amfetamines 1.036,6 g 3,9 g 9168,8 g

238 stuks

• Stimulantia: 1.760 stuks 1.030 g

XTC 2.413 stuks 2.000 stuks 1.428 g

24 pillen

Andere 90 pillen

4 g

• Anti-depressiva 14.262 stuks 540 stuks

• LSD 999 stuks 3.525 stuks

• Metadon 3 cc 88 pillen

• Psilocybine 550 g 20 g

• Hallucinogenes 733 g

Champignons 2481 g 948,61 g

289 stuks 10 stuks

Precursoren 13.400.000 stuks

Hormonen 200 gr 8.771 stuks

42.670 stuks 46.712 stuks

Andere 1 gr 30 gr 60.034 gr

524 stuks 38.691 stuks 9.297 stuks

3.990 pillen 20.030 pillen

COMMENTAAR BIJ TABEL II.3.1 
Bij de inbeslagnames van verdovende middelen, lijken bepaalde trends zich  te bevestigen: enerzijds neemt het aantal heroïnevangsten terug toe, wat zich ook in 

andere Europese landen manifesteert. Anderzijds blijven ook de door de douane in beslag genomen hoeveelheden cocaïne in 2010 toenemen wat gedeeltelijk kan 

toegeschreven worden aan de grotere hoeveelheden die bij de zeevracht wordt aangetroffen.
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II.3.2  HOEVEELHEDEN GEDEDECTEERD DOOR DE DRUGSHONDEN

2007 2008 2009 2010

Brigade Cynophile

Marihuana/hasj(iesj) (cannabis) (g) 45.244.058 4.520.966 3.011.943 22.794

Joints (st) 0 0 72 116

Heroïne (g) 98.368 3.288 465 10.081

Cocaïne (g) 454.718 364.544 431.115 625

XTC (g) 25.100 199 0 57

XTC (st) 3.731 1.693 137 174

Kath (g) 156.600 0 0 0

Amfetamine (g) 0 7 13 94

Methadon (st) 1.831 0 0 0

Paddo’s (paddenstoelen) (g) 1.019 457 1.250 379

Psilocybine (g) 13 0 0 0

Andere (g) 204.523 1.253 0 0

Totaal (g) 46.184.399 4.890.713 3.444.786 34.030

Totaal (st) 5.562 1.693 209 290
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II.3.3  CONTROLES UITGEVOERD DOOR DE EERSTELIJNDIENSTEN 
2008 2009 2010

Aard van de aangifte
Aantal 

aangiften

Aantal 

controles

Aantal 

overtredingen

Aantal 

aangiften

Aantal 

controles

Aantal 

overtredingen

Aantal 

aangiften

Aantal 

controles

Aantal 

overtredingen

Invoer

Onder een 

economische 

douaneregeling

491.151 795.360 1.159.838

Andere 2.386.318 4.092.147 5.849.818

• Controle op 

documenten

301.545 1.650 105.604 516 82.207 329

• Fysieke controle 42.160 3.076 26.162 2.272 36.779 1.032

Oorsprongcertifi caten 169.115 123.556 136.466

• Controle op 

documenten

132.417 679 85.000 2.655 85.671 85

• Fysieke controle 2.027 2.226 2.929

Uitvoer

Met restitutie 15.725 30.792 1.956

• Controle op 

documenten

15.076 8.046 1.956

• Fysieke controle 1.327 112 739 10 196 2

Andere 3.572.718 612.210 9.672.528

• Controle op 

documenten

645.593 206 142.680 227 128.644 31

• Fysieke controle 47.365 505 19.584 113 24.887 91

Oorsprongcertifi caten 239.386 126.905 154.761

• Controle op 

documenten

86.839 368 59.356 193 56.427 297

• Fysieke controle 162 92 490

Doorvoer

Doorvoer 3.130.398 2.358.490 2.493.011

• Fysieke controle 49.890 7.619 43.507 3.934 51.775 4.376

Bevoorrading/Vernietiging/Behandeling onder douanetoezicht (BOD)

• Controle op 

documenten

176.766 1
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II.3.4  VASTGESTELDE INBREUKEN DOOR DE OPSPORINGSDIENSTEN (2010)

         (IN EURO)

Totaal Aantal vaststellingen

Soort goederen

Alcohol en geestrijke dranken 506.779 32

Minerale oliën 359.063 22

Tabak 6.573.296 64

Bieren 1.269.557 16

BNA 1.630.317 41

Gefermenteerde fruitdranken 9.803 40

Ecotaksen 299.309 68

Andere accijnsdomeinen 1.609.082 23

Subtotaal Accijnzen 12.257.205 306

Namaak (tabak, sigaretten) 5.633.745 19

Handelsfraude (met verklaring) 16.947.185 37

Oorsprong en preferentiële regelingen 1.775.121 28

Landbouw 1.456.847 8

Licenties 547.385 11

Internationaal circuit 676 285

Andere douanedomeinen 794.056 59

Subtotaal Douane 27.155.014 447

Algemeen Totaal 39.412.220 753

COMMENTAAR BIJ TABEL II.3.4 
We stellen een heropleving vast van fraude in handelszaken, hoofdzakelijk met betrekking tot btw bij invoer, en meer specifi eker, met betrekking tot het aangeven 

van goedkoop textiel. 

De smokkel van tabaksproducten blijft belang hebben, vooral inzake de hoeveelheden, en bijgevolg inzake de verdoken belastingen. De kwalitatieve aspecten van 

deze smokkelwaar mag echter niet uit het oog worden verloren.

Ook moeten we er over waken om in dit verband de kwaliteit van de samenwerking met collega’s van andere douanediensten te blijven verbeteren.. 

Op sommige zeer gespecialiseerde domeinen (minerale oliën) merken we een blijvende daling van het aantal vaststellingen. Een onderzoek in deze sector kan -van 

bij de opstart van het onderzoek tot de afsluiting er van- gemakkelijk 2 à 3 jaar in beslag nemen (data-analyse - het starten van een onderzoek – het uitvoeren er van 

- de vaststellingen - verzending - opvolging). 

Meer in het algemeen, stelt men vast dat de  bedragen van de boeten, werden bepaald bij het afsluiten van een PV, en zonder afbreuk te doen aan de bedragen 

die werkelijk zijn toegepast door de bevoegde autoriteiten. Dit verklaart waarom deze bedragen niet zijn opgenomen in de tabel: de mogelijke boetes die worden 

toegepast door Douane en Accijnzen, werden herzien(1) in functie van een aantal besluiten door het grondwettelijk hof(2). De boetes bevinden zich nu binnen een vork 

en worden niet langer forfaitair bepaald via een bepaalde coëffi ciënt, zoals vroeger het geval was.

(1)  Wet van 21/12/2009

(2)  Besluit 140/2008
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II.3.5  AANTAL CONTROLES UITGEVOERD DOOR DE MOTORBRIGADES  
2008 2009 2010

Beschrijving

Gefurfuroleerde gasolie

• Gecontroleerde voertuigen 110.799 94.005 89.296

• Vastgestelde overtredingen 1.264 1.293 1.302

Eurovignetten

• Gecontroleerde voertuigen 81.780 97.310 86.235

• Vastgestelde overtredingen 4.422 7.082 7.071

Vervoer van minerale oliën

• Gecontroleerde voertuigen 499 1.432 895

• Vastgestelde overtredingen 35 43 23

Andere overtredingen inzake accijnzen

• Vastgestelde overtredingen 148 139 160

Verkeerbelastingen

• Gecontroleerde voertuigen 55.510 51.483 65.773

• Opgestelde processen-verbaal 5.114 4.183 5.666

Belasting over de toegevoegde waarde

• Vastgestelde overtredingen in garages 455 330 326

Bezoldigd vervoer

• Vastgestelde overtredingen 376 21.408 366

Diverse reglementeringen

• Vastgestelde overtredingen 5.808 7.853 3.977

Drugs

• Vastgestelde overtredingen 1.972 1.974 2.236
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II.3.6  VASTSTELLINGEN INZAKE NAMAAK (IN BESLAG GENOMEN HOEVEELHEDEN)

2008 2009 2010

Aard

Voedselproducten, alcohol en draken - - 208

Parfums en cosmetica 161 41.252 691

Kleding en kledingaccessoires 673.491 135.723 89.481

Gsm incl.accessoires 1.073.383 28.945 19.890

Elektr.- en informaticamateriaal - 18.146 2.306

Cd, Dvd, cassettes 465.566 1.796.343 1.338.918

Uurwerken en sierraden 65.463 22.630 91.778

Speelgoed en games 1.558 6.819 20.014

Andere goederen 346.581 149.178 173.854

Sigaretten 1.635.840 612.135 25.454

Geneesmiddelen 2.318.861 16.195 14.260

Totaal 6.580.904 2.827.366 1.776.854
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II.4  BANKONDERZOEKEN: AANTAL MACHTIGINGEN

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Fiscaliteit Fiscale fraude Patrimoniumdocumentatie

Inkomsten-

belastingen
3 5  19 10 0 9

Btw 36 125  70 76 86 87

Registratie- en 

successierechten
219 193 207
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III. ONTVANGSTEN
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III.1  NETTO FISCALE EN NIET-FISCALE ONTVANGSTEN

III.1.1  OVERZICHT VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN VOOR DE PERIODE 2008-2010

         SAMENVATTING (PER BEGROTINGSJAAR) IN DUIZEND EURO

 
2008 2009 2010 Verschil in % 

2010-2009
Ramingen 

2010

Verschil tussen 
Ramingen en Realisaties

2010

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

Inkomstenbelastingen

Bedrijfsvoorheffi ng 37.787.617 37.586.520 37.889.247 0,81% 37.487.928 401.319 1,07%

Voorafbetalingen 11.353.608 8.393.547 9.318.625 11,02% 9.429.859 -111.234 -1,18%

Roerende voorheffi ng 3.294.757 2.656.206 2.518.796 -5,17% 2.573.411 -54.615 -2,12%

Onroerende voorheffi ng 45.332 47.487 48.167 1,43% 49.272 -1.105 -2,24%

Ingekohierde personen-

belasting (inbegrepen de 

stock options)

-3.609.513 -5.399.105 -5.013.738 -7,14% -5.483.138 469.400 -8,56%

Ingekohierde vennoot-

schapsbelasting
1.532.977 794.213 1.209.304 52,26% 592.364 616.940 104,15%

Ingekohierde belasting 

van niet-inwoners
180.871 181.622 193.659 6,63% 179.585 14.074 7,84%

Btw, registratie en andere

Btw 24.017.636 23.497.762 25.041.830 6,57% 24.831.800 210.030 0,85%

Diverse rechten en taksen 1.481.217 1.500.694 1.618.719 7,86% 1.601.664 17.055 1,06%

Registratierechten 3.588.094 3.090.041 3.539.957 14,56% 3.477.302 62.655 1,80%

Successierechten 1.916.042 1.787.929 1.924.870 7,66% 1.842.057 82.813 4,50%

Griffi erechten 31.638 33.533 34.408 2,61% 35.545 -1.137 -3,20%

Taksen op de vzw's 32.164 28.358 32.533 14,72% 32.612 -79 -0,24%

Hypotheekrechten 69.691 74.397 75.318 1,24% 76.629 -1.311 -1,71%

Boeten van veroordelingen 

(FOD Justitie)
335.694 342.386 368.534 7,64% 373.200 -4.666 -1,25%

Jaarlijkse taks op de 

coördinatiecentra
7.300 5.200 2.300 -55,77% 2.340 -40 -1,71%

Jaarlijkse taks 

op de collectieve 

beleggingsinstellingen

243.306 208.616 236.654 13,44% 236.988 -334 -0,14%

Andere indirecte belastingen

Boeten 88.788 81.183 92.126 13,48% 84.431 7.695 9,11%

Diverse ontvangsten 17.676 19.367 21.402 10,51% 20.799 603 2,90%

Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

Verkeersbelasting en aan-

vullende verkeersbelasting
1.368.774 1.415.556 1.439.700 1,71% 1.442.025 -2.325 -0,16%

Belasting op de 

inverkeerstelling
357.691 343.109 378.351 10,27% 358.309 20.042 5,59%

Belasting op spelen en 

weddenschappen
67.682 74.007 51.880 -29,90% 54.044 -2.164 -4,00%

Belasting op de automati-

sche ontspanningstoestellen
53.928 48.543 42.000 -13,48% 47.618 -5.618 -11,80%

Eurovignet 120.412 147.040 119.559 -18,69% 155.966 -36.407 -23,34%

Accijnscompenserende 

belasting
17.461 1.347 693 -48,55% 1.000 -307 -30,70%

Werknemersparticipatie 20.326 15.068 8.835 -41,37% 6.000 2.835 47,25%

Andere directe belastingen

Boeten 23.859 19.912 23.673 18,89% 22.900 773 3,38%

Diverse ontvangsten 

directe belastingen (BBSZ, 

Sociale Maribel en andere)

242.153 396.445 316.033 -20,28% 309.024 7.009 2,27%

Subtotaal 84.687.181 77.390.983 81.533.435 5,35% 79.841.534 1.691.901 2,12%
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2008 2009 2010 Verschil in % 

2010-2009
Ramingen 

2010

Verschil tussen 
Ramingen en 

Realisaties
2010

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

(5)

Douanerechten

Douanerechten 2.232.479 1.835.835 1.973.516 7,50% 1.897.100 76.416 4,03%

Accijnzen

Minerale oliën 3.675.103 3.560.288 4.160.012 16,84% 3.811.361 348.651 9,15%

Tabak 1.831.345 1.819.858 1.959.495 7,67% 335.303 1.624.192 484,40%

Alcohol 230.070 228.987 235.120 2,68% 53.945 181.175 335,85%

Bier 185.323 183.139 187.759 2,52% 1.975.561 -1.787.802 -90,50%

Energiebijdrage 330.901 321.545 396.861 23,42% 234.485 162.376 69,25%

Controleretributie 51.198 44.333 51.220 15,53% 182.925 -131.705 -72,00%

Verpakkingsheffi ng 308.274 310.288 320.425 3,27% 326.358 -5.933 -1,82%

Milieuheffi ng 14.316 12.398 14.855 19,82% 13.875 980 7,06%

Andere 246.132 256.515 266.287 3,81% 254.325 11.962 4,70%

Openingsbelasting, vergun-

ningsrecht en andere
365 311 321 3,22% 0 321

Subtotaal 9.105.506 8.573.497 9.565.871 11,57% 9.085.238 480.633 5,29%

Algemeen totaal 93.792.687 85.964.480 91.099.306 5,97% 88.926.772 2.172.534 2,44%

COMMENTAAR BIJ TABEL III.1.1 OVERZICHT VAN DE FISCALE ONTVANGSTEN VOOR DE PERIODE 2008 – 2010

1. ALGEMEEN

Deze tabel biedt enerzijds een overzicht van de evolutie van de diverse belastingontvangsten gedurende de periode 2008-2010. Anderzijds wordt de relatie tussen de 

gerealiseerde ontvangsten en de budgettaire ramingen voor het laatste jaar (2010) ter zake toegelicht. Voor een goed begrip dient aangestipt  dat de geciteerde cijfers 

de totale netto-ontvangsten betreffen, 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 dient opgemerkt dat, op vlak van de evolutie van de fi scale ontvangsten, de realisaties gedurende de periode 1998-2007 uitstekend waren, op enkele ge-

isoleerde dipjes na. Uiteraard profi teerde 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 fi scaal 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 acceleratoref-

fecten 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. Verder zijn er ook maatregelen in andere domeinen 

geweest die ongetwijfeld hun positieve bijdrage hebben geleverd maar dit behoort niet tot de scope van dit jaarrapport.

Vanaf medio 2008 tekent er zich een duidelijke breuklijn af, teweeggebracht door de bruuske omslag in de conjunctuurcyclus.  

Inderdaad, vanaf de zomer van 2008 barstte er een stevige fi nanciële crisis uit in de Verenigde Staten die uitdeinde in de gehele wereldeconomie. Sinds de lage 

interestpolitiek van Alan Greenspan, de vroegere FED- voorzitter, was de fi nanciële wereld (banken, verzekeringsmaatschappijen, e.d.) aangewezen op andere 

inkomstenbronnen. Daartoe werd de techniek van de effectisering van schuldvorderingen aangewend. De daardoor gecreëerde geldhoeveelheid liet de economie 

op volle toeren draaien maar eigenlijk kwam er ook een kolossale fi nanciële luchtbel tot stand. Het massaal onvermogen tot terugbetaling van de geëffectiseerde 

schuldvorderingen leidde tot de gekende catastrofe. Het succesverhaal van de CDO’s was teneinde. 

Met het faillissement van Lehman Brothers in de VS was het hek helemaal van de dam. Zoals gezegd beperkte de crisis zich niet tot de V.S. Al snel kwamen banken 

over de hele wereld in liquiditeitsmoeilijkheden en het fi nanciële systeem daverde op haar grondvesten. De globalisering in de fi nanciële sector kwam hier duidelijk 

tot uiting.

Sommigen dachten aanvankelijk dat het om een louter fi nancieel probleem ging maar al vlug werd duidelijk dat ook de reële economie in de afgrond dook. Dit 

scenario was ook logisch gezien de hechte band tussen de fi nanciële en de reële economie. Door de liquiditeitsproblemen van de fi nanciële instellingen kwam im-

mers de kredietverstrekking in het gedrang waardoor investeringsprojecten werden opgeschort, aankopen werden uitgesteld, kortom  het gehele economisch leven 

dreigde stil te vallen.

De huidige FED-voorzitter Ben Bernanke zag onmiddellijk duidelijke parallellen tussen de crisis van de jaren 30 en de crisis in 2008. De “Grote Depressie” ontstond 

destijds ook door een combinatie van problemen op de fi nanciële markten en de huizenmarkt, net zoals in 2008. 

Onmiddellijk hebben alle landen allerlei hulpprogramma’s op het getouw gezet om in een eerste fase het fi nancieel systeem overeind te houden. Het vertrouwen 

in de fi nanciële markten diende hersteld evenals de liquiditeit van het fi nancieel systeem zoniet dreigde samen met dit fi nancieel systeem de reële economie af te 

glijden in een echte, lange depressie vergelijkbaar met die in de jaren 30. 

Vervolgens zijn economische hulpprogramma’s opgestart om de zwaarste nood te lenigen in de reële economie. 

De crisis in de reële economie heeft vooral in het laatste kwartaal van 2008 zwaar toegeslagen en sorteerde daarbij een direct effect op de overheidsfi nanciën in alle 

landen van de wereld, ook in België dus. 
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2. SITUATIE IN BELGIË

In België dook er, zoals elders, een dubbel probleem op voor de overheden, te weten: 

a) De Staat diende de banken fi nancieel bij te springen om faillissementen te vermijden. De enige nog min of meer solvabele debiteur was de Staat en bovendien 

was het de enige die nog vlot krediet kreeg;

b) Daar bovenop zag de Staat echter gestaag vooral de fi scale ontvangsten pijlsnel dalen. 

Niettemin viel de evolutie van de fi scale ontvangsten, geïnd gedurende het jaar 2008 nog behoorlijk mee gezien er nog een positieve groei was van 2,97%. Dit was 

voornamelijk te wijten aan de groei van de bedrijfsvoorheffi ng met nog 2,3 miljard euro of 6,46%. De crisis sorteert immers altijd met vertraging een impact op de 

tewerkstelling en dus op de lonen en wedden, die de basis vormen van de inning van de bedrijfsvoorheffi ng. Bovendien ondergingen deze lonen en wedden driemaal 

een indexsprong in 2008. Tenslotte hebben ook de vele maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in België (tijdelijke werkloosheid, dienstencheques, …) 

duidelijk een sterk vertragend effect gehad op de werkloosheid, dit in tegenstelling tot veel buurlanden waar de werkloosheid veel sterker is toegenomen.     

De situatie in het jaar 2009: een echt annus horribilis. 

De economische crisis, de zwaarste sinds de jaren 30, heeft zoals verwacht haar volle impact gesorteerd op de fi scale ontvangsten geïnd gedurende het jaar 2009. 

De ontvangsten zijn immers met liefst 7,3 miljard euro gedaald (van 84,7 miljard euro in 2008 naar 77,4 miljard euro in 2009) of in relatieve termen, met 8,62%. 

Niettemin zijn er heel wat hulpprogramma’s op het getouw gezet door de diverse overheden in binnen- en buitenland. 

De absolute prioriteit ging uit naar het bedwingen van de fi nanciële crisis en het herstel van het vertrouwen in de fi nanciële markten. Vooral de Centrale banken heb-

ben hier  een cruciale rol gespeeld door het opkopen van heel wat al dan niet “besmette” schuldvorderingen. Daardoor is er opnieuw een massa aan liquiditeiten in 

de markt gepompt. Het vertrouwen in de markten keerde stilaan terug met een wereldwijd herstel van de beurzen tot gevolg. 

Vervolgens zijn ook een aantal maatregelen genomen om de reële economie te ondersteunen en dit voornamelijk door de overheden. Er is dus echt een

Keynesiaans beleid “pur sang” gevoerd. Alle inspanningen samen hebben er tenslotte voor gezorgd dat de wereldwijde crisis sinds de tweede jaarhelft van 2009 niet 

echt voorbij is maar toch onder controle. Een ramp zoals die in de jaren 30 is daarmee, althans voorlopig, vermeden. 

Samenvattend zou men kunnen stellen dat de uitzonderlijke en nooit geziene internationale samenwerking tussen de “lenders of last resort” (de centrale banken) 

en de “spenders of last resort” (de overheden) erin geslaagd is om de crisis te bezweren. Op zich is dit alleszins een echt historisch feit te noemen. Even historisch 

is dat het pril herstel sinds medio 2009 niet echt is op gang gebracht door de economische groei van de V.S. maar wel onder impuls van de nieuwe groeilanden of de 

BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India, China). Via hun import – dus export voor de westerse landen – is het economisch tij opnieuw gekeerd. 

Niettemin is de crisis niet voorbij gezien, na de fi nanciële instellingen, nu ook landen langzamerhand moeilijkheden krijgen om de overheidsfi nanciën onder controle 

te houden. Dit is ook logisch gezien de combinatie van dalende ontvangsten en stijgende uitgaven. Na de Keynesiaanse periode 2009-medio 2010 dient zich een 

periode aan van strikt budgettair beleid. 

De kolossale overheidssteun die in de economie is geïnjecteerd gedurende het jaar 2010, de groei in de nieuwe groeilanden of BRIC-landen gekoppeld aan de expan-

sieve monetaire politiek van de Centrale Banken zowel in de VS als in Europa hebben duidelijk hun vruchten afgeworpen in het jaar 2010.

De economische groei komt terug op dreef, hoewel de intensiteit ervan van land tot land grondig verschilt. Vooral in de Verenigde Staten komt de groei niet echt van 

de grond terwijl in Europa voornamelijk de Zuid-Europese landen het niet echt gemakkelijk hebben.  Hun reeds vroegere, precaire fi nanciële situatie is nu pas echt 

duidelijk geworden. Na de reddingsprogramma’s voor voornamelijk de bedrijven zijn er nu reddingsprogramma’s nodig voor bepaalde landen zelf, zoniet dreigen die 

te kapseizen. Een Europees Noodfonds zou hier soelaas moeten brengen. Ondanks de goede bedoelingen blijft de turbulentie op de fi nanciële markten aanhouden. 

De fi nanciële crisis, ontstaan medio 2008, is dus nog niet verteerd. Het wordt dus de komende jaren een moeilijke evenwichtsoefening tussen voldoende monetaire 

expansie, voldoende overheidssteun, de infl atoire druk onder controle houden en zowel de overheidstekorten als de betalingsbalanstekorten beheersen. Wellicht zal 

de stop-go politiek, gehanteerd in Groot-Brittannië in de jaren zestig, opnieuw moeten worden gehanteerd.

Voor de wereldeconomie en, a fortiori, ook de Belgische economie was het jaar 2010 er alvast één van economisch herstel. Alle problemen zijn verre van opgelost 

maar de situatie is duidelijk verbeterd. Dit straalt af op de openbare fi nanciën zoals mag blijken uit de cijfers in de tabel. Inderdaad, na de “Melt-down” van de fi scale 

ontvangsten in 2009 met liefst 7,3 miljard euro of 8,62%, zijn diezelfde fi scale ontvangsten in 2010 met 5,1 miljard euro of 5,97% toegenomen. De ontvangsten staan 

daarmee nog niet op het peil van het jaar 2008 want dit zal pas in 2011 worden bereikt. Niettemin is er een duidelijk herstel merkbaar. Ook het netto te fi nancieren 

saldo is verbeterd. In 2009 was er nog een globaal tekort van de overheidsfi nanciën van 6% afgemeten aan het BBP. In 2010 is dit tekort al teruggedrongen tot 4,6% 

van het BBP. 

Ondermeer de groei van de fi scale ontvangsten speelde daarbij een belangrijke rol. Hierna wordt een bondige toelichting verschaft bij de voornaamste groeipolen. 

A. De directe belastingen

De directe belastingen zijn – in nominale termen – in 2010 globaal met 3,9% toegenomen in relatie tot de ontvangsten behaald in 2009. De belangrijkste componenten 

van deze stijging waren : de voorafbetalingen (+11,02%), de kohieren vennootschapsbelasting (+52,26 %), de kohieren personenbelasting (+7,14%) en de bedrijfsvoor-

heffi ng (+0,81%). 

Belangrijk bij de evolutie 2010 is tevens dat de begrotingsdoelstelling voor 2010 een positieve afwijking vertoont met 2,8% ten opzichte van de realisaties. Inderdaad, 

de realisaties inzake de directe belastingen bedroegen 48,54 miljard euro tegenover een raming met 47,23 miljard euro of een meerwaarde van 1,32 miljard euro. 

De afwijking realisaties/ramingen kan worden verklaard door een tweetal feiten, te weten: 

1) Inzake de vennootschapsbelasting was gerekend op een snellere verwerking van het Europees arrest inzake de DBI- problematiek. Tevens treedt er een verschui-

ving op tussen de voorafbetalingen en de betaling via kohieren. 

2) De bedrijfsvoorheffi ng scoort duidelijk beter dan verwacht wegens de verhoogde tewerkstelling als gevolg van de economische groei. 

De oorzaken van de evolutie 2009/2010 per belastingsoort:

1. Wat de personenbelasting betreft, spelen zowel de conjunctuur, de evolutie van de loonmassa, de specifi eke fi scale maatregelen als de continue versnelling van 

het inkohieringsproces een rol.  

 De bedrijfsvoorheffi ng wordt uiteraard beïnvloed door de conjunctuur vermits deze laatste effect sorteert op de tewerkstelling. De lichte toename van deze 

bedrijfsvoorheffi ng gaat terug tot de slechts licht verbeterde tewerkstelling in België in 2010 als gevolg van de betere conjunctuur. De indexering van lonen en 

wedden in 2010 sorteert pas voluit effect in 2011. 

 Tevens sorteren de diverse kortingen die worden toegekend op vlak van bedrijfsvoorheffi ng effect zoals kortingen voor nachtwerk, ploegenarbeid, wetenschappe-

lijk onderzoek, enzovoort (effect in 2010: 2,55 miljard euro). Tenslotte wordt aangestipt dat het herstelplan van 2009 nog een bijkomende fi nanciële impuls gaf aan 

het jaar 2010 voor een bedrag van ± 159 miljoen euro. 
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 De toename van de opbrengst van de kohierbelasting vloeit voort uit een gewijzigd inkohieringsritme van de laatste aanslagjaren. De crisis had op deze cijfers 

dus geen impact.   

 De voorafbetalingen inzake de personenbelasting tenslotte dalen reeds gedurende een aantal jaren. Dit is niet zozeer het gevolg van de crisis maar wel van de 

omvorming tot een vennootschap van heel wat handelszaken en vrije beroepen. In  2010 was er een daling met 2,4%.  

2. De vennootschapsbelasting wordt beroerd door de impact van de conjunctuur op de winstvorming van de bedrijven. 

 Primo zijn er de voorafbetalingen – vennootschappen. Na de zware opdoffer in 2009 (- 30%) kwam er enige kentering in 2010 (groei + 14,41%). De toename was een 

gevolg van zowel de gestegen bruto-betalingen als de fel verminderde teruggaven. 

 Secundo  zijn er de kohierbelastingen. Deze zijn fors gestegen (+ 52,39%). Zowel de verschuiving in de betalingen tussen de voorafbetalingen en de kohierbelas-

tingen als de minder snelle toerekening van oude stocks aan  DBI-aftrek ingevolge het arrest van het Europees Hof van Justitie verklaren de spectaculaire groei.    

3. De roerende voorheffi ng kende een terugval in 2010 (- 5,17%). 

 De inkomsten uit dividenden stegen fors (+13,4%) ingevolge de vrij substantiële toename van de winsten van de bedrijven in dat jaar. Daardoor kwam er opnieuw 

fi nanciële ademruimte voor de uitkering van dividenden. Ook proberen bedrijven de aandeelhouders aan zich te binden via een expansieve dividendenpolitiek. 

 De inkomsten uit interesten daalden fors aangezien onder andere de interestvoeten fel gedaald zijn in 2009-2010 (daling -10,58%). 

4. De verkeersbelastingen (VB, BIV, Eurovignet) nemen globaal toe met 1,7%, wat behoorlijk is. 

5. De gewestbelastingen (A.O., O.V., S.W.) zien de opbrengst globaal genomen dalen met 16,5%. Dit is geen gevolg van de crisis maar komt door de overname van de 

inning van de AO en de SW door het Waals Gewest.  

6. Tenslotte zijn er nog een paar kleine belastingen met een specifi eke evolutie te vermelden:

- De opbrengst van de belasting op de niet-inwoners neemt in 2010 toe met 6,6%.  

- De accijnscompenserende belasting keldert als gevolg van de volledige afschaffi ng van deze taks met ingang van 1 januari 2008. De opbrengst zal uiteindelijk 

naar nul evolueren. 

B. De indirecte belastingen (exclusief douane en accijnzen)

Na twaalf maanden blijkt de groei van de indirecte belastingen in 2010 mee te vallen, zoals verwacht trouwens. Inderdaad, cumulatief zijn de ontvangsten met 7,6% 

gestegen of, in absolute cijfers uitgedrukt, met 2,32 miljard euro. Een succes dus na het rampjaar 2009.

Op vlak van de ramingen dient ook hier een positieve “gap” vermeld van 0,37 miljard euro of + 1,14%. De afwijking is hier nagenoeg integraal toe te schrijven aan het 

feit dat het herstel van de economie tegen een sneller dan verwacht ritme gebeurde. Enerzijds is een meerwaarde op vlak van btw gerealiseerd met 210 miljoen 

euro. Anderzijds was er ook een sneller dan verwachte herneming van de onroerende markt. Die zorgde voor een meerwaarde op vlak van de registratierechten 

(effect: + 62,7 miljoen euro) en de successierechten (effect: +82,8 miljoen euro).

De btw-ontvangsten scoren dus sterk (+ 6,57%) in vergelijking met vorig jaar. De crisis is hier dus duidelijk achter de rug. De consumptie trekt aan en de spaarquote 

daalt opnieuw, weliswaar lichtjes.  

De Belgische economie trekt dus weer aan en dit onder impuls van de Duitse economie. Deze wereldspeler trekt heel wat orders aan uit de groeilanden of BRIC-lan-

den en dat straalt af op de Belgische economie. De toename van de export doet opnieuw de investeringen en dus ook de consumptie heropleven. Bovendien spelen 

ook de herstelmaatregelen in de bouwsector en de tariefverlaging in de horecasector een rol. Het resultaat is dus een knappe groei met meer dan 6%, waardoor de 

verliezen aan ontvangsten uit het rampjaar 2009 ineens zijn gewist.   

De diverse rechten en taksen presteerden behoorlijk met een groei van 7,8%. Deze evolutie gaat terug tot de forse toename van de  beurstaks en de taks op tak 21 en 

23 producten. Beide ontvangsten zijn ook vrij conjunctuurgevoelig, vandaar. Het beursherstel heeft hier dus duidelijk effect gesorteerd. 

De registratierechten (+14,56%) stijgen fors. Inderdaad, de verkoop van huizen is opnieuw toegenomen. De crisis is hier dus duidelijk verteerd.   

De successierechten (+ 7,66%) stijgen eveneens sterk ingevolge de positieve prijsevolutie van zowel de roerende als de onroerende waarden die geviseerd worden 

door de desbetreffende wetgeving. De crisis is dus ook hier duidelijk verwerkt.

De diversen tenslotte (+ 8,9%) zijn eveneens fors toegenomen. Vooral de taks op de collectieve beleggingsinstellingen en de boeten van veroordelingen schragen hier 

de groei. 
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III.1.2  OVERZICHT VAN DE NIET-FISCALE ONTVANGSTEN VOOR DE PERIODE 2008-2010 (1)

          SAMENVATTING (PER BEGROTINGSJAAR) IN DUIZEND EURO

 2008 2009 2010
Verschil in %

2010-2009 

Ramingen 

2010

Verschil tussen Ramingen 

en Realisaties 2010

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

Verschil

in bedrag

Verschil

in %

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

Directe belastingen

Lopende ontvangsten

Teruggevorderde gerechts- en 

vervolgingskosten
33.185 100.946 37.836 -62,52% 34.634 3.202 9,25%

Opbrengst der inschrijvingen op 

de publicaties uitgegeven door de 

Administratie

195 0 0 0 0

Vergelding van de administratiekos-

ten in verband met de inning van 

sommige gemeentebelastingen

23.878 25.648 31.774 23,89% 27.028 4.746 17,56%

Ijkloon (Wetten van 01/10/1855 en 

01/08/1922)
79 88 150 71,37% 88 62 70,45%

Nalatigheidsinteresten (ten laste 

van de bedrijven en de gezinnen)
5.366 -111.428 -107.429 -3,59% -97.333 -10.096 10,37%

Retributiegelden wegens vervol-

gingen
-1.575 -1.363 -1.448 6,23% 0 -1.448

Administratiekosten als vergoe-

ding voor de inning van roerende 

voorheffi ng voor het buitenland in 

het kader van de Europese Spaar-

richtlijn

10.143 11.813 3.500 -70,37% 10.906 -7.406 -67,91%

Nalatigheidsinteresten toegewezen 

aan de Gewesten
1.079 1.529 984 -35,62% 1.257 -273 -21,72%

Effectisering nalatigheidsinteresten 38.779 18.612 9.562 -48,62% 8.933 629 7,04%

Subtotaal 111.129 45.844 -25.071 -154,69% -14.487 -10.584 73,06%

Indirecte belastingen (btw en registratie)

Lopende ontvangsten

Terugbetalingen van wedden, 

vergoedingen, pensioenen en ge-

rechtskosten in verscheiden zaken

21.890 22.842 24.799 8,57% 24.378 421 1,73%

Terugbetaling van schuldvorder-

ingen afkomstig van verschillende 

departementen

561 640 482 -24,69% 650 -168 -25,85%

Opbrengsten van de domeinen 77.355 83.110 77.787 -6,40% 72.770

Retributies voor het gebruik van 

domeingoederen
1.088 -1.546 3.082 -299,35% 2.650 432 16,30%

Nalatigheidsinteresten inzake 

belastingen
78.559 83.575 83.965 0,47% 89.624 -5.659 -6,31%

Heffi ng op de niet-benutte sites (3)
2.750 0 0 110.750 -110.750 -100,00%

Bijdrage van de energiesector (2)
250.000 250.000 0 -100,00% 235.000 -235.000 -100,00%

Defi cit van rekenplichtigen en 

verscheidene invorderingen
11.978 10.312 14.054 36,29% 10.312 3.742 36,29%

Schadevergoedingen en nalatig-

heidsinteresten in allerlei zaken
445 638 736 15,36% 633 103 16,27%

Inschrijvingsrechten verschuldigd 

aan de KBO
5.790 0 0 0 0

Nalatigheidsinteresten toegewezen 

aan de Gewesten 
21.477 21.564 22.821 5,83% 22.199 622 2,80%

Effectisering nalatigheidsinteresten 19.584 13.898 16.349 17,64% 9.862 6.487 65,78%
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 2008 2009 2010
Verschil in %

2010-2009 

Ramingen 

2010

Verschil tussen Ramingen 

en Realisaties 2010

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

Verschil

in bedrag

Verschil

in %

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

Indirecte belastingen (btw en registratie)

Kapitaalontvangsten

Verbeurdverklaringen en gese-

kwestreerde goederen
12.467 17.637 22.751 29,00% 13.500 9.251 68,53%

Diverse vermogensontvangsten 5.900 5.039 605 -87,99% 6.000 -5.395 -89,92%

Opbrengsten van onroerende 

goederen
1.056 1.897 184 -90,30% 1.140 -956 -83,86%

Verkoopprijzen van buitengebruik-

gestelde roerende voorwerpen 

afkomstig van de verscheidene 

ministeriële departementen of 

staatsinstellingen

1.350 714 1.381 93,42% 1.200 181 15,08%

Terugvordering van alimenta-

tiegelden
5.612 6.697 7.733 15,47% 6.411 1.322 20,62%

Subtotaal 517.862 517.017 276.729 -46,48% 607.079 -335.367 -55,24%

Indirecte belastingen (kadaster)

Lopende ontvangsten

Ontvangsten inzake de uitreiking 

van diverse kadastrale bescheiden
11.252 10.276 10.997 7,02% 10.500 497 4,73%

Subtotaal 11.252 10.276 10.997 7,02% 10.500 497 4,73%

Douane en accijnzen

Lopende ontvangsten

Retributie voor bijzondere dienst-

prestaties (art. 17 en 208 van de 

Algemene Wet inzake douane en 

accijnzen 1977)

6.598 3.178 2.446 -23,03% 8.700 -6.254 -71,89%

Opbrengst van de verkoop van 

documenten en drukwerken 
81 62 44 -29,03% 70 -26 -37,14%

Inningskosten terugbetaald door 

de EC ten laste van de voor haar 

rekening geïnde ontvangsten en 

waarvan een gedeelte moet worden 

afgestaan aan andere Lidstaten

29.851 15.590 27.581 76,91% 20.000 7.581 37,91%

Nalatigheidsinteresten 3.766 367 2.273 519,35% 1.000 1.273 127,30%

Aandeel van België in de opbrengst 

van akkoorden tussen de EC en 

derden op het vlak van de bestrij-

ding van smokkelarij en namaak 

5.675 0 0 0 0

Subtotaal 45.971 19.197 32.344 68,48% 29.770 2.574 8,65%

Thesaurie

Lopende ontvangsten

Terugbetalingen wedden, pensioe-

nen, e.d. 
56.719 41.105 34.657 -15,69% 56.821 -22.164 -39,01%

Interesten verschuldigd aan de 

Staat
123.738 108.411 89.344 -17,59% 90.756 -1.412 -1,56%

Dividenden en aandelen 337.748 534.817 1.034.303 93,39% 1.004.172 30.131 3,00%

Vergoedingen te storten door 

bepaalde instellingen in verband 

met de Staatswaarborg 

37.107 527.721 690.172 30,78% 657.376 32.796 4,99%

Bijdrage van de fi nanciële instel-

lingen aan het Bijzonder Bescher-

mingsfonds voor deposito's 

0 0 252.003 246.000 6.003 2,44%

Inningskosten terugbetaald door 

de EC ten laste van de voor haar 

rekening geïnde ontvangsten 

494.976 411.869 489.001 18,73% 448.075 40.926 9,13%

Andere 82.242 771.736 416.156 -46,08% 152.843 263.313 172,28%
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 2008 2009 2010
Verschil in %

2010-2009 

Ramingen 

2010

Verschil tussen 

Ramingen en 

Realisaties 2010

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

Verschil

in bedrag

Verschil

in %

(6) = (3) - (5) (7) = ((3)-

(5))/(5)

Thesaurie

Kapitaalontvangsten

Europese Investeringsbank 0 10.000 37.765 277,65% 35.900 1.865 5,19%

Terugbetalingen van leningen 

toegestaan aan vreemde staten
36.593 31.604 27.849 -11,88% 27.164 685 2,52%

Andere 12.933 88.556 5.819 -93,43% 4.784 1.035 21,63%

Subtotaal 1.182.056 2.525.819 3.077.069 21,82% 2.723.891 353.178 12,97%

Rijksschuld

Lopende ontvangsten

Vergoedingen voor beheerskosten 

van leningen
0 0 3.794 - 0 3.794 -

Interesten van leningen toegestaan 

in het kader van de fi nanciële 

crisis

0 12.615 8.834 -29,97%

Diverse interesten 37.334 39.969 57.950 44,99% 58.199 -249 -0,43%

Kapitaalontvangsten

Terugbetaling van 

leningentoegekend in het kader 

van de fnanciële crisis

0 4.676.142 58.022 -98,76% 51.444

Annulaties van swaps 0 0 2.160.720 - 0 2.160.720 -

Betalingen Europese Unie voor 

werken aan gebouwen van de 

Unie

81.959 108.487 61.606 -43,21% 21.606 40.000 185,13%

Diverse betalingen 12.700 12.700 12.700 0,00% 12.700 0 0,00%

Subtotaal 131.993 4.849.913 2.363.626 -51,26% 143.949 2.204.265 1531,28%

Som lopende fi scale ontvangsten 1.829.693 3.008.593 3.338.559 10,97% 3.318.853 5.855 0,18%

Som kapitaalontvangsten 170.570 4.959.473 2.397.135 -51,67% 181.849 2.208.708 1214,58%

Algemeen totaal 2.000.263 7.968.066 5.735.694 -28,02% 3.500.702 2.214.563 63,26%

(1) Andere FOD’s innen eveneens niet-fi scale ontvangsten maar die zijn hier niet vermeld.

(2) De afwijking realisaties/ramingen in 2010 spruit voort uit het feit dat de betaalde som van 250 miljoen euro op 31/12/2010 pas in 2011 budgettair kon aangerekend 

worden. 

(3) De niet-betaling in 2010 spruit voort uit juridische geschillen ter zake.
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COMMENTAAR BIJ TABEL III.1.2. OVERZICHT VAN DE NIET-FISCALE ONTVANGSTEN

Het gaat hier om de niet-fi scale ontvangsten geïnd door de fi scale administraties van de FOD- Financiën alsook om de ontvangsten geïnd door de Algemene 

Administratie van de Thesaurie. Er dient daarbij aangestipt dat de niet-fi scale 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 deze ontvangsten geïnd worden door de FOD 

Financiën. 

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

• 2008: 71,05%

• 2009: 89,97%

• 2010: 86,39%

Het belang van deze niet-fi scale ontvangsten is uiteraard veel geringer dan dat van de fi scale ontvangsten. Toch blijkt uit deze tabel bis dat het belang 

gedurende de jaren 2009-2010 fors is toegenomen. 

De voornaamste redenen daarvan zijn:  

• De toename van de inningen door de diensten van de Rijksschuld voornamelijk als gevolg van de perikelen rond de fi nanciële schuldencrisis en de 

hulp die de overheid ter zake heeft verstrekt aan de fi nanciële instellingen.

• Ook de inningen door de Algemene Administratie van de Thesaurie zijn gedurende de periode 2008-2010 bijna verdrievoudigd. Benevens de 

vergoedingen die de fi nanciële instellingen moeten betalen in het kader van het “Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito’s” zijn ook de 

ontvangsten uit dividenden sterk toegenomen. Ook deze ontvangsten zijn zowat verdrievoudigd. Het gaat hier om de dividenden die de Staat int 

ingevolge haar participaties in ondermeer de Nationale Bank, Belgacom, de Nationale Loterij, enzovoort.

• De bijdrage van de fi scale administraties is ter zake eerder bescheiden.

Tenslotte dringen zich nog volgende opmerkingen op: 

• Inzake de bijdrage van de energiesector dient aangestipt dat die wel degelijk is betaald in het jaar 2010. Vermits de betaling echter pas op 31/12/2010 

is uitgevoerd, kon dit bedrag op basis van de actueel vigerende boekhoudregels pas in de begroting voor 2011 worden opgenomen.

• Wat de heffi ng op de niet-benutte sites betreft, dient aangestipt dat er wel een bedrag als ontvangst was voorzien in 2010, maar door een reeks 

juridische geschillen is er momenteel nog niets betaald door de betrokken belastingplichtigen. Het wordt dus afwachten wat de rechter beslist in deze 

zaak alvorens de reële ontvangsten ter zake duidelijk zullen worden.

• Wat de nalatigheidsinteresten betreft die door de Administratie van de directe belastingen worden geïnd, dient opgemerkt dat deze ontvangsten een 

zeer volatiel verloop kennen. Dit is ook een logisch gevolg van het feit dat er een aantal zeer belangrijke teruggaven zijn doorgevoerd onder meer op 

vlak van de personenbelasting. Dit was een gevolg van een reeks vonnissen en arresten die in het nadeel van de staat zijn beslecht. Tevens zijn er ook 

op vlak van de vennootschapsbelasting nog de perikelen inzake het arrest van het Europees Hof van Justitie inzake de defi nitief belaste inkomsten. 

Tenslotte speelt ook de toepassing van de formaliteiten inzake de effectisering van de belastingschulden een rol. Vanaf 2011 zal de impact van al de 

bovenvermelde factoren gevoelig afnemen waardoor de ontvangsten ter zake geleidelijk aan opnieuw positief zullen worden.
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III.1.3  VERDELING VAN DE GLOBALE INKOMSTENBELASTING

          IN DUIZEND EURO 

AANSLAGJAAR VERSCHIL IN %

2007 (2) (3) 2008 (4) (5) 2009 (6) (7) 2010 (8) 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009

Personenbelasting (1)

Globale belasting 32.342.024 33.942.402 35.812.616 35.909.713 3,56% 4,95% 5,51% 0,27%

Verrekende 

voorafbetalingen

1.765.173 1.723.578 1.671.480 1.591.703 -3,40% -2,36% -3,02% -4,77%

Verrekende 

voorheffi ngen

34.281.490 36.192.794 38.576.680 38.732.255 4,56% 5,58% 6,59% 0,40%

Ingekohierde saldi

• Positief 2.192.715 2.075.990 2.138.028 2.065.771 4,41% -5,32% 2,99% -3,38%

• Negatief -5.897.354 -6.049.960 -6.573.572 -6.480.016 7,56% 2,59% 8,65% -1,42%

Vennootschapsbelasting

Globale belasting 11.873.801 12.342.607 10.991.214 9.711.747 7,31% 3,95% -10,95% -11,64%

Verrekende 

voorafbetalingen

8.865.818 9.340.190 8.325.604 6.701.824 8,46% 5,35% -10,86% -19,50%

Verrekende 

voorheffi ngen

712.096 814.814 828.316 871.128 8,21% 14,42% 1,66% 5,17%

Ingekohierde saldi

• Positief 3.709.064 3.642.532 3.447.859 3.229.266 7,75% -1,79% -5,34% -6,34%

• Negatief -1.413.177 -1.454.929 -1.610.565 -1.090.471 16,79% 2,95% 10,70% -32,29%

Belasting Niet-Inwoners (natuurlijke personen)

Globale belasting 754.242 709.335 734.757 782.516 12,36% -5,95% 3,58% 6,50%

Verrekende 

voorafbetalingen

9.006 10.588 8.215 7.804 18,59% 17,57% -22,41% -5,00%

Verrekende 

voorheffi ngen

656.150 624.211 659.923 699.475 15,61% -4,87% 5,72% 5,99%

Ingekohierde saldi

• Positief 172.107 129.148 123.732 129.398 14,34% -24,96% -4,19% 4,58%

• Negatief -83.021 -54.612 -57.113 -54.161 52,76% -34,22% 4,58% -5,17%

Belasting Niet-Inwoners (vennootschappen)

Globale belasting 312.181 393.435 451.499 462.603 -0,66% 26,03% 14,76% 2,46%

Verrekende 

voorafbetalingen

232.973 280.848 383.431 397.027 2,05% 20,55% 36,53% 3,55%

Verrekende 

voorheffi ngen

26.468 26.552 17.573 16.071 53,28% 0,32% -33,82% -8,55%

Ingekohierde saldi

• Positief 87.208 120.904 104.307 110.033 -14,15% 38,64% -13,73% 5,49%

• Negatief -34.468 -34.869 -53.812 -60.528 4,75% 1,16% 54,33% 12,48%

(1) inclusief verrekening remgeld

(2) defi nitieve cijfers Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2007: toestand op 31/12/2009

(3) defi nitieve cijfers Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2007: toestand op 31/12/2010 op basis van de 43ste zending

(4) defi nitieve cijfers Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2008: toestand op 31/12/2010

(5) voorlopige resultaten Venn.B en BNI/venn. voor aanslagjaar 2008 op basis van de 36ste zending van de 43

(6) voorlopige resultaten Pb en BNI/pers voor aanslagjaar 2009: toestand op 31/12/2010

(7) voorlopige resultaten Venn.B en NBI/venn. voor aanslagjaar 2009 op basis van de 24ste zending van de 43

(8) ramingen voor het aanslagjaar 2010
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COMMENTAAR BIJ TABEL III.1.3: DE VERDELING VAN DE GLOBALE INKOMSTENBELASTINGEN

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 (rechtspersonen).

DE PERSONENBELASTING

De gegevens hebben betrekking op de aanslagjaren 2007–2010.

Voor het jaar 2007 gaat het om defi nitieve cijfers evenals voor het aanslagjaar 2008. Voor het aanslagjaar 2009 gaat het nog om voorlopige cijfers 

gezien de inkohieringstermijn van drie jaar nog niet is verstreken. Wat het jaar 2010 betreft, gaat het zelfs nog om de eerste prognoses gezien 

de gewone termijn (tot 30/06/2011) nog niet is verstreken. Ondanks deze contraintes kunnen toch reeds volgende bemerkingen geformuleerd 

worden.

Voor de aanslagjaren 2007 en vooral 2008 heeft de uitstekende economische conjunctuur uit die periode een positieve impact op de fi scale 

ontvangsten ter zake gesorteerd. Dit resulteert in een groei van de opbrengst van de personenbelasting van 3,56% voor aanslagjaar 2007 en 

4,95% voor aanslagjaar 2008. De hoge groeicijfers zijn dus voornamelijk te wijten aan de zeer goede conjunctuur. 

Ook voor het aanslagjaar 2009 wordt getipt op een substantiële groei met 5,51%. Weliswaar was 2008 een echt crisisjaar maar de lonen en 

wedden reageren met enige vertraging op de crisis. Bovendien hebben de diverse tewerkstellingsmaatregelen in België er ook voor gezorgd dat 

de crisis minder hard heeft toegeslagen op de arbeidsmarkt in vergelijking met de ons omringende landen. 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 worden toegekend op 

vlak van deze belasting. 

Een signifi cante neerwaartse trend van de evolutie in de personenbelasting, veroorzaakt door de actuele economische crisis, zal zich pas vanaf 

aanslagjaar 2010 aftekenen. 2009 was immers een extreem moeilijk jaar, met een forse groei van de werkloosheid, alle maatregelen ter zake 

ten spijt. De groei wordt geraamd op een schamele 0,27%. 

DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Ook hier hebben de cijfers betrekking op de aanslagjaren 2007 tot 2010.

Voor de aanslagjaren 2007-2008 dient opgemerkt dat er aanhoudend hoge groeicijfers van de opbrengst aan vennootschapsbelasting worden 

vastgesteld. De groei van deze opbrengsten ligt systematisch hoger dan de algemeen-economische groei en dit onder impuls van enerzijds de 

economische hoogconjunctuur in de beschouwde periode maar, anderzijds, evenzeer van de fors toegenomen vennootschapswinsten in België. 

De uitstroom naar andere landen met een gunstiger fi scaal regime is dus duidelijk gestopt. 

Ondanks de fel gevreesde invoering van de aftrek voor risicokapitaal blijft de groei van de vennootschapsbelasting dus gehandhaafd voor de 

aanslagjaren 2007 en 2008, zij het dat deze enigszins getemperd wordt. Niettemin is die groei zeer goed als men de vergelijking maakt met 

de evolutie van de groeivoeten van voor de belastinghervorming. De impact van de aftrek voor risicokapitaal wordt cumulatief ingeschat op 

723 miljoen € (periode tot en met aanslagjaar 2008).

Gezien de economische crisis heeft toegeslagen vanaf het jaar 2008 daalt de opbrengst van de vennootschapsbelasting substantieel voor het 

aanslagjaar 2009. De daling met 10,95% is vrij spectaculair. Vooral het feit dat de fi nanciële 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 omtrent de te verrekenen sommen aan 

defi nitief belast inkomen. Ook deze uitspraak zal negatieve effecten sorteren op de ontvangsten vanaf aanslagjaar 2009. 

Ook voor het aanslagjaar 2010 dient rekening gehouden met een forse daling van de vennootschapsbelasting (- 11,64%). 

De belangrijkste factoren ter zake 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 jaar 2011 zou er een duidelijke kentering optreden in de groei van de vennootschapsbelasting. 

DE BNI 

Natuurlijke en rechtspersonen

Deze belasting is al bij al vrij bescheiden van aard op vlak van de fi scale 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 
          (PER BEGROTINGSJAAR) IN DUIZEND EURO

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Omschrijving Aantal aanvragen Bedragen

Aanvragen om teruggave in 

periodieke btw-aangiften - 

geautomatiseerde terugbetalingen 

tijdens het jaar, waarvan aan:

399.765 423.470 436.624 13.186.935 11.700.633 11.716.409

• btw-belastingplichtigen voor 

teruggave per kwartaal 
364.849 368.003 369.381 7.022.416 5.829.200 5.432.966

• btw-belastingplichtigen houders 

van een vergunning voor 

maandelijkse teruggave 

34.916 55.467 67.243 6.164.519 5.871.432 6.283.443

Teruggave aan btw-

belastingplichtigen door de btw-

directies uitgevoerd tijdens het jaar

- - - 104.870 86.556 119.292

• waarvan ten voordele van 

invaliden
3.697 3.192 3.218 4.247 3.742 3.907

Teruggaven aan buitenlandse 

btw-belastingplichtigen zonder 

aansprakelijke vertegenwoordiger 

tijdens het jaar

581.692 570.863 404.622

Ontvangen aanvragen 64.434 62.982 46.831

Behandelde aanvragen 60.801 62.840 45.989

Totaal van de teruggaven 13.873.497 12.358.052 12.240.323

COMMENTAAR BIJ TABEL III.1.4 

Deze tabel biedt een overzicht van de bedragen aan btw die in de loop van de begrotingsjaren 2008-2010 effectief werden terugbetaald. 

Er is voor de bovenbedoelde 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. 

Wat de aanvragen om teruggaaf betreft, voortvloeiend uit de indiening van de periodieke btw- aangiften, valt het invers verband op tussen het 

aantal ingediende aanvragen en de terugbetaalde bedragen. Inderdaad, hoewel het aantal aanvragen is gestegen gedurende de beschouwde 

periode dient aangestipt dat het totaal terugbetaalde bedrag is gedaald van 13.086,9 miljoen euro in 2008 tot 11.716,4 miljoen euro in 2010. 

Deze vermindering lijkt op het eerste zicht vreemd. Niettemin ligt de oorzaak voor de hand. Inderdaad, deze vermindering is toe te schrijven aan 

de fi nancieel - economische crisis gedurende 2008-2009. In die periode werd er immers signifi cant minder geëxporteerd en geïnvesteerd om 

voor de hand liggende redenen. Daardoor nam de voor teruggaaf vatbare btw eveneens fors af. Pas met de herleving van de economie in 2010 

zijn de export en de investeringen opnieuw beginnen aan te trekken. Dit refl ecteert zich in de teruggaven waardoor er in 2010 opnieuw een lichte 

stijging te noteren valt. Pas vanaf het jaar 2011 zullen de teruggaven opnieuw signifi cant toenemen.

Een tweede reden die de trend van de teruggaven verklaart, gaat terug tot de mogelijkheid tot het creëren van  de btw-eenheden. Door deze 

eenheden te installeren wordt er heel wat meer intermediaire btw gecompenseerd tussen de leden van de eenheden. Daardoor neemt de 

effectieve teruggaaf ook signifi cant af.

Wat de teruggaaf aan de buitenlandse belastingplichtigen betreft, is er – in tegenstelling tot de in het bovenvermelde punt behandelde categorie 

– wel een duidelijke correlatie tussen de evolutie van het aantal aanvragen en die van de effectieve terugbetalingen.  

Wat tenslotte de teruggaaf ten voordele van invaliden betreft, zijn er weinig signifi cante verschillen van jaar tot jaar met uitzondering evenwel 

van het crisisjaar 2009. Ook in dat jaar zijn er duidelijk minder wagens gekocht door deze doelgroep.
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III.1.5  INVORDERINGSORDERS INZAKE BTW - GLOBAAL OVERZICHT VAN DE VASTGESTELDE RECHTEN EN DE VERWEZENLIJKTE INNINGEN

          (TOESTAND OP 31/12 VAN HET BEGROTINGSJAAR)

2008 2009 2010
Verschil (en %) 

2009-2008

Verschil (en %) 

2010-2009

Invorderingen ingevolge de bijzondere rekeningen opgemaakt door de 'klassieke' btw-controlekantoren

Totaal aantal invorderingsorders (1) 73.911 82.304 82.537 11,36 0,28

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, 

intresten en kosten inbegrepen (2)
€ 591.713.281 € 675.944.802 € 604.304.471 14,24 -10,60

Aantal afgesloten invorderingsorders (1) 62.965 64.827 41.426 2,96 -36,10

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge 

een invorderingsorder, boeten, intresten en 

kosten inbegrepen (3)

€ 502.546.026 € 560.584.770 € 369.351.482 11,55 -34,11

Invorderingen ingevolge de door de 'klassieke' btw-controlekantoren uitgevoerde verifi caties en regularisaties

Totaal aantal invorderingsorders (1) 57.776 55.818 60.465 -3,39 8,33

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, 

intresten en kosten inbegrepen (2)
€ 395.698.375 € 461.181.921 € 481.231.813 16,55 4,35

Aantal afgesloten invorderingsorders (1) 54.588 51.380 44.948 -5,88 -12,52

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge 

een invorderingsorder, boeten, intresten en 

kosten inbegrepen (3)

€ 290.792.045 € 375.132.265 € 341.059.598 29,00 -9,08

Invorderingen ingevolge grondige controles door de polyvalente controlecentra en de opsporingsdiensten

Totaal aantal invorderingsorders (1) 14.597 14.035 12.743 -3,85 -9,21

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, 

intresten en kosten inbegrepen (2)
€ 140.713.418 € 123.548.058 € 330.838.084 -12,20 167,78

Aantal afgesloten invorderingsorders (1) 14.171 13.400 10.003 -5,44 -25,35

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge 

een invorderingsorder, boeten, intresten en 

kosten inbegrepen (3)

€ 101.461.379 € 89.224.526 € 143.079.730 -12,06 60,36

Invorderingen ingevolge de controles uitgevoerd door de Strijd tegen de Fiscale Fraude

Totaal aantal invorderingsorders (1) 377 350 383 -7,16 9,43

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, 

intresten en kosten inbegrepen (2)
€ 334.560.012 € 191.963.040 € 395.441.048 -42,62 106,00

Aantal afgesloten invorderingsorders (1) 197 166 150 -15,74 -9,64

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge 

een invorderingsorder, boeten, intresten en 

kosten inbegrepen (3)

€ 21.048.073 € 13.657.486 € 10.245.796 -35,11 -24,98

Geheel van de invorderingsorders

Totaal aantal invorderingsorders (1) 146.661 152.507 156.128 3,99 2,37

Totaal in te vorderen bedrag, boeten, 

intresten en kosten inbegrepen (2)
€ 1.462.685.086 € 1.452.637.821 € 1.811.815.416 -0,69 24,73

Aantal afgesloten invorderingsorders (1) 131.921 129.773 96.527 -1,63 -25,62

Totaal bedrag van de betalingen ingevolge 

een invorderingsorder, boeten, intresten en 

kosten inbegrepen (3)

€ 915.847.523 € 1.038.599.047 € 863.736.606 13,40 -16,84
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(1) 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).

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

(3) Totaal bedrag van de betalingen ingevolge een invorderingsorder, boeten, intresten en kosten inbegrepen: dit bedrag betreft niet alleen de betalingen in de afge-

sloten dossiers, maar ook de gedeeltelijke betalingen in de nog openstaande dossiers. 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.
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EUROPESE 

UNIE

GEMEENSCHAPPEN GEWESTEN GEMEENSCHAPS-COMMISSIES

Belasting Europese 

Unie

Vlaamse 

Gemeen-

schap

Franse 

Gemeen-

schap

Duitstalige 

Gemeen-

schap

Vlaams 

Gewest

Waals 

Gewest

Brussels 

Gewest

Vlaamse 

Gemeen-

schaps- 

commissie

Franse 

Gemeen-

schaps- 

commissie

Volledig geaffecteerde ontvangsten

Onroerende voorheffi ng -8 29.390 18.786

Belasting op de 

automatische 

ontspanningstoestellen

26.685 8.171 7.144

Belasting op de spelen en 

weddenschappen 
26.049 2.011 23.821

Successierechten 1.087.248 517.918 319.704

Verkeersbelasting 902.508 401.552 131.169

Belasting op de 

inverkeersstelling 
229.210 103.100 46.041

Eurovignet 72.373 43.496 3.690

Douanerechten 1.973.516

Openingsbelasting 149 99 74

Gedeeltelijk geaffecteerde ontvangsten

Btw 433.459 7.452.367 5.498.271

Diverse rechten en taksen

Registratierechten 2.047.446 918.437 487.334

Bedrijfsvoorheffi ng 4.224.665 2.236.794 5.692 5.476.036 3.330.373 856.467 6.195 24.780

Personenbelasting - 

Stock options

Personenbelasting - 

Kohieren

Werknemersparticipatie

Roerende voorheffi ng

Accijnzen (tabaksfab-

rikaten, verpakkings-

heffi ng, …)

Boeten (directe en

indirecte belastingen)
14.177 10.986 2.432

Vennootschapsbelasting

Belasting van niet-

inwoners

Boeten van veroordelin-

gen

Diverse ontvangsten - 

BBSZ

Diverse ontvangsten - 

non-profi tsector

Interesten (directe en 

indirecte belastingen)
10.234 7.018 6.553

Totaal 2.406.975 11.677.032 7.735.065 5.692 9.892.106 5.372.551 1.903.215 6.195 24.780

III.1.6  OVERZICHT VAN DE GEAFFECTEERDE ONTVANGSTEN INZAKE DE DIRECTE EN DE INDIRECTE BELASTINGEN 2010

          (IN DUIZEND EURO)



6767

Belasting

Gemeenten 

v.h.

Brussels 

Hoofd-

stedelijk 

Gewest (1)

Provin-

cies (2)

Agglome-

raties (2)

Gemeenten 
(2)

Sociale 

Zekerheid
CREG

Politie-

zones

Rampen-

fonds

Effecti-

sering

Fonds 

propere 

voertuigen

APETRA

Volledig geaffecteerde ontvangsten

Onroerende 

voorheffi ng
463.428 111.291 1.264.683

Belasting op de auto-

matische ontspan-

ningstoestellen

Belasting op de 

spelen en wedden-

schappen 

Successierechten

Verkeersbelasting 2.623 140.669

Belasting op de 

inverkeersstelling 

Eurovignet 

Douanerechten

Openingsbelasting

Gedeeltelijk geaffecteerde ontvangsten

Btw 11.567.263 11.550 11.860 26.120 31.928

Diverse rechten en 

taksen
2.643

Registratierechten 

Bedrijfsvoorheffi ng 30.975 1.097.986 8.552 231.240

Personenbelasting - 

Stock options
79.396

Personenbelasting - 

Kohieren
32.217 2.837.527 119.491 12.369

Werknemers-

participatie
4.420

Roerende voorheffi ng 464.539 861

Accijnzen (tabaks-

fabrikaten, verpak-

kings  heffi ng, …)

892.990 39.253

Boeten (directe en

indirecte belastingen)
9.252

Vennootschaps-

belasting
53.585 4.448

Belasting van niet-

inwoners
66 774

Boeten van veroorde-

lingen
111.574

Diverse ontvangsten 

- BBSZ
232.343

Diverse ontvangsten 

- non-profi tsector
72.743

Interesten (directe en 

indirecte belastingen)
25.941

Totaal 30.975 463.428 146.132 4.242.879 14.587.465 50.803 111.574 11.860 88.316 231.240 31.928

(1) Toekenning aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in uitvoering van artikel 46bis van de Bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse instel-

lingen 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 weer-

houden in  de Algemene Toelichting van de begroting noch in de Rijksmiddelenbegroting.
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COMMENTAAR BIJ TABEL III.1.6  OVERZICHT VAN DE GEAFFECTEERDE ONTVANGSTEN INZAKE DE DIRECTE EN DE INDIRECTE BELASTINGEN 2010

Deze tabel verschaft een overzicht van de fi scale ontvangsten geaffecteerd gedurende het jaar 2010 en dit zowel inzake de directe als de 

indirecte belastingen.

Benevens de affectaties aan Gewesten en Gemeenschappen zijn eveneens de affectaties aan de Europese Unie, de gemeenten, de provincies, de 

agglomeratie, de CREG, de politiezones, het mazoutfonds, de effectisering, de sociale zekerheid, het rampenfonds, het MEVA-fonds en het fonds 

APETRA weerhouden. Er is evenwel een wijziging opgetreden met de tabellen uit vroegere jaarverslagen vermits er vanaf het jaar 2010 voor de 

affectaties aan de gewesten en de gemeenschappen een geïndividualiseerde opsplitsing is gemaakt.

Enkele vaststellingen :

A. DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

Wat de toewijzing aan de Gemeenschappen en de Gewesten betreft, stelt men globaal genomen een permanente stijging vast van de 

toegewezen middelen. Naast de gedeelde en samengevoegde belastingen worden ook de gewestelijke  belastingen, zoals de registratierechten, 

de verkeersbelasting, de successierechten, de taks op de inverkeerstelling, het eurovignet en de onroerende voorheffi ng in deze rubriek 

opgenomen. De evolutie van laatstgenoemde belastingen hangt af van reële, economische parameters terwijl de evolutie van de affectaties 

inzake gedeelde- en samengevoegde belastingen vooral het gevolg zijn van bij wet voorziene parameters.

Het pakket aan gedeelde en samengevoegde belastingen is in de periode 2007-2010 met 3,79% toegenomen of gemiddeld 1,25% per jaar.

De gewestelijke belastingen zijn in dezelfde tijdsspanne met 3,34% toegenomen of zowat 1,10% per jaar. Deze lichte groei voor de periode 2007-

2010 van de ontvangsten in kwestie wordt veroorzaakt door:

• De evolutie van de registratierechten en de successierechten, die gedurende deze periode een vrij turbulent verloop hebben gekend. 

Door de crisis die wereldwijd woedde, en dus ook in België, is ondermeer de onroerende sector onder druk komen te staan in de 

periode 2008-2009. Het spreekt dan ook voor zich dat precies de opbrengst van deze belastingen op negatieve wijze is geëvolueerd 

binnen deze tijdsspanne. Er was gedurende die jaren dus duidelijk een eind gekomen aan de ongebreidelde groei van de afgelopen twee 

decennia voor deze beide belastingen. Pas in 2010 is er een duidelijke remonte waarneembaar voor deze belastingsoorten. De markt 

voor onroerende goederen groeit opnieuw op substantiële wijze. Het is duidelijk dat onze markt niet dezelfde moeilijkheden kent als de 

markten in Spanje, Portugal, het Verenigd Koninkrijk om er maar enkele te noemen. In België betrof het eerder een tijdelijke afkoeling na 

een langdurende periode van hoogconjunctuur in de sector. Vanaf eind  2009 zijn er immers reeds duidelijke tekenen van een herneming 

van de sector, tekenen die trouwens in 2010 worden bevestigd. In de overige bovengenoemde landen is de crisis echt fundamenteel en 

heeft men de grootste moeite om de sector opnieuw op de rails te krijgen. 

De evolutie in België straalt uiteraard ook af op de successierechten voor wat het gedeelte “waarden inzake de onroerende goederen 

betreft. Met de remonte van de aandelen- en obligatiemarkten zijn ook de roerende waarden fors toegenomen.

• Een ander punt dat de groei tempert, is het feit dat het Waals gewest vanaf het jaar 2010 zelf instaat voor de inning van de taks op de 

spelen en weddenschappen en de taks op de automatische ontspanningstoestellen. Beide taksen samen sorteren een negatieve impact 

van 26,4 miljoen euro. Exclusief dit feit zou de groei in de betrokken periode opgelopen zijn tot 3,71%.

B. DE AFFECTATIE AAN EUROPA

Wat de affectatie aan de Europese Unie betreft, wordt ook een daling vastgesteld met 3,35% van de middelen toegewezen tussen de jaren 2007 

en 2010. 

Deze evolutie is de resultante van de substantiële daling van de douanerechten in de beschouwde periode ( -2,86%) en een lichte afname van de 

afgestane btw-middelen. 

De daling van de douanerechten is een rechtstreeks gevolg van de economische crisis. Die forse daling gaat uiteraard samen met de stevige 

afname in 2009 van het handelstrafi ek in de Belgische havens onder invloed van de fi nancieel-economische crisis in dat jaar. 

De stagnatie van de bijdrage aan btw-middelen vindt niet zozeer haar oorzaak in een terugval van de btw-ontvangsten maar wel in een 

gewijzigd fi nancieringsmechanisme van de Europese Unie. Er doet zich concreet een accentverschuiving voor tussen de fi nanciering met

btw-middelen naar een fi nanciering met BNI- middelen. Het aandeel van de btw-middelen in de fi nanciering van de Europese Unie wordt 

daarbij systematisch teruggeschroefd.

C. DE AFFECTATIE AAN DE SOCIALE ZEKERHEID

Deze affectaties hebben gedurende de jaren 2007/2010 een explosieve toename gekend met liefst 24,66% of een gemiddelde van 7,62% per jaar. 

In dit groeicijfer is de affectatie aan de BBSZ niet meegerekend vermits het hier gaat om een inning die de FOD Financiën verricht voor rekening 

van de sociale zekerheid. 

De bovenvermelde  evolutie is bewerkstelligd door de volgende factoren :

• Een gedeelte van de RIZIV-kosten worden betaald vanuit de btw-ontvangsten sinds het jaar 2004.

• Ook de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ) krijgt vanaf het jaar 2004 supplementaire fondsen toegewezen vanuit de

btw-ontvangsten.

• In mindere mate krijgt ook de Rijksdienst voor de Zelfstandigen een grotere betoelaging.

• Vervolgens wordt ook steeds meer geaffecteerd naar diverse, afzonderlijke projecten binnen de sociale zekerheid als daar zijn de 

werkbonus, de tijdelijke werkloosheid en de dienstencheques.

• Er worden meer en meer bijdragen gepuurd uit de ontvangsten van de accijnzen. 

• Ook vanuit de directe belastingen (roerende voorheffi ng en kohierbelastingen) worden er middelen overgeheveld. 

Omwille van deze explosieve groei volstaan de btw-middelen sinds 2008 niet langer om deze fi nanciering rond te krijgen. Er wordt dan ook 

vanaf 2009 beroep gedaan op de bedrijfsvoorheffi ng om een deel van deze fi nanciering mee te betalen. Dit blijkt duidelijk uit de tabel.
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D. DIVERSE AFFECTATIES

Benevens de hierboven geciteerde en ook vrij omvangrijke affectaties zijn er ook nog een paar minder omvangrijke maar daarom niet minder 

belangrijke affectaties. 

Vooreerst zijn er de sommen die geïnd worden voor rekening van de gemeenten, de provincies en de agglomeratie. Het betreft hier 

voornamelijk de opcentiemen inzake de personenbelasting, de onroerende voorheffi ng alsook de opdeciem inzake de verkeersbelasting. 

Met uitzondering van de opbrengst inzake de verkeersbelasting, ondergaan de overige opbrengsten in deze rubriek  de invloed van de 

opeenvolgende herstructureringen in de onderliggende belastingen. Daarbij dient opgemerkt dat dus niet enkel de personenbelasting is 

hervormd maar ook de onroerende voorheffi ng. 

Naast de fi scaliteit van de lagere overheden dient aangestipt dat er ook affectaties gebeurd zijn inzake het “mazoutfonds” tot en met het jaar 

2008. Deze affectatie was een reactie op de zeer scherpe stijging van de olieprijzen sinds 2005. De personen die met stookolie verwarmden, 

kregen daarbij een deel van hun stookoliefactuur terugbetaald met een maximum van de tegenwaarde van de btw. Vanaf het jaar 2009 worden 

er geen affectaties meer gedaan vanuit het mazoutfonds.

Bovendien is intussen het CREG-fonds ingesteld. Hierbij gaat het enerzijds om een overheidstussenkomst in het kader van de sanering van 

de nucleaire sites in Mol. Anderzijds gaat het om de compensatie aan de CREG voor het aandeel in de energiebijdrage die zij niet ontvangen 

ingevolge de vrijstelling van sommige bedrijven. Deze compensatie gebeurt voornamelijk met accijnsmiddelen.

Ook is er een fonds ter fi nanciering van de politiezones in het leven geroepen. In essentie komt deze affectatie neer op een tussenkomst in de 

werkingskosten van de politiezones. De tussenkomst wordt vergoed vanuit de opbrengst van de verkeersboeten. 

Vervolgens is er een affectatie inzake de effectiseringsoperatie. Kernachtig uitgedrukt komt deze toewijzing neer op de doorstorting aan 

de fi nanciële instelling van de tegenwaarde van de ingevorderde schulden die de instelling heeft vóórgefi nancierd in het kader van de 

effectiseringsoperatie van schulden.

Er wordt er ook een bijdrage gestort voor het rampenfonds. De fi nanciering gebeurt vanuit de verzekeringstaks.

Tevens wordt nu ook een bijdrage gestort in het kader van het gebruik van milieuvriendelijke wagens in een speciaal daartoe opgericht fonds. 

Het gaat om voorafnemingen uit de bedrijfsvoorheffi ng. 

Tenslotte is er vanaf het jaar 2009 een nieuw fonds opgericht in het kader van de fi nanciering van APETRA. Het betreft hier een organisme dat 

instaat voor het beheer van de strategische petroleumvoorraden in België en dit ingevolge de toepassing van een Europese regelgeving ter zake. 
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2008 2009 2010

Btw

Dwangbevelen en bevelen tot betaling (betekend door 

een gerechtsdeurwaarder)

25.914 26.213 26.858

Herhaald bevel tot betaling 2.049 1.794 1.579

Uitvoerend beslag op roerend goed 20.341 20.178 22.193

Uitvoerend beslag onder derden 1.982 1.664 1.597

Uitvoerend beslag op onroerend goed 262 176 73

Verkopen 6.613 7.050 7.284

Bewarend beslag 77 74 71

Hypothecaire inschrijving 2.960 2.845 3.586

Andere 24.041 8.058 8.442

Totaal 77.626 61.002 64.399

III.1.7  INVORDERINGSACTIVITEITEN

          (IN DUIZEND EURO)
2008 2009 2010

Directe belastingen

Aanmaningen 1.239.017 1.220.899 1.425.778

Dwangschriften en dwangbevelen 276.979 259.264 225.132

Uitvoerend beslag op roerend goed 77.324 77.543 53.741

Uitvoerend beslag onder derden 213.355 236.239 199.700

Uitvoerend beslag op onroerend goed 130 85 85

Hypothecaire inschrijvingen 7.506 7.549 8.738

Verkopen 1.760 1.718 1.431

Vereenvoudiging derdenbeslag in handen van 

notarissen

186.720 188.905 109.934

Totaal 2.002.791 1.992.202 2.024.539
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III.2  ONTVANGSTEN DOOR FISCALE FRAUDE

III.2.1  BELASTINGSUPPLEMENTEN

          (IN DUIZEND EURO)

2008 2009 2010

Belastingen Sancties (1) Totaal Belastingen Sancties (1) Totaal Belastingen Sancties (1) Totaal

Inkomstenbelastingen

• Natuurlijke personen 95.060 18.600 113.660 48.861 24.618 73.479 65.345 43.730 109.075

• Vennootschappen 462.849 110.937 573.786 745.445 61.198 806.643 309.811 27.840 337.651

Subtotaal 557.909 129.537 687.446 794.306 85.816 880.122 375.156 71.570 446.726

Btw

• Natuurlijke personen 6.370 11.457 17.827 1.819 3.170 4.989 4.339 8.081 12.420

• Vennootschappen 112.970 201.796 314.775 72.415 76.096 148.511 127.633 240.110 367.773

Subtotaal 119.349 213.253 332.602 74.234 79.266 153.500 131.972 248.191 380.193

Totaal 677.258 342.790 1.020.048 868.540 165.082 1.033.622 507.128 319.761 826.919

(1) Sancties = Administratieve boeten en belastingverhogingen

COMMENTAAR BIJ TABEL III.2.1

In vergelijking met 2009 valt onmiddellijk op dat het aantal door de diensten van de Strijd tegen de Fiscale Fraude (AFF) behandelde dossiers 

inzake Inkomstenbelasting (IB) en btw met  ongeveer 10% is gestegen.  Zelfs indien de resultaten op het vlak van de inkomstenbelastingen in 

vergelijking met 2009 sterk daalden, kenden die van de btw daarentegen een aanzienlijke stijging.

Aangezien  de fi scale fraude een integrerend deel uitmaakt van de ondergrondse economie, kunnen de ermee gepaard gaande 

belastingbedragen niet geschat worden op basis van vastgestelde en meetbare economische criteria. 

Fiscale fraude is nu eenmaal een cyclisch fenomeen dat per defi nitie moeilijk met precisie voor een bepaald jaar kan worden geduid.

Het is belangrijk om de rol die de AFF speelt m.b.t. het opsporen van  fraudefenomenen te benadrukken. Men mag de dubbele aanpak van de 

strijd tegen de fi scale fraude niet uit het oog verliezen. Deze moet zowel afschrikkend als bestraffend zijn. 

De acties in de strijd tegen de fi scale fraude vereisen voorafgaande analyses en middelen die niet systematisch, en zeker  niet op korte termijn, 

tot resultaten leiden  inzake belastbare bedragen. Snellere opsporing heeft een onmiddellijk afschrikkend effect. 

Een doeltreffende strijd tegen de fi scale fraude moet bij uitstek preventief zijn teneinde de fi scale verliezen voor de Staat zo veel mogelijk te 

beperken (bv. niet gerechtvaardigde terugbetalingen, uitwerking niet-transparante structuren, ...) alsmede de organisatie door de verschillende 

tussenkomende partijen  van hun insolvabiliteit onmogelijk te maken.

Terwijl de gedetailleerde analyse van de grootschalige fraudefenomenen wordt uitgevoerd door de diensten van de AFF, wordt benadrukt dat, 

om operationele redenen, een aantal zaken met de nodige informatie wordt overgedragen naar de zusteradministraties.  De behandeling 

van dossiers  met uitlopers bestaat uit  verschillende  onmisbare etappes zoals : het verzamelen van informatie, het onderzoek naar hun 

betrouwbaarheid, het opstellen van een uitvoerige nota en een taxatiemodel, het samenstellen van een rapport  dat wordt overgemaakt via de 

centrale administraties. In 2010 werden zo 27 dossiers  met zulke  uitlopers overgedragen aan andere fi scale administraties.   

De resultaten van die onderzoeken zijn niet opgenomen in de statistieken  van de diensten van de AFF.     

    

In het algemeen valt niet te ontkennen dat de verschillende wettelijke fi scale regularisatiemogelijkheden die, op een effi ciënte en overlegde 

manier worden gecommuniceerd, de statistieken van de fi scale entiteiten beïnvloeden.      

   

Wat de btw betreft, vertegenwoordigt het totale bedrag van 380 miljoen euro een verdubbeling ten opzichte van 2009. De proportionele boeten 

bereiken in  2010 een gemiddelde percentage van 65% van de totale btw-supplementen.      

   

Een groot deel van deze resultaten heeft te maken met de ontmanteling van een carrouselfraude in het kader van de CO2-emissierechten waar 

België, in tegenstelling tot sommige buurlanden, erin geslaagd is om de schade tot een minimum te beperken.    

     

De evolutie en het verschuiven van de carrouselfraudefenomenen  van klassieke consumptiegoederen (zoals auto’s en mobiele telefoons) 

naar de dienstverlening, toont, voor zover als nodig,  aan dat de AFF altijd waakzaam moet blijven en zich voortdurend moet aanpassen aan  

dergelijke fenomenen.         

         

Tenslotte wordt benadrukt dat  op personeelsvlak in het bijzonder de overdracht van kennis en ervaring van de oudere werknemers naar hun  

nieuwe jonge  collega’s een enorme uitdaging inhoudt.
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III.2.2  VERHOUDING SUPPLEMENTEN MET OF ZONDER AKKOORD

          (IN DUIZEND EURO)

2008 2009 2010

Met akkoord Zonder Akkoord Met akkoord Zonder Akkoord Met akkoord Zonder Akkoord

Inkomstenbelastingen

Verhoging belastbare 

basis
10% 90% 12% 88% 18% 82%

Btw

Belastingen en 

geldboeten
6% 94% 10% 90% 4% 96%

Commentaar bij tabel III.2.2  

Bij de Inkomstenbelastingen (IB) stellen we in 2010 vast dat 18% van de inkomstenverhogingen behaald werden met het akkoord van de belas-

tingplichtige, wat een positieve tendens is i.v.m. de twee vorige jaren waar we bij de 10% schommelden.

Ter informatie: het totale bedrag van de verhoging van de belastbare basis bedraagt 821 miljoen euro in 2010.

Op het vlak van de carrousselfraude werden in 2010 189 dossiers behandeld tegenover 140 in 2009. Voor dit type van belastingfraude merken we 

een toename van de btw-supplementen van 76 miljoen euro in 2009 tot 112 miljoen euro in 2010. Hiervan heeft 40% betrekking op de autosector, 

32% op de informaticasector, 13% op de telecomsector en 11% op die van de minerale oliën.

De algemene stijging is te wijten aan de doeltreffendheid van het Risicobeheer en aan een snellere internationale samenwerking (Mistrads, 

Eurocanet, Autocanet), meer specifi ek m.b.t. de strijd tegen de grensoverschrijdende btw-fraude.
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III.3  ONTVANGSTEN DOOR DOUANE & ACCIJNZEN

III.3.1  NAGEVORDERDE EN EFFECTIEF GEÏNDE BEDRAGEN

          (IN DUIZEND EURO)
2008 2009 2010

Invordering van ontdoken belastingen inzake:

• Douanerechten 6.059,2 4.416,9 12.952,8

• Accijnzen 4.310,8 20.524,5

• Openings- en vergunningsrecht 107,3 159,1

• Btw 3.687,0 4.529,3

Boeten 9.261.929,0

Totaal 6.059,2 12.522,0 9.300.094,7
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III.4  ONTVANGSTEN DOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

III.4.1  GEWESTELIJKE BELASTINGEN

2009 2010 (1)

Aard van de belasting (registratierechten)

Overdrachten ten bezwarende titel van in België gelegen onroerende goederen (”Verkooprechten”) 2.441.854.254 2.812.008.068

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

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

Schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen 270.340.417 330.483.548

Fiscale regularisatiemaatregelen 100.880 0

Totaal van de registratierechten (incl. boeten en intresten, excl. de federale registratierechten) 3.016.936.522 3.455.578.543

Rechten van successie en van overgang bij overlijden 1.811.770.022 1.929.036.399

Fiscale regularisatiemaatregelen 5.593.712 26.781.585

Totaal rechten van successie en van overgang bij overlijden (incl. boeten en intresten) 1.817.363.733 1.955.817.984

Algemeen totaal 4.834.300.256 5.411.396.527

(1) bedragen op 31 januari 2011

Ongeveer 98% van de registratierechten en de totaliteit van de successierechten worden geïnd ten bate van de Gewesten; dit zijn de gewestelijke belastingen.
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III.4.2  OPBRENGST VAN DE GEÏNDE BELASTINGEN

          (IN DUIZEND EURO)

2009 2010 (1) Verschil

Aard van de belasting

Registratierechten (incl. boeten en intresten) 3.090.084 3.539.957 + 14,56% (a)

Rechten van successie en van overgang bij overlijden (incl. boeten en intresten) 1.787.899 1.924.870 + 7,66%

Griffi erechten 33.533 34.408 + 2,61%

Hypotheekrechten 74.397 75.318 + 1,24%

Gerechtelijke bijstand en kosteloze rechtspleging 465 524 + 12,71%

Boeten inzake belastingen 81.183 92.126 + 13,48%

Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra 5.200 2.300 - 55,77% (b)

Jaarlijkse taks op de vzw’s 28.358 32.533,1 + 14,72%

Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de 

verzekeringsondernemingen

208.616 236.654 + 13,44% (c)

Boeten van veroordelingen in allerhande zaken 342.385 368.534 + 7,64%

Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders

18.903 20.878 + 10,45%

Jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (2) (3) 1.128.040 1.224.602 + 8,56%

Taks op het lange termijnsparen (2) (3) 184.863 193.644 + 4,75%

Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen (2) (3) 10.691 16.817 + 57,31% (d) 

Taks op de beursverrichtingen (2) (3) 128.762 134.547 + 4,49%

Taks op de afl evering van effecten aan toonder (2) (3) 0 0 0,00%

Aanplakkingstaks (deel betaald in contanten) (2) (3) 2.907 2.514 - 13,50%

Rechten op geschriften (2) (3) 39.947 41.363 + 3,54%

(1) bedragen op 31 januari 2011

(2) wetboek diverse rechten en taksen

(3) bruto-ontvangst.”   

Commentaar bij tabel III.4.2  

(a) Registratierechten (+ 14,56%)

Heropleving van de vastgoedsector, laag niveau van de intrestvoeten van de hypothecaire kredieten en verlenging van de duur van de kredieten, 

gunstige fi scaliteit van de onroerende goederen.

(b) Jaarlijkse taks op de coördinatiecentra (- 55,77%)

Gevolg van de verdwijning op termijn van de coördinatiecentra, onder druk van de Europese instellingen.

(c) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen,op kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen (+ 13,44%)

Stijging van de uitstaande deposito’s op spaarrekeningen op 1 januari 2010 de  in vergelijking met de corresponderende situatie op 1 januari 

2009.

(d) Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen (+ 57,31%)

Gevolg van de economische voorwaarden, de ondernemingsresultaten en de evolutie van de fi nanciële markten.
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III.4.3  TRANSFER AAN DE GEWESTEN (INCL. BOETEN EN INTRESTEN)

2009 2010 (1)

Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 708.978.877 814.462.653

Vlaams Gewest 2.795.754.560 3.151.394.874

Waals Gewest 1.329.566.818 1.445.539.000

Totaal 4.834.300.256 5.411.396.527

(1) bedragen op 31 januari 2011

De gewestelijke belastingen worden toegewezen aan de drie Gewesten volgens het lokalisatiecriterium bepaald in de Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende 

de fi nanciering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd door de Bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfi nanciering van de Gemeenschappen en uitbrei-

ding van de fi scale 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  OPBRENGST VAN DE BOETEN VAN VEROORDELINGEN IN ALLERHANDE ZAKEN

2008 2009 2010 (1)

Onmiddellijke inningen 223.417.771 229.156.429 243.545.666

Transactionele stortingen 56.234.572 55.231.480 61.862.973

Boeten van veroordelingen

• Politierechtbanken 43.068.264 44.469.817 48.077.777

• Andere jurisdicties 14.473.590 15.323.748 16.517.392

      Subtotaal 57.541.854 59.793.565 64.595.169

Brutototaal 337.194.197 344.181.473 370.003.807

Teruggaven 1.500.099 1.796.327 1.469.682

Nettototaal 335.694.098 342.385.147 368.534.125

(1) voorlopige bedragen op 31 januari 2011
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Vlaanderen 2009 2010

Roerende goederen Houtkappingen Roerende goederen Houtkappingen

Antwerpen 619.255 68.130 598.810 0

Brugge 102.412 256.286 200.773 668.566

Dendermonde 1.473.368 282.111 200.414 266.508

Gent 135.656 0 134.498 0

Hasselt 2.194 240.925 55.407 150.721

Kortrijk 99.855 0 86.681 0

Leuven 285.178 643.321 45.111 9.842

Mechelen 87.790 0 129.716 6.005

Oudenaarde 30.444 0 5.480 0

Tongeren 166.329 236.819 252.700 547.644

Turnhout 175.788 658.775 89.048 1.484.905

Vilvoorde 10.470 289.794 0 633.705

Totaal 3.188.740 2.676.161 1.798.639 3.767.896

5.864.901 5.566.535

ALGEMEEN TOTAAL 

België 2009 2010

Roerende goederen Houtkappingen Roerende goederen Houtkappingen

Totaal 6.218.514 12.983.082 7.546.514 15.798.328

19.201.596 23.344.842

III.4.5  VERKOPEN GEORGANISEERD DOOR DE DOMEINKANTOREN 

Wallonië 2009 2010

Roerende goederen Houtkappingen Roerende goederen Houtkappingen

Arlon 48.624 2.291.041 41.872 2.694.494

Charleroi 139.840 170.475 1.802.393 236.086

Dinant 46.229 577.677 96.944 638.772

Huy 28.738 45 6.425 15

Liège 281.281 324.262 408.564 250.242

Marche-en-Famenne 56.050 761.022 22.623 1.046.556

Mons 259.046 657.934 184.451 594.285

Namur 170.840 69.524 308.133 11.577

Neufchâteau 79.093 585.149 34.699 483.451

Nivelles 8.915 27.557 6.400 77.430

Tournai 80.421 0 139.388 0

Verviers 40.340 56.377 701.636 134.960

Eupen 310 1.552.846 45.356 1.998.946

Saint-Vith 215 3.289.390 513 3.998.578

Totaal 1.239.942 10.306.921 3.799.398 12.030.431

11.546.863 15.829.829

Brussel 2009 2010

Brussel Domeinen III (2009) / 

Finshop (2010)

Roerende goederen Houtkappingen Roerende goederen Houtkappingen

Totaal 1.789.832 0 2.650.114 0

1.789.832 2.650.114
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III.5  BALANS VAN SCHULDEN EN TEGOEDEN
        (IN EURO)

2009 2010

Aanwending teruggaven Directe belastingen op schulden inzake

Btw 10.792.593,57 9.993.550,36

Douane & Accijnzen 386,28 266.202,34

Registratie 37.867,55 297.430,47

Successie 19.333,41 131.125,01

Domeinen en penale boeten 4.342.151 8.273.703,33

Alimentatievorderingen 426.678 1.666.155,47

Subtotaal Directe belastingen 15.619.009,69 20.628.166,98

Aanwending btw-teruggaven op schulden inzake

Directe belastingen 59.409.133,15 54.174.167,76

Douane & Accijnzen 0,00 0,00

PATDOC 9.508,00 189.362,00

Alimentatievorderingen (DAVO) 1.729,71 1.084,90

Subtotaal btw 59.420.370,86 54.364.614,66

Totaal Directe belastingen en btw 75.039.380,55 74.992.781,64

Commentaar bij tabel III.5 

De balans van de fi scale en niet fi scale schulden en de teruggaven:

• geeft ons op ieder ogenblik een overzicht van alle positieve en negatieve vorderingen van een belastingplichtige en dit dankzij een 

geïntegreerde informaticatoepassing

• laat , zonder formaliteiten, de compensatie toe van alle terugbetalingen waar een belastingplichtige recht op heeft met zijn niet betwiste 

schulden 

• biedt de nodige informatie om in geval van betwisting de nodige bewarende maatregelen te nemen om de rechten van de schatkist te 

vrijwaren.

De toepassing kadert perfect in de strategische en operationele doelstellingen van de FOD Financiën namelijk: 

• effi ciëntere invorderingsdiensten

• verhoging van de fi scale ontvangsten van de Staat

• betere integratie van de verschillende entiteiten van de FOD Financiën.

De statistieken van de aanwendingen die in de budgettaire jaren 2009 en 2010 hebben plaatsgevonden tonen de belangrijkheid aan van de aldus 

gegenereerde inkomsten en dit dankzij:

• de schuldvergelijkingen doorgevoerd in het kader van  art.334, van de Programmawet van 27/12/2004 (gewijzigd door art.194, van de 

Programmawet van 22/12/2008) (1)

• de transversale werkmethodes die werden ingevoerd naar aanleiding van deze wettelijke bepalingen.

We merken op dat de aanwendingen tussen de sectoren Btw en Directe belastingen (teruggaven Directe belastingen op btw-schulden en 

teruggaven btw op Directe belasting-schulden) substantiële inkomsten genereren. De aanwendingen die gebeuren ten voordele van de andere 

sectoren (Douane & Accijnzen, registratierechten, successierechten, penale boeten, alimentatievorderingen), vertonen een zeer belangrijke 

stijging, en zijn op een jaar tijd zelfs verdubbeld om zo een bedrag van 10,8 miljoen euro te bereiken in 2010.

(1) Art. 334 van de Programmawet 27/12/2004 heeft bijgevolg de procedure tot aanwending van sommen die aan een belastingschuldige moeten worden terugge-

geven, vergemakkelijkt, voor de schulden en teruggaven binnen de sectoren Directe belastingen en Btw maar ook voor alle belastingen en niet-fi scale schulden 

waarvan de inning en de invordering worden verzekerd door de Federale Overheidsdienst Financiën.
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IV. FISCALE GESCHILLEN
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IV.1   GESCHILLEN BEHANDELD DOOR FISCALITEIT

DIRECTE BELASTINGEN

IV.1.1  AANTAL BIJ DE GEWESTELIJKE DIRECTEURS VAN DE CONTROLECENTRA INGEDIENDE BEZWAARSCHRIFTEN (1)

Omschrijving 2008 2009 2010

Hangende bezwaarschriften op 01/01 1.549 1.593 1.327

Nieuwe bezwaarschriften 1.542 1.511 1.599

Genomen beslissingen 1.498 1.777 1.573

Hangende bezwaarschriften op 31/12 1.593 1.327 1.353

(1) De statistieken van de gewestelijke directies der directe belastingen werden geschorst (uitgezonderd deze inzake onroerende voorheffi ng) in afwachting van de 

automatisering van de statistische verslagen. Die automatisering maakt het voorwerp uit van een project (het project MISSISSIPPI) dat vertraging heeft opgelopen. 

De resultaten van 2008 worden op dit ogenblik gevalideerd en de administratie hoopt dat in 2011 de achterstand wordt ingehaald zodat de resultaten van de laatste 3 

jaren, zijnde van 2008 tot 2010, kunnen worden gegeven. 

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» betreffen voornamelijk ontheffi ngen van ambtswege (die over het algemeen behandeld worden door de gewestelijke directies 

der directe belastingen). 

Commentaar bij tabel IV.1.1  

Onder de bezwaarschriften op 01/01/2010 telde men 938 bezwaarschriften (tegenover 1.238 in 2009) die al meer dan 6/9 maanden werden 

ingediend. 

Aan het einde van de periode is dat cijfer gedaald tot 927.

Bij het begin van de periode waren er 492 geblokkeerde dossiers, terwijl dat op het einde nog om 456 dossiers ging. 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 admi-

nistratieve fase geblokkeerd te houden wanneer een beslissing kan worden genomen.

De in 2010 genomen beslissingen worden als volgt verdeeld: 77 afstanden, 65 onontvankelijk, 531 verworpen, 384 aanvaard, 510 gemengd, de 

rest wordt verdeeld onder 1 beslissing tot onbevoegdheid en 5 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 31/12/2010 nog niet opgelost waren, worden voor wat betreft de aard van de belasting als volgt verdeeld:

• Belasting niet-inwoners 17

• Vennootschapsbelasting 880

• Personenbelasting 399

• Rechtspersonenbelasting 8

• Roerende voorheffi ng 28

• Bedrijfsvoorheffi ng 19

• Andere 2

• Totaal 1.353

De geschillen behandeld door de controlecentra slaan voornamelijk op 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)

Omschrijving 2009 (1) 2010 (2)

Hangende bezwaarschriften op 01/01 50.524

Nieuwe bezwaarschriften 21.118

Genomen beslissingen 20.468

Hangende bezwaarschriften op 31/12 50.524 51.174

(1) Deze cijfers slaan op de dossiers die aanleiding geven tot een ‘grondig onderzoek’. Zij hebben enkel betrekking op het Waals en het Brusselse Hoofdstedelijk 

Gewest. Het Vlaams Gewest staat zelf in voor de inning van de onroerende voorheffi ng, 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 gehouden om reden dat het een gewestbelasting betreft. 

Eind 2009 werd opnieuw beslist deze geschillen op te volgen. De administratie is dus opnieuw in staat om voor 2010 cijfers te verstrekken. 

(2) De hier opgenomen cijfers bevatten niet de verzoeken tot ambtshalve ontheffi ng waarvoor de behandeling sinds 2008 werd geautomatiseerd.

Die ontheffi ngen gebeuren per kohier. In 2010 werden 61.611 verzoeken 179.1 ingediend; de administratie heeft in hetzelfde jaar door middel van negatieve 

inkohieringen 58.244 aanslagen ontheven.

(113bis) De hier opgenomen cijfers bevatten niet de verzoeken tot ambtshalve ontheffi ng waarvoor de behandeling sinds 2008 werd geautomatiseerd. Die 

ontheffi ngen gebeuren per kohier. In 2010 werden 61611 verzoeken 179.1 ingediend; de administratie heeft in hetzelfde jaar door middel van negatieve inkohieringen 

58.244 aanslagen ontheven. 

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 Algemene 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)

Omschrijving 2008 2009 2010

Hangende zaken op 01/01 22.196 21.794 21.139

Zaken ingeleid in de loop van het jaar (2) 3.020 2.879 2.911

Zaken afgehandeld in de loop van het 

jaar (3)
3.422 3.534 4.118

Hangende zaken op 31/12 waarvan:

21.794 21.139 19.932

Eerste aanleg

16.710  16.315 15.348

Beroep

Oude procedure 3.436 3.106 2.827

Nieuwe procedure 1.537 1.627 1.672

Cassatie

Oude procedure 40 25 19

Nieuwe procedure 71 66 66

(1) Het betreft voorzieningen waarvoor het administratief dossier ter griffi e 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 dat 

voorheen het geval was.

De fi scale geschillenregeling wordt dus toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fi scale 

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 griffi e haar hiervan in kennis stelt. Aangezien 

er een bepaalde termijn verstrijkt tussen het neerleggen van de vordering op de griffi e 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 2010, werden 2.273 voorzieningen ingesteld bij de rechtbanken, 579 voorzieningen in beroep en 

59 voorzieningen in cassatie.

(3) Met inbegrip van de tussenvonnissen en -arresten die de zaak naar een ander hof of een andere rechtbank verwijzen.
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IV.1.4  VERDELING VAN DE INGELEIDE ZAKEN (1)

2008 2009 2010

Ingeleid door Beroep Cassatie Beroep Cassatie Beroep Cassatie

De administratie

oude procedure 0 8 0 1 0 1

nieuwe procedure 121 19 141 18 132 24

De tegenpartij

oude procedure 6 5 2 2 1 1

nieuwe procedure 310 24 378 30 446 33

(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.
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IV.1.5  VERDELING VAN DE UITSPRAKEN (TOESTAND OP 31/12) (1)

2008 2009 2010

Eerste 

aanleg
Beroep Cassatie Totaal

Eerste 

aanleg
Beroep Cassatie Totaal

Eerste 

aanleg
Beroep Cassatie Totaal

Gunstig voor de 

administratie
1.223 600 28 1.851 1.324 399 50 1.773 1.900 477 41 2.418

(2) (3) (4)

Ongunstig voor de 

administratie
791 208 9 1.008 953 219 18 1.190 839 198 21 1.058

(5)

Gemengde uitspraken 459 100 4 563 563 143 3 709 501 138 3 642
(6) (7)

Totaal 2.473 908 41 3.422 2.702 761 71 3.672 3.240 813 65 4.118
(8)

(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 voorheen. 

De fi scale geschillenregeling wordt toevertrouwd aan de rechterlijke macht en wordt behandeld volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. De fi scale rechtban-

ken van eerste aanleg zijn exclusief bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen betreffende de toepassing van de belastingwet.

(2) 399 afstanden, 159 onontvankelijke voorzieningen, 1.187 gunstige vonnissen en 41 verwijzingen naar een andere rechtbank en 114 doorhalingen (zaken overge-

dragen aan VLABEL).

(3) 64 afstanden, 14 onontvankelijke voorzieningen, 75 gunstige arresten en 25 doorhalingen volgens de oude procedure, en 17  afstanden, 5 onontvankelijke voorzie-

ningen en 245 gunstige arresten en 35 doorhalingen volgens de nieuwe procedure.

(4) 5 gunstige arresten volgens de oude procedure en 1 onontvankelijk, 34 gunstige arresten en 1 doorhaling (zaak overgedragen aan VLABEL) volgens de nieuwe 

procedure .

(5) Te weten 54 ongunstige arresten volgens de oude procedure en 144 ongunstige arresten volgens de nieuwe procedure.

(6) Onder de gemengde uitspraken, moet men rekening houden met 51 vonnissen die een uitspraak doen over de voorzieningen « artikel 356, WIB92 ».

(7) Te weten 51 gemengde arresten volgens de oude procedure en  87  gemengde arresten volgens de nieuwe procedure.

(8) Met uitsluiting van tussenvonnissen en -arresten.
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COMMENTAAR BIJ DE TABELLEN IV.1.3 TOT IV.1.5

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 fi scale 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 2010 waren nog 2.827 geschillen in behandeling bij de hoven van beroep, tegenover 3106 op 31 december 2009. Op de nog in 

behandeling zijnde dossiers op het einde van het jaar waren er 2372 zaken (1409 Franstalige en 708 Nederlandstalige) te behandelen door het 

Hof van beroep te Brussel, of 84% van de zaken in deze aanleg. Er wordt gewezen op de goede prestatie van het Hof van beroep te Gent waar er 

nog 44 zaken hangend zijn.

Gelet op het aantal in 2010 afgesloten zaken, valt het te vrezen dat er nog een aantal jaren nodig zal zijn alvorens de geschillen daterend van 

vóór 1999 afgehandeld zullen zijn.

Op het aantal in 2010 uitgesproken arresten (280 in totaal), waren er slechts 54 ongunstig voor de Staat of 20%. Wat de arresten van cassatie 

betreft, waren er op de 8 arresten die werden uitgesproken in de oude procedure, 5 gunstig voor de administratie en 3 ongunstig. Voor dit hoog 

rechtscollege wordt opgemerkt dat de voorraad dossiers vermindert in vergelijking met de begintoestand. Er blijven nog 19 voorzieningen 

(tegenover 25 op 01/01/2010). Er werden nog 2 nieuwe voorzieningen ingeleid volgens de oude procedure.

NIEUWE PROCEDURE

Voor de rechtbanken van eerste aanleg is het aantal zaken ingeleid tijdens het jaar 2010 aanzienlijk verminderd in vergelijking met wat de 

voorgaande jaren werd vastgesteld. Grosso modo werden er per gerechtelijk jaar ongeveer 3.000 nieuwe geschillen ingeleid tijdens de jaren 

1999 tot 2007. Sinds het kalenderjaar 2008 wordt een dalende trend vastgesteld en draait rond 2.500 geschillen. In 2010 is het aantal zaken nog 

minder en bedraagt 2.273.  De vermindering van de ingediende zaken heeft een gunstig gevolg voor de voorraad van de zaken in eerste aanleg 

die wat vermindert (15.348 geschillen op 31/12/2010), terwijl men voor de voorgaande jaren vaststelde dat de voorraad ongewijzigd bleef

(op 31 december 2007, 16.526 geschillen en op 31 december 2008, 16.710 geschillen). 

De zaken eerste aanleg worden op basis van de taal als volgt verdeeld: 4.438 geschillen in het Nederlands, 443 geschillen in het Duits 

(rechtbank van Eupen) en 10.910 geschillen in het Frans. De meest belaste rechtbanken zijn Brussel (3.190 FR + 525 NL, ofwel een totaal 

van 3.715 hangende zaken), Bergen (2.612 hangende zaken), Luik (1.842 hangende zaken), Namen (1.803 hangende zaken), Antwerpen 

(1.429 hangende zaken) en Gent (1.234 hangende zaken).

Op de 3.240 afgehandelde zaken bij de rechtbanken, waren er 839 uitspraken ongunstig voor de Staat, ofwel bijna 26% van de zaken. Wanneer 

men hieraan de gemengde vonnissen (14%) toevoegt, kan men hieruit afl eiden dat 60% 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 directoriale beslissing die het voorwerp uitmaakt van een vordering in rechte maar wordt de 

rechter gevat voor de aanslag waardoor de belastingplichtige voor de rechter niet meer beperkt is tot de grieven die werden voorgelegd in het 

bezwaarschrift. 

Er wordt benadrukt dat, behalve in uitzonderlijke gevallen, de Staat sinds april 2001 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 responsabilisering van de taxatieambtenaren 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 voor de rechter.

Jammer genoeg kan er één minpunt worden vastgesteld: sinds de wet van 27 april 2007 op de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 

verbonden aan de bijstand van een advocaat, kan, wanneer de Staat wordt vertegenwoordigd door een ambtenaar en deze zijn zaak geheel of 

gedeeltelijk wint, aan hem geen rechtsplegingsvergoeding wordt toegekend omdat de wet enkel bepaalt dat een vergoeding wordt toegekend 

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 979.333,54 euro, terwijl hij slechts een bedrag van 231.155,40 euro in zijn voordeel 

heeft bekomen, in de geschillen waar hij nog werd vertegenwoordigd door een advocaat. Deze wet heeft dus een onevenwicht tot gevolg.

Wat de hoven van beroep betreft, blijft de voorraad van hangende zaken elk jaar groeien (1.672 zaken op 31 december 2010, 1.627 zaken op 

31 december 2009, 1.537 zaken op 31 december 2008 tegen 1.489 zaken op 31 december 2007). 27% van de uitgesproken arresten zijn ongunstig 

voor de Staat, meer dan de helft (56,6%) is gunstig en de rest is gemengd. Omdat veel zaken in beroep nog verdedigd worden door een 

departementsadvocaat, ontvangt de Staat rechtsplegingsvergoedingen, met als gevolg dat er nog een evenwicht is tussen de te betalen  en de te 

ontvangen bedragen (in 2010, 436.781,40 euro te betalen tegen 553.876,30 euro te ontvangen).

Wat de toestand van het Hof van Cassatie betreft, kan worden vastgesteld dat de voorraad hangende zaken in 2010 niet gewijzigd is (66 zaken 

waarvan 41 op de Franstalige rol). Van de 57 afgehandelde zaken, hebben er 18 een ongunstige afl oop 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. 

Voor het Hof van Cassatie is geen rechtsplegingsvergoeding verschuldigd.
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IV.1.6 EVOLUTIE VAN DE HANGENDE ZAKEN

2008 2009 2010

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken

Hangende zaken op 01/01 2.882 18 2.584 14 2.225 9

Zaken ingeleid in de loop van het jaar 485 1 537 5 526 2

Zaken afgehandeld in de loop van het 

jaar
783 5 896 10 615 3

Hangende zaken op 31/12 2.584 14 2.225 9 2.136 8
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IV.1.7  VERDELING VAN DE INGELEIDE ZAKEN

2008 2009 2010

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken Totaal

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken Totaal

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken Totaal

Ingeleid door de administratie

Eerste aanleg 3 0 3 4 0 4 0 0 0

Beroep 43 0 43 39 2 41 37 0 37

Cassatie 9 0 9 11 0 11 17 0 17

Subtotaal 55 0 55 54 2 56 54 0 54

Ingeleid door de tegenpartij

Eerste aanleg 329 0 329 362 2 364 339 1 340

Beroep 98 1 99 111 1 112 127 0 127

Cassatie 3 0 3 10 0 10 6 1 7

Subtotaal 430 1 431 483 3 486 472 2 474

Totaal 485 1 486 537 5 542 526 2 528
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IV.1.8  VERDELING VAN HET AANTAL HANGENDE ZAKEN NAARGELANG DE GRAAD VAN DE AANLEG 
         (TOESTAND OP 31/12)

2008 2009 2010

Eerste aanleg  (1) 2.031 1709 1.587

Beroep 527 489 514

Cassatie 40 36 43

Totaal 2.598 2234 2.144

(1) Vredegerechten inbegrepen
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IV.1.9  VERDELING VAN DE UITSPRAKEN (1)

2008 2009 2010

Omschrijving
Burgerlijke 

zaken
Strafzaken Totaal

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken Totaal

Burgerlijke 

zaken
Strafzaken Totaal

Gunstige uitspraken voor de administratie

Eerste aanleg 445,5 3 448,5 515,5 1 516,5 340 0 340

Beroep 108,5 2 110,5 133 5 138 102,5 3 105,5

Cassatie 6,5 0 6,5 18 1 19 12 0 12

Subtotaal 560,5 5 565,5 666,5 7 673,5 454,5 3 457,5

Ongunstige uitspraken voor de administratie

Eerste aanleg 187,5 0 187,5 171,5 2 173,5 121 0 121

Beroep 32,5 0 32,5 52 1 53 34,5 0 34,5

Cassatie 2,5 0 2,5 6 0 6 5 0 5

Subtotaal 222,5 0 222,5 229,5 3 232,5 160,5 0 160,5

Totaal 783 5 788 896 10 906 615 3 618

(1) De som van de rubrieken “Gunstige uitspraken voor de administratie” en “Ongunstige uitspraken voor de administratie” 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.



9393

IV.2  GESCHILLEN BEHANDELD DOOR INNING EN INVORDERING

IV.2.1  EVOLUTIE VAN HET AANTAL HANGENDE RECHTSZAKEN IN 2010

Burgelijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal 

Hangende rechtszaken op 01/01/2010 4.083 216 1.366 5.665

Nieuwe rechtszaken 1.346 56 1.606 3.008

Afgehandelde rechtszaken 1.728 63 1.418 3.209

Hangende rechtszaken op 31/12/2010 3.701 209 1.554 5.464
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IV.2.2  RESULTATEN VAN DE UITSPRAKEN IN 2010

 Burgelijke zaken Strafzaken Handelszaken Totaal 

Gunstig voor de administratie 

Eerste aanleg 852 24 1.110 1.986

Beroep 111 1 - 112

Cassatie 7 3 - 10

Subtotaal 970 28 1.110 2.108

Ongunstig voor de administratie 

Eerste aanleg 106 4 70 180

Beroep 53 6 - 59

Cassatie 8 1 - 9

Subtotaal 167 11 70 248

Gedeeltelijk gunstig voor de administratie 

Eerste aanleg 91 7 11 109

Beroep 21 5 - 26

Cassatie 2 - - 2

Subtotaal 114 12 11 137

Doorhalingen 477 12 227 716

Totaal 1.728 63 1.418 3.209
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IV.3.1  EVOLUTIE VAN DE HANGENDE ZAKEN

2008 2009 2010

Hangende zaken op  01/01 1.066 1.075 1.148

Nieuwe zaken 705 840 768

Beslissingen 679 759 795

Dossiers overgemaakt aan andere advocaat 17 8 3

Hangende zaken op 31/12 1.075 1.148 1.118

IV.3  GESCHILLEN BEHANDELD DOOR DOUANE & ACCIJNZEN
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IV.3.2  VERDELING VAN DE AFGEHANDELDE ZAKEN

2008 2009 2010

Vredegerechten 38 - - 38 77 - - 77 50 - - 50

Burgerlijke rechtbanken 63 15 2 80 70 16 5 91 87 33 10 130

Correctionele rechtbanken 438 90 32 560 457 101 35 593 483 99 32 614

Rechtbanken van koophandel 1 - - 1 1 - - 1 1 - - -

Totaal 540 105 34 679 605 117 40 762 621 132 42 794
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IV.3.3  AANTAL DWANGBEVELEN EN TRANSACTIES

2008 2009 2010

Uitvoerbaar verklaarde dwangbevelen 103 42 79

Transacties

• aangeboden 8.653 7.412 7.046

• aanvaard 6.822 5.951 6.939
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IV.4  GESCHILLEN BEHANDELD DOOR PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

IV.4.1  EVOLUTIE VAN DE HANGENDE ZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN STRAFZAKEN HANDELSZAKEN

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Hangende zaken op 01/01 862 801 799 3 3 4 170 152 147

Zaken ingeleid in de loop van het jaar 137 165 162 - 1 - 5 4 1

Zaken afgehandeld in de loop van het jaar 198 167 211 - - 2 23 9 61

Hangende zaken op 31/12 801 799 750 3 4 2 152 147 87
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IV.4.2  VERDELING VAN DE INGELEIDE ZAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN STRAFZAKEN HANDELSZAKEN

Eerste 

aanleg
Beroep Cassatie

Eerste 

aanleg
Beroep Cassatie

Eerste 

aanleg
Beroep Cassatie

Ingeleid door Patrimoniumdocumentatie* - 18 4 - - - - - -

Ingeleid door de tegenpartij * - 29 2 - - - - 1 -

Totaal 109 47 6 - - - - 1 -

* Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor Eerste aanleg.
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IV.4.3  VERDELING VAN DE UITSPRAKEN

BURGERLIJKE ZAKEN STRAFZAKEN HANDELSZAKEN

Voor Tegen Voor Tegen Voor Tegen

Eerste aanleg 106 38 - 1 28 31

Beroep 27 13 - - - -

Cassatie 3 1 - - - -

Totaal 136 52 - 1 28 31
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IV.5  FISCALE ACHTERSTAND

IV.5.1  ACHTERSTAND PER SOORT SCHULDVORDERING

DIRECTE BELASTINGEN

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2009-

2008

2010-

2009

2009-

2008

2010-

2009

Aantal artikels Bedragen

Eisbaar

Onmiddellijk eisbaar 329.668 298.925 307.541 -9,33% 2,88% 1.025.680 1.115.936 940.462 8,80% -15,72%

Afbetalingsplannen 26.161 26.309 34.473 0,57% 31,03% 63.284 67.244 76.805 6,26% 14,22%

Rechtstreekse 

vervolgingen
103.776 89.009 76.766 -14,23% -13,75% 722.358 575.634 380.039 -20,31% -33,98%

Onrechtstreekse 

vervolgingen
26.076 25.488 26.077 -2,25% 2,31% 74.295 73.058 139.638 -1,66% 91,13%

Kennisgevingen 

notarissen
10.738 10.048 9.759 -6,43% -2,88% 124.268 65.865 72.285 -47,00% 9,75%

Schulden aan te 

zuiveren door een 

belastingteruggave

19.283 31.729 29.300 64,54% -7,66% 112.082 153.848 136.191 37,26% -11,48%

Totaal eisbaar 515.702 481.508 483.916 -6,63% 0,50% 2.121.967 2.051.586 1.745.420 -3,32% -14,92%

Voorlopig niet eisbaar

Fiscale geschillen 35.055 34.218 33.868 -2,39% -1,02% 4.753.905 4.910.614 4.788.520 3,30% -2,49%

Burgerrechtelijke 

geschillen
2.568 2.327 1.927 -9,38% -17,19% 384.525 375.543 326.856 -2,34% -12,96%

Andere

Buitenlandse 

dwangbevelen
3.795 3.455 4.050 -8,96% 17,22% 37.697 37.595 91.471 -0,27% 143,30%

Nalatenschappen 17.994 16.842 17.059 -6,40% 1,29% 34.681 32.652 36.928 -5,85% 13,10%

Schuldeisers van de 

Staat
538 463 418 -13,94% -9,72% 15.565 14.776 13.792 -5,07% -6,66%

Andere op te volgen 

gevallen
56.432 60.303 45.384 6,86% -24,74% 351.448 360.681 343.365 2,63% -4,80%

Aanvraag onbeperkt 

uitstel (1)
2.764 2.448 1.932 -11,43% -21,08% 27.706 29.885 19.767 7,86% -33,86%

Totaal voorlopig niet 

eisbaar
119.146 120.056 104.638 0,76% -12,84% 5.605.527 5.761.746 5.620.698 2,79% -2,45%

Twijfelachtige vorderingen

Faillissementen 126.733 128.492 126.217 1,39% -1,77% 3.645.957 3.609.100 3.658.266 -1,01% 1,36%

Vereffeningen 9.673 9.465 8.910 -2,15% -5,86% 490.145 445.306 460.484 -9,15% 3,41%

Gerechtelijke 

akkoorden/

gerechtelijke 

reorganisaties (4)

522 1202 3520 130,27% 192,85% 4.229 8.913 24.128 110,78% 170,71%

Collectieve 

schuldenregelingen
61.568 62.365 66.723 1,29% 6,99% 146.446 169.613 189.029 15,82% 11,45%

Beslissing onbeperkt 

uitstel (2)
3.221 3.161 3.102 -1,86% -1,87% 19.406 22.152 24.996 14,15% 12,84%

Totaal twijfelachtige 

vorderingen
201.717 204.685 208.472 1,47% 1,85% 4.306.184 4.255.084 4.356.903 -1,19% 2,39%

Totaal lopende

schuldvorderingen
836.565 806.249 797.026 -3,62% -1,14% 12.033.677 12.068.415 11.723.021 0,29% -2,86%
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2008 2009 2010

Verschil (in %)

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2009-

2008

2010-

2009

2009-

2008

2010-

2009

Aantal artikels Bedragen

Oninvorderbaar

Onvermogen 51.357 48.772 60.845 -5,03% 24,75% 303.813 283.643 262.010 -6,64% -7,63%

Van ambtswege 

geschrapt
23.425 24.098 24.095 2,87% -0,01% 51.969 52.110 58.683 0,27% 12,61%

Aanvragen om ontlasting

• verzonden naar de 

Directie
29.188 25.795 24.699 -11,62% -4,25% 260.569 250.306 205.011 -3,94% -18,10%

• aangenomen 111.462 109.644 94.766 -1,63% -13,57% 529.048 523.730 505.672 -1,01% -3,45%

• andere 53.628 48.962 41.002 -8,70% -16,26% 483.125 433.812 410.064 -10,21% -5,47%

Verschoonbaarheid na 

faillissement
1.315 1.132 1.051 -13,92% -7,16% 5.814 5.721 5.304 -1,61% -7,29%

Onbeperkt uitstel (3) 580 517 497 -10,86% -3,87% 4.036 4.832 4.929 19,71% 2,00%

Totaal oninvorderbaar 270.955 258.920 246.955 -4,44% -4,62% 1.638.375 1.554.154 1.451.673 -5,14% -6,59%

Algemeen totaal 1.107.520 1.065.169 1.043.981 -3,82% -1,99% 13.672.052 13.622.570 13.174.694 -0,36% -3,29%

In 2010 zien we een algemene daling van de bedragen, met een signifi cante daling van het deel ‘Eisbaar’ (-14,92%) en ‘Oninvorderbaar’ (-6,59%). Het aantal artikels 

neemt ook in zijn geheel af (-1,99%), Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan de categorie ‘Voorlopig niet eisbaar’ (-12,84%) en ‘Niet eisbaar’ (-4,62%).

(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 aanvraag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met 

uitzondering van de gevestigde voorheffi ngen, blijven te zijner laste. Dit verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermo-

gen 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 afl ossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbe-

perkt 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 fi scale 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 akkoord 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.

Commentaar bij tabel IV.5.1  
Het gaat hier om de langer dan zes maand vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring niet-betaalde inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelasting 

gelijkgestelde belastingen. Het betreft zowel de automatisch als de handmatig ingekohierde schulden. De bedragen omvatten het belangrijkste (rechten, 

verhogingen en boetes) exclusief intresten en kosten. 

Bovendien zijn deze cijfers cumulatief: ze vertegenwoordigen alle onbetaalde bijdragen op een bepaalde datum, ongeacht hun anciënniteit. 

Door de harmonisatie van de procedures met betrekking tot de niet-vorderbare schulden directe belastingen en btw is het nu mogelijk de categorie niet-

vorderbaar tussen de twee sectoren te vergelijken.

De schuldvorderingen ouder dan vijf jaar die in ontlasting werden aangenomen door de gewestelijk directeur werden uitgesloten van de fi scale achter-

stand directe belastingen en btw.

De echte achterstallige belastingen in de strikte zin van het woord zijn terug te vinden in de categorie ‘eisbaar’. 

Net zoals in handelszaken, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de eisbare vorderingen, de voorlopig niet-eisbare vorderingen (voornamelijk 

betwiste vorderingen) en de twijfelachtige vorderingen (als gevolg van faillissement, collectieve schuldenregeling, insolvabiliteit ...). Alleen de eerste 

categorie vorderingen waarvoor de ontvanger gedwongen invorderingsmaatregelen kan treffen, zijn echt “productief”.

In 2010 zien we een algemene daling van de bedragen, met een signifi cante daling van het deel ‘Eisbaar’ (-14,92%) en ‘Oninvorderbaar’ (-6,59%). Het aantal 

artikels neemt ook in zijn geheel af (-1,99%), Die daling is hoofdzakelijk te wijten aan de categorie ‘Voorlopig niet eisbaar’ (-12,84%) en ‘Niet eisbaar’ (-4,62%).
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2008 2009 2010

Verschil (in %)

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2009-

2008

2010-

2009

2009-

2008

2010-

2009

Aantal artikels Bedragen

Eisbaar

Onmiddellijk eisbaar 24.425 22.553 20.084 -7,66% -10,95% 348.048 257.221 177.301 -26,10% -31,07%

Afbetalingsplannen 8.636 7.214 6.066 -16,47% -15,91% 50.295 47.333 47.371 -5,89% 0,08%

Rechtstreekse 

vervolgingen
22.134 20.455 17.252 -7,59% -15,66% 802.843 758.154 636.525 -5,57% -16,04%

Onrechtstreekse 

vervolgingen
7.000 6.393 6.257 -8,67% -2,13% 209.923 177.645 142.981 -15,38% -19,51%

Kennisgevingen 

notarissen
1.463 1.432 1.193 -2,12% -16,69% 11.797 20.415 25.922 73,06% 26,98%

Schulden aan te 

zuiveren door een 

belastingteruggave

132 268 386 103,03% 44,03% 202 295 618 45,84% 109,54%

Totaal eisbaar 63.790 58.315 51.238 -8,58% -12,14% 1.423.107 1.261.064 1.030.717 -11,39% -18,27%

Voorlopig niet eisbaar

Fiscale geschillen 3.545 3.474 3.280 -2,00% -5,58% 2.455.548 2.426.068 2.376.964 -1,20% -2,02%

Burgerrechtelijke 

geschillen
312 314 277 0,64% -11,78% 20.518 20.277 4.245 -1,18% -79,06%

Andere

Buitenlandse 

dwangbevelen
649 555 537 -14,48% -3,24% 35.802 27.681 12.708 -22,68% -54,09%

Nalatenschappen 1.170 1.219 1.291 4,19% 5,91% 16.396 19.092 20.878 16,44% 9,35%

Schuldeisers van de 

Staat
1 5 5 400,00% 0,00% 5 42 98 669,17% 134,87%

Andere op te volgen 

gevallen
2.958 2.861 2.884 -3,28% 0,80% 18.944 38.209 44.160 101,70% 15,57%

Aanvraag onbeperkt 

uitstel (1)
411 560 375 36,25% -33,04% 4.185 3.162 3.774 -24,44% 19,33%

Totaal voorlopig niet 

eisbaar
9.046 8.988 8.649 -0,64% -3,77% 2.551.399 2.534.531 2.462.826 -0,66% -2,83%

Twijfelachtige vorderingen

Faillissementen 59.117 58.440 59.219 -1,15% 1,33% 3.616.071 3.613.181 3.671.190 -0,08% 1,61%

Vereffeningen 3.526 3.299 3.306 -6,44% 0,21% 233.394 216.611 186.468 -7,19% -13,92%

Gerechtelijke 

akkoorden/

gerechtelijke 

reorganisaties (4)

203 394 1155 94,09% 193,15% 7.319 16.095 25.495 119,90% 58,40%

Collectieve 

schuldenregelingen
12.291 12.526 12.618 1,91% 0,73% 59.082 77.069 90.689 30,44% 17,67%

Beslissing onbeperkt 

uitstel (2)
598 979 1.389 63,71% 41,88% 2.112 3.606 5.578 70,74% 54,69%

Totaal twijfelachtige 

vorderingen
75.735 75.638 77.687 -0,13% 2,71% 3.917.978 3.926.562 3.979.420 0,22% 1,35%

Totaal lopende

schuldvorderingen
148.571 142.941 137.574 -3,79% -3,75% 7.892.485 7.722.157 7.472.963 -2,16% -3,23%
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2008 2009 2010

Verschil (in %)

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2009-

2008

2010-

2009

2009-

2008

2010-

2009

Aantal artikels Bedragen

Oninvorderbaar

Onvermogen 10.291 10.528 10.505 2,30% -0,22% 258.656 369.713 413.164 42,94% 11,75%

Van ambtswege 

geschrapt
4.733 4.609 4.760 -2,62% 3,28% 62.929 54.982 59.944 -12,63% 9,02%

Aanvragen om ontlasting

• verzonden naar de 

Directie
1.918 2.801 2.215 46,04% -20,92% 192.458 227.089 74.746 17,99% -67,09%

• aangenomen 9.014 14.481 14.191 60,65% -2,00% 92.085 173.277 155.076 88,17% -10,50%

• andere 1.300 1.280 1.673 -1,54% 30,70% 134.645 131.351 169.501 -2,45% 29,04%

Verschoonbaarheid na 

faillissement
2.054 3.478 3.516 69,33% 1,09% 6.164 12.197 11.663 97,88% -4,39%

Onbeperkt uitstel (3) 4 18 32 350,00% 77,78% 39 84 127 116,16% 51,15%

Totaal oninvorderbaar 29.314 37.195 36.892 26,88% -0,81% 746.975 968.694 884.221 29,68% -8,72%

Algemeen totaal 177.885 180.136 174.466 1,27% -3,15% 8.639.460 8.690.850 8.357.184 0,59% -3,84%

Sinds 2008 is een dalende trend van de eisbare achterstand vast te stellen, zowel wat het aantal artikels betreft als wat de bedragen betreft (met 

een signifi cante vermindering in 2010 van -12,14% in aantal artikelen en -18,27% 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 aanvraag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met 

uitzondering van de gevestigde voorheffi ngen, blijven te zijner laste. Dit verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermo-

gen 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 afl ossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbe-

perkt 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 fi scale 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 akkoord 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.

Commentaar bij tabel IV.5.1  

D.w.z. de door het CTRI sinds ten minste zes maand geregistreerde vorderingen die op 31 december 2010 niet volledig zijn aangezuiverd, behalve de door 

de belastingdiensten geschrapte artikels en de buitenlandse artikels. De bedragen omvatten enkel de btw en de boetes, exclusief rente en kosten. 

Bovendien zijn deze cijfers cumulatief: ze vertegenwoordigen alle onbetaalde bijdragen op een bepaalde datum, ongeacht hun anciënniteit. 

Door de harmonisatie van de procedures met betrekking tot de niet-vorderbare schulden directe belastingen en btw is het nu mogelijk de categorie niet-

vorderbaar tussen de twee sectoren te vergelijken.

De schuldvorderingen ouder dan vijf jaar die in ontlasting werden aangenomen door de gewestelijk directeur werden uitgesloten van de fi scale achter-

stand directe belastingen en btw.

De echte achterstallige belastingen in de strikte zin van het woord zijn terug te vinden in de categorie ‘eisbaar’. 

Net zoals in handelszaken, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de eisbare vorderingen, de voorlopig niet-eisbare vorderingen (voornamelijk 

betwiste vorderingen) en de twijfelachtige vorderingen (als gevolg van faillissement, collectieve schuldenregeling, insolvabiliteit ...). Alleen de eerste 

categorie vorderingen waarvoor de ontvanger gedwongen invorderingsmaatregelen kan treffen, zijn echt “productief

Sinds 2008 is een dalende trend van de ‘eisbare’ achterstand vast te stellen, zowel wat het aantal artikels betreft als wat de bedragen betreft (met een 

signifi cante vermindering in 2010 van -12,14% in aantal artikelen en -18,27% in bedragen).
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DIRECTE BELASTINGEN EN BTW

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2008 2009 2010

Verschil (in %)

2009-

2008

2010-

2009

2009-

2008

2010-

2009

Aantal artikels Bedragen

Eisbaar

Onmiddellijk eisbaar 354.093 321.478 327.625 -9,21% 1,91% 1.373.728 1.373.157 1.117.762 -0,04% -18,60%

Afbetalingsplannen 34.797 33.523 40.539 -3,66% 20,93% 113.579 114.578 124.176 0,88% 8,38%

Rechtstreekse 

vervolgingen
125.910 109.464 94.018 -13,06% -14,11% 1.525.200 1.333.788 1.016.564 -12,55% -23,78%

Onrechtstreekse 

vervolgingen
33.076 31.881 32.334 -3,61% 1,42% 284.218 250.703 282.619 -11,79% 12,73%

Kennisgevingen 

notarissen
12.201 11.480 10.952 -5,91% -4,60% 136.064 86.280 98.208 -36,59% 13,82%

Schulden aan te 

zuiveren door een 

belastingteruggave

19.415 31.997 29.686 64,81% -7,22% 112.284 154.143 136.808 37,28% -11,25%

Totaal eisbaar 579.492 539.823 535.154 -6,85% -0,86% 3.545.074 3.312.649 2.776.137 -6,56% -16,20%

Voorlopig niet eisbaar

Fiscale geschillen 38.600 37.692 37.148 -2,35% -1,44% 7.209.453 7.336.682 7.165.483 1,76% -2,33%

Burgerrechtelijke 

geschillen
2.880 2.641 2.204 -8,30% -16,55% 405.043 395.819 331.101 -2,28% -16,35%

Andere

Buitenlandse 

dwangbevelen
4.444 4.010 4.587 -9,77% 14,39% 73.499 65.276 104.180 -11,19% 59,60%

Nalatenschappen 19.164 18.061 18.350 -5,76% 1,60% 51.077 51.744 57.806 1,31% 11,72%

Schuldeisers van de 

Staat
539 468 423 -13,17% -9,62% 15.570 14.817 13.889 -4,83% -6,26%

Andere op te volgen 

gevallen
59.390 63.164 48.268 6,35% -23,58% 370.392 398.890 387.525 7,69% -2,85%

Aanvraag onbeperkt 

uitstel (1)
3.175 3.008 2.307 -5,26% -23,30% 31.892 33.048 23.540 3,62% -28,77%

Totaal voorlopig niet 

eisbaar
128.192 129.044 113.287 0,66% -12,21% 8.156.926 8.296.277 8.083.524 1,71% -2,56%

Twijfelachtige vorderingen

Faillissementen 185.850 186.932 185.436 0,58% -0,80% 7.262.028 7.222.281 7.329.456 -0,55% 1,48%

Vereffeningen 13.199 12.764 12.216 -3,30% -4,29% 723.539 661.917 646.953 -8,52% -2,26%

Gerechtelijke 

akkoorden/

gerechtelijke 

reorganisaties (4)

725 1596 4675 120,14% 192,92% 11.548 25.009 49.623 116,56% 98,43%

Collectieve 

schuldenregelingen
73.859 74.891 79.341 1,40% 5,94% 205.528 246.682 279.717 20,02% 13,39%

Beslissing onbeperkt 

uitstel (2)
3.819 4.140 4.491 8,41% 8,48% 21.518 25.757 30.574 19,70% 18,70%

Totaal twijfelachtige 

vorderingen
277.452 280.323 286.159 1,03% 2,08% 8.224.162 8.181.646 8.336.323 -0,52% 1,89%

Totaal lopende

Schuldvorderingen
985.136 949.190 934.600 -3,65% -1,54% 19.926.162 19.790.572 19.195.985 -0,68% -3,00%
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Oninvorderbaar

Onvermogen 61.648 59.300 71.350 -3,81% 20,32% 562.469 653.356 675.174 16,16% 3,34%

Van ambtswege 

geschrapt
28.158 28.707 28.855 1,95% 0,52% 114.898 107.093 118.627 -6,79% 10,77%

Aanvragen om ontlasting

• verzonden naar de 

Directie
31.106 28.596 26.914 -8,07% -5,88% 453.027 477.394 279.757 5,38% -41,40%

• aangenomen 120.476 124.125 108.957 3,03% -12,22% 621.133 697.008 660.749 12,22% -5,20%

• andere 54.928 50.242 42.675 -8,53% -15,06% 617.770 565.163 579.565 -8,52% 2,55%

Verschoonbaarheid na 

faillissement
3.369 4.610 4.567 36,84% -0,93% 11.978 17.918 16.966 49,59% -5,31%

Onbeperkt uitstel (3) 584 535 529 -8,39% -1,12% 4.075 4.916 5.056 20,63% 2,84%

Totaal oninvorderbaar 300.269 296.115 283.847 -1,38% -4,14% 2.385.350 2.522.848 2.335.893 5,76% -7,41%

Algemeen totaal 1.285.405 1.245.305 1.218.447 -3,12% -2,16% 22.311.512 22.313.420 21.531.878 0,01% -3,50%

(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 aanvraag tot onbeperkt uitstel in te dienen van de invordering van de inkomstenbelastingen. De verhogingen, boetes en interesten, met 

uitzondering van de gevestigde voorheffi ngen, blijven te zijner laste. Dit verzoek is slechts ontvankelijk indien de belastingplichtige niet overduidelijk zijn onvermo-

gen 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 afl ossingen. Dit akkoord vereist de betaling door de aanvrager van een door de bevoegde gewestelijke directeur voorafgaand bepaald bedrag. Het onbe-

perkt 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 fi scale 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 akkoord 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.

Commentaar bij tabel IV.5.1  

Sinds 2008 is een dalende trend van de ‘eisbare’ achterstand vast te stellen, zowel wat het aantal artikels betreft als wat de bedragen betreft (met een 

opmerkelijke daling van -16,20% in 2010).

Geschat wordt dat deze daling te wijten is aan:

1. de invoering van de fi scale en niet-fi scale balans

2. de nieuwe invorderingsstrategie die sinds 2010 door de Algemene Administratie Inning en Invordering wordt gebruikt

3. de nationale invorderingsacties uitgevoerd in 2010

4. de intensifi ëring van de telefonische contactname met het oog op invordering (telefonisch debiteurenbeheer).

Sinds de inwerkingtreding van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (01.04.2009), stijgt het aantal artikels en verschuldigde bedragen van 

ondernemingen onderworpen aan een gerechtelijke reorganisatie (zie ‘Gerechtelijk akkoord/Gerechtelijke reorganisaties in de categorie ‘Twijfelachtige 

vorderingen’).

Over het geheel genomen in 2010, daalde de fi scale achterstand met -2,16% in aantal artikelen en met -3,50% in bedragen.
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IV.5.2  ACHTERSTAND VOLGENS ANCIËNNITEIT VAN DE SCHULDVORDERINGEN

DIRECTE BELASTINGEN

2008 2009 2010

Leeftijd Aantal % Bedrag % Aantal % Bedrag % Aantal % Bedrag %

 › 20 j 9.673 0,87 268.426 1,96 10.139 0,95 312.612 2,29 10.306 0,99 350.579 2,66

10 ‹ ›20 96.286 8,69 2.889.713 21,14 96.164 9,03 2.988.986 21,94 89.550 8,58 3.436.064 26,08

5 ‹ ›10 159.559 14,41 4.240.446 31,02 151.859 14,26 4.189.616 30,75 141.197 13,52 3.531.169 26,80

2 ‹ › 5 373.944 33,76 3.652.967 26,72 369.451 34,68 3.337.389 24,50 320.756 30,72 2.976.692 22,59

1 ‹ › 2 235.007 21,22 1.460.420 10,68 220.556 20,71 1.256.837 9,23 206.984 19,83 1.709.414 12,97

‹ 1 j 233.051 21,04 1.160.081 8,49 217.000 20,37 1.537.131 11,28 275.188 26,36 1.170.776 8,89

1.107.520 100,00 13.672.052 100,00 1.065.169 100,00 13.622.570 100,00 1.043.981 100,00 13.174.694 100,00

BTW

2008 2009 2010

Leeftijd Aantal % Bedrag % Aantal % Bedrag % Aantal % Bedrag %

 › 20 j 9.180 5,16 202.408 2,34 9.226 5,12 235.916 2,71 8.935 5,12 247.863 2,97

10 ‹ ›20 41.552 23,36 3.106.612 35,96 40.623 22,55 3.582.877 41,23 38.842 22,26 3.720.277 44,52

5 ‹ ›10 47.827 26,89 3.331.462 38,56 52.484 29,14 3.064.459 35,26 48.136 27,59 2.711.880 32,45

2 ‹ › 5 39.336 22,11 1.280.492 14,82 36.008 19,99 1.111.637 12,79 35.292 20,23 949.149 11,36

1 ‹ › 2 22.052 12,40 487.379 5,64 22.671 12,59 524.798 6,04 24.638 14,12 363.620 4,35

‹ 1 j 17.938 10,08 231.108 2,68 19.124 10,62 171.163 1,97 18.623 10,67 364.395 4,36

177.885 100,00 8.639.460 100,00 180.136 100,00 8.690.850 100,00 174.466 100,00 8.357.184 100,00

COMMENTAAR BIJ TABEL IV.5.2

Anciënniteit van de niet ingevorderde artikels inzake 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 fi scale achterstand vrij oud is, vooral in bedragen: 

meer dan 55% van de vorderingen zijn ouder dan vijf jaar. In aantal artikels daarentegen vertegenwoordigen de vorderingen ouder dan vijf jaar 

slechts 23% van de totale achterstand.

Anciënniteit van de niet ingevorderde artikels inzake 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 fi scale 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 vijf jaar.
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V. NATIONALE &

INTERNATIONALE SAMENWERKING
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NATIONALE SAMENWERKING

V.1.1  AANTAL KLACHTEN INGEDIEND BIJ HET PARKET

2008 2009 2010

Inning en Invordering 10 1 4

Fiscale Fraude 46 64 (1) 49 (1)

(1) Deze klachten hadden hoofdzakelijk betrekking op de volgende mechanismen:

• valse facturen 27%

• carrouselfraude 8% 

• niet aangegeven inkomsten of omzet 35%

• witwaspraktijken 10%

• liquiditeitsvennootschappen 2%

• afwezigheid van btw-aangiften 4%

• afwezigheid van inkomstenaangiften 2%

• petroleumsector 6%

• andere 6%
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V.1.2  UITWISSELING VAN INLICHTINGEN EN ANDERE VORMEN VAN SAMENWERKING

2008 2009 2010

Vragen om inlichtingen aan Fiscale 

Fraude (1)
685 557 490

Mededelingen aan Fiscale Fraude (2) 733 756 814

(1) Deze vragen om inlichtingen (meestal m.b.t. meerdere belastingplichtigen) gaan uit van de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

(2) Kennisgevingen van fraude medegedeeld door ambtenaren van het Openbaar Ministerie op grond van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999.
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INTERNATIONALE SAMENWERKING 

V.1.3  UITWISSELING VAN INLICHTINGEN BIJ FISCALITEIT, D&A EN STRIJD TEGEN DE FISCALE FRAUDE

FISCALITEIT DIRECTE 
BELASTINGEN

FISCALITEIT BTW
DOUANE & ACCIJNZEN

STRIJD TEGEN DE

FISCALE FRAUDE (3)

EU ANDERE EU ANDERE

Administratieve samenwerking

Uitwisselingen van inlichtingen

Spontane uitwisselingen

• Ontvangen dossiers 193 359 426 94 4

• Verzonden dossiers 170 389 410 178 14 2

Uitwisselingen op verzoek

• Ontvangen dossiers 222 1.373 12

• Verzonden dossiers 259 1.040 53 8

Automatische uitwisselingen

• Ontvangen dossiers

32 bestanden  

=   612.741

inlichtingen

88 bestanden 

= 21.950 

inlichtingen

• Verzonden dossiers

4 bestanden 

= 140.209

inlichtingen

70 bestanden 

= 73.749 

inlichtingen

Notifi caties

• Ontvangen dossiers 3 38

• Verzonden dossiers - 31

Andere vormen van samenwerking

Advanced Pricing Agreement 4 nvt

Onderling overleg (1) 90 nvt

Multilaterale controles (2) 69 77

Fiscalis-werkbezoeken
59 Belgische ambtenaren

48 buitenlandse ambtenaren

(1) aantal ingediend in 2010

(2) In totaal waren er 78 multilaterale controles waarvan er 69 betrekking hadden DB en 77 op btw (zie commentaar punt 2.C op volgende bladzijde).

(3) Er dient opgemerkt dat deze cijfers geen rekening houden met de uitwisseling van gegevens inzake btw zoals bv. de SCAC en de MISTRADS.
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COMMENTAAR BIJ TABEL V.1.3 ‘INTERNATIONALE SAMENWERKING’

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 niveau 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 gewerkt aan de ontwikkeling van 

de toepassing STIRint. Die toepassing zal toelaten om de dossiers met betrekking tot de internationale wederzijdse bijstand te beheren. Voor wat betreft de 

uitwisseling van inlichtingen op het gebied van directe belastingen werden, zoals gevraagd door de Europese Commissie, op centraal niveau de elektronische 

formulieren bestemd voor deze uitwisseling van inlichtingen op 15 december 2010 in gebruik genomen.

B) NOTIFICATIES

Het betreft een vorm van internationale samenwerking waardoor een Staat, met respect van zijn eigen procedureregels, overgaat tot de notifi catie 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 fi scale 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 fi scale 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

Gelijktijdige controles in de grensregio’s
België-Nederland (BE-NL):

In het kader van het Europees Fiscalisprogramma werden in 2010, als gevolg van het in 2008 succesvol afgesloten Pilootproject BE-NL, welke gegoten werd in 

een permanente vorm van bilaterale samenwerking, een hele reeks nieuwe gezamenlijke boekenonderzoeken 

BE-NL opgestart (op het vlak van Directe Belastingen en/of Btw). 

België-Frankrijk (BE-FR):

In navolging van het hierboven aangehaalde Pilootproject BE-NL, werden in 2009 m.b.t.  verschillende sectoren een aantal dossiers in België en Frankrijk 

geselecteerd voor gelijktijdige controles in de grensregio’s en dit op zowel het vlak van Directe Belastingen en/of Btw.

Na de voorbereidende werkzaamheden van dit project in 2009, werden deze controles effectief uitgevoerd in 2010. De beoogde doelstellingen waren gelijkaardig 

als die die gerealiseerd werden inzake het Pilootproject BE-NL.

Andere gelijktijdige controles /multilaterale controles
Buiten de controles in de grensregio’s zijn met de andere lidstaten van de Europese Unie eveneens belangrijke resultaten bereikt, en dan vooral in het kader van 

de fraudebestrijding. 

Aantallen gelijktijdige controles/multilaterale controles
In 2010 werden 69 dossiers op het vlak van de Directe Belastingen en 77 dossiers op het vlak van de btw gecontroleerd (in concreto werden de meeste dossiers 

gelijktijdig gecontroleerd zowel voor de materie btw als voor de materie Directe Belastingen). 

D) FISCALIS-WERKBEZOEKEN

Met betrekking tot de werkbezoeken hebben, op basis van het Europees werkplan 2010,  59 Belgische ambtenaren van verschillende administraties 

deelgenomen aan werkbezoeken in de andere lidstaten en hebben 48 buitenlandse ambtenaren België uitgekozen voor een werkbezoek van een tot tien 

werkdagen. Meest in het oog springende thema’s waren o.a. de gehanteerde methodologie voor het berekenen van verrekenprijzen, risicoanalyse, data-mining, 

multilaterale controles, invordering en e-audit. De beoogde doelstellingen worden hier ruimschoots gehaald.



115115

V.1.4  AANVRAGEN OM BIJSTAND BIJ INVORDERING

Landen EU Andere

Directe belastingen Btw Directe belastingen Btw

Door andere Lidstaten aan België

Aanvragen om inlichtingen 45 23 0 0

Aanvragen tot notifi catie 110 2 0 0

Aanvragen tot invordering 276 150 3 0

Door België aan andere Lidstaten

Aanvragen om inlichtingen 695 211 39 0

Aanvragen tot notifi catie 0 65 0 0

Aanvragen tot invordering 1.125 135 20 0

Totaal 2010 2.251 586 62 0

Totaal 2009 2.308 58

Totaal 2008 2.478 58

Totaal 2007 2.741 52

De bijstand bij invordering is gebaseerd op:

• 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

• aanvragen tot notifi catie

 - Artikel 5 van de Richtlijn 76/308/EEG voor de EU-landen

• 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

2008 2009 2010

Strijd tegen 

de Fiscale 

Fraude

Douane & 

Accijnzen

Strijd tegen 

de Fiscale 

Fraude

Douane & 

Accijnzen

Strijd tegen 

de Fiscale 

Fraude

Douane & 

Accijnzen

Aantal aanvragen om inlichtingen

• gericht door Frankrijk aan 

België 
- 1.092 1 - 868

• gericht door België aan 

Frankrijk 
- 799 19 - 626

Aantal spontane uitwisselingen

• gericht door België aan 

Frankrijk
- 65 4 - 3 56

Totaal - 1.956 24 - 3 1.550
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V.1.6  SAMENWERKING MET BUITENLANDSE AMBTENAREN DOOR DOUANE EN ACCIJNZEN

2008 2009 2010

Aantal aanvragen met als doel de toelating te bekomen voor de aanwezigheid

• buitenlandse ambtenaren in België, 

verzonden door de andere lidstaten aan 

België

81 40 100

• Belgische ambtenaren op het 

grondgebied van een andere lidstaat, 

verzonden door België aan andere 

lidstaten

285 193 217

• ambtenaren uit derde landen op het 

Belgische grondgebied

43 74 59



118118



119119

VI. BUDGET
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BUDGET FISCALITEIT

PERSONENBELASTING

VI.1.1 OVERZICHT VAN DE AANGIFTEGEGEVENS IN DE PERSONENBELASTING - BEROEPSINKOMSTEN

        (BELASTINGPLICHTIGE EN PARTNER SAMEN)

BEROEPSINKOMSTEN

Aanslagjaar 2007 Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009

Toestand op 31/12/2009 Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2010

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
4.390.684 96.478.276 21,97 4.503.611 101.041.899 22,44 4.578.596 106.455.265 23,25

Werkelijke 

beroepskosten
215.688 992.405 4,60 219.087 1.005.995 4,59 201.908 950.876 4,71

Inhoudingen 

voor aanvullend 

pensioen

485.070 279.765 0,58 505.202 294.225 0,58 521.822 308.774 0,59

Bezoldigingen 

van 

bedrijfsleiders

291.045 9.370.501 32,20 307.035 10.062.022 32,77 323.003 10.769.286 33,34

Niet ingehouden 

persoonlijke 

sociale bijdragen

264.512 1.546.519 5,85 278.302 1.654.643 5,95 289.767 1.797.510 6,20

Andere 

beroepskosten
11.109 76.554 6,89 11.076 77.098 6,96 10.508 79.011 7,52

Inhoudingen 

voor aanvullend 

pensioen

3.592 7.589 2,11 3.627 7.956 2,19 3.738 8.362 2,24

Brutowinst 329.081 13.575.485 41,25 330.264 13.626.312 41,26 328.242 13.446.007 40,96

Beroepskosten 324.200 10.398.087 32,07 324.993 10.529.221 32,40 322.422 10.665.891 33,08

Baten 155.728 6.366.121 40,88 159.425 6.374.964 39,99 158.517 6.337.890 39,98

Sociale bijdragen 92.707 471.106 5,08 92.537 479.600 5,18 90.903 499.016 5,49

Andere 

werkelijke 

beroepskosten

117.962 2.681.177 22,73 117.861 2.643.497 22,43 115.950 2.606.476 22,48
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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 2007 Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009

Toestand op 31/12/2009 Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2010

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

KI dat aan de onroerende voorheffi ng is onderworpen 3.102.759 1.848.562 2.945.339 1.767.997 2.734.975 1.638.736

KI dat niet aan de onroerende voorheffi ng is 

onderworpen
12.421 6.762 10.186 5.865 8.545 4.776

Niet hierboven bedoelde belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen (niet geïndexeerd KI)

Onroerende goederen gebruikt voor beroep van de 

belastingplichtige
214.027 143.883 213.946 142.728 207.290 138.223

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

728.809 679.590 730.736 683.134 738.611 693.510

Ongebouwde onroerende goederen niet verhuurd 

of verhuurd aan natuurlijke personen die ze niet 

gebruiken voor hun beroep

212.540 12.790 208.508 12.433 206.534 11.853

Onroerende goederen verhuurd overeenkomstig de 

pachtwetgeving voor land- of tuinbouwdoeleinden
81.572 27.607 79.751 26.914 78.141 26.183

Onroerende goederen verhuurd in andere omstandigheden dan bovenstaande

• gebouwen 235.417 206.231 237.963 202.936 242.128 200.712

• gronden 13.303 2.102 12.832 2.050 12.393 2.010

• materieel en outillering 195 131 278 158 326 202

Betaalde intresten

Van hypothecaire leningen (met minimumlooptijd 10 jaar) die na 30/04/1986 en (in principe) vóór 01/01/2005 zijn gesloten in België:

• zijn enige woning te bouwen of in nieuwe staat, 

met heffi ng van de btw, te verwerven
468.947 686.625 440.944 652.925 407.950 595.530

• zijn enige en bij het sluiten van de leningsover-

eenkomst sedert ten minste 15 of 20 jaar in 

gebruik zijnde woning geheel of gedeeltelijk te 

vernieuwen

90.651 81.089 86.598 80.503 81.723 73.988

Van niet onder de hierboven bedoelde leningen die 

specifi ek zijn aangegaan om onroerende goederen te 

verkrijgen of te behouden

1.611.737 2.830.874 1.521.908 2.861.157 1.415.562 2.824.388

Ontvangen onderhoudsuitkeringen

Niet gekapitaliseerde uitkeringen (werkelijk ontvangen 

bedrag)
64.803 239.473 65.293 244.802 61.190 237.677

Uitkeringen die ingevolge een gerechtelijke beslissing 

met terugwerkende kracht zijn toegekend
1.325 3.552 1.442 3.579 1.201 3.669

Gekapitaliseerde uitkeringen (fi ctief jaarbedrag) 1.035 1.390 1.119 1.585 913 1.719
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VI.1.3  OVERZICHT VAN DE AANGIFTEGEGEVENS IN DE PERSONENBELASTING - AFTREKBARE BESTEDINGEN,  
          (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN EN BELASTINGKREDIETEN 
          (BELASTINGPLICHTIGE EN PARTNER SAMEN)

AFTREKBARE BESTEDINGEN, (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN EN BELASTINGKREDIETEN

Aanslagjaar 2007 Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009

Toestand op 31/12/2009 Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2010

Aantal gevallen

Bedrag

(in duizend 

euro)

Aantal 

gevallen

Bedrag

(in duizend 

euro)

Aantal 

gevallen

Bedrag

(in duizend 

euro)

Aftrekbare giften

• aan in art. 104, 3°, a) en b) WIB 92 

bedoelde instellingen
88.182 12.469 89.549 12.806 95.898 13.699

• andere 464.213 114.525 520.482 123.482 517.969 122.990

Aftrekbaar bedrag van de uitgaven 

voor opvang van kinderen
442.968 252.084 481.472 279.112 506.864 301.369

Aftrekbare onderhoudsuitkeringen

• persoonlijke 221.585 707.745 224.459 725.500 225.798 743.624

• verschuldigd door beide 

echtgenoten of wettelijk 

samenwonenden samen 

7.456 19.877 6.915 19.632 6.763 19.902

Interesten en kapitaalafl ossingen van 

hypothecaire leningen gesloten vanaf 

01/01/2005 die in aanmerking komen 

voor de aftrek voor enige woning

321.970 647.669 487.559 1.073.107 647.306 1.515.735

Premies van individuele 

levensverzekeringen gesloten vanaf 

01/01/2005 die in aanmerking komen 

voor de aftrek voor enige woning

112.111 48.863 133.457 60.396 142.662 62.392

Premies van een individueel levensverzekeringscontract

Die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (voor leningen die (in  principe) zijn gesloten vóór 

01/01/2005)

• contracten afgesloten vanaf 

01/01/1989
958.835 215.680 860.637 199.357 771.342 177.552

• contracten afgesloten vóór 

01/01/1989
76.600 46.189 66.064 41.245 55.459 35.805

Die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen

• contracten afgesloten vanaf 

01/01/1989
1.228.576 749.798 1.193.450 781.173 1.137.378 770.483

• contracten afgesloten vóór 

01/01/1989
261.919 181.530 243.894 171.478 222.764 160.341

Kapitaalsafl ossingen van hypothecaire leningen, aangegaan voor het verwerven of het (ver)bouwen van een in België gelegen woning

Die in aanmerking komen voor de verhoogde vermindering voor het bouwsparen (voor leningen die (in principe) zijn gesloten vóór 

01/01/2005)

• leningen afgesloten vanaf 

01/01/1989
1.655.777 3.356.079 1.578.878 3.243.822 1.472.968 3.085.102

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

• een sociale woning 71.993 125.646 54.591 94.598 36.481 61.510

• een middelgrote woning 48.515 84.263 37.947 65.826 26.185 44.684

Die in aanmerking komen voor de vermindering voor het lange termijnsparen

• leningen afgesloten vanaf 

01/01/1989
201.098 507.421 210.228 532.320 216.030 550.042

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

• een sociale woning 4.557 8.860 3.549 6.759 2.671 4.883

• een middelgrote woning 6.120 12.995 4.701 9.954 3.465 7.512
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AFTREKBARE BESTEDINGEN, (UITGAVEN DIE RECHT GEVEN OP) BELASTINGVERMINDERINGEN EN BELASTINGKREDIETEN

Aanslagjaar 2007 Aanslagjaar 2008 Aanslagjaar 2009

Toestand op 31/12/2009 Toestand op 31/12/2010 Toestand op 31/12/2010

Aantal gevallen

Bedrag

(in duizend 

euro)

Aantal 

gevallen

Bedrag

(in duizend 

euro)

Aantal 

gevallen

Bedrag

(in duizend 

euro)

Betalingen voor pensioensparen 1.986.625 1.364.416 2.157.795 1.499.636 2.246.304 1.596.923

Stortingen voor het verwerven van 

nieuwe kapitaalaandelen in de 

Belgische vennootschap waarin 

de belastingplichtige werknemer 

is of waarvan zijn vennootschap-

werkgeefster een (kleine)

dochteronderneming is

17.379 10.924 18.747 11.945 6.184 3.907

Betalingen gedaan voor prestaties 

in het kader van de plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen 

(PWA-cheques)

55.270 33.088 47.195 27.720 40.339 23.559

Betalingen gedaan voor prestaties 

betaald met dienstencheques
307.520 222.658 438.882 325.026 551.194 466.339

Belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven 

• Eigenaar 335.201 186.515 452.518 358.311 610.751 515.505

• Huurder 8.248 2.247 12.789 3.937 18.779 5.259

Belastingvermindering voor de 

vernieuwing van een woning ouder 

dan 15 jaar gelegen in een zone voor 

positief grootstedelijk beleid

3.292 1.292 2.244 875 2.151 1.070

Belastingvermindering voor de 

vernieuwing van een woning 

verhuurd via een sociaal 

verhuurkantoor

319 126 348 236

Belastingvermindering voor de beveiliging van een woning tegen inbraak of brand 

• Eigenaar 56.189 6.424 87.463 9.919

• Huurder 2.300 312 3.274 463
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COMMENTAAR BIJ DE 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 2007, 2008 en 2009. Voor het aanslagjaar 2009 gaat het evenwel om voorlopige cijfers (tot 31/12/2010). 

Meer concreet wordt aan de hand van deze tabellen detailinformatie verstrekt over een hele reeks fi scale items waarvan de belangrijkste zijn:

• de familiale toestand van de belastingplichtige

• de aard van de belangrijkste activiteitsinkomsten

• de belastbare inkomsten van in België gelegen onroerende goederen

• de aangevraagde aftrek van intresten en kapitaalafl ossingen 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 2009/2007

• Gewone bezoldigingen + 5,04%

• Bezoldigingen bedrijfsleiders  + 7,20%

• Brutowinst handelaars e.d. - 0,48%

• Baten vrije beroepen e.d. - 0,22%

Vanaf het aanslagjaar 2006 worden de onroerende inkomsten uit de eigen woning, de interesten en kapitaalafl ossingen 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 fi scaliteit. Deze hervorming bestond erin enerzijds, alle fi scale 

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 kapitaalafl ossingen 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 MILJOEN EURO)

Rooster Aangegeven handelingen 2008 2009 2010

0 Handelingen onderworpen aan het nultarief (1) 33.751,10 36.923,42 56.506,88

1 Handelingen onderworpen aan de belasting van 6% 159.187,98 113.216,23 185.522,54

2 Handelingen onderworpen aan de belasting van 12% 1.679,64 1.577,20 5.296,22

3 Handelingen onderworpen aan de belasting van 21% 406.293,88 357.939,27 383.644,10

44
Diensten waarvoor de buitenlandse btw verschuldigd is door de 

medecontractant
117.038,26

45
Handelingen waarvoor de btw door de medecontractant moet 

worden voldaan (2)
63.891,34 59.464,52 67.450,71

46
Intracommunautaire leveringen en daarmee gelijkgestelde 

handelingen
254.137,05 196.616,76 235.288,26

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.

366.971,83 307.836,96 367.776,95

48
Creditnota's met betrekking tot handelingen bedoeld in

rooster 46
27.667,23 14.440,84 111.555,76

49 Creditnota's met betrekking tot andere uitgaande handelingen 148.303,02 77.624,25 201.192,94

54
Verschuldigde belastingen op de in roosters 00, 01, 02 en 03 

aangegeven handelingen
95.091,89 82.144,12 92.125,45

55
Verschuldigde belastingen ingevolge intracommunautaire 

verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen
37.348,67 30.463,57 42.260,63

56
Verschuldigde belastingen op de aan de aangever door 

bepaalde medecontractanten verstrekte goederen en diensten
27.746,72 27.204,18 22.928,72

57

Verschuldigde belastingen ingevolge invoer van goederen 

(uit niet EU-Lidstaten) met verlegging van de heffi ng naar het 

binnenland

6.921,06 5.697,40 6.753,66

59 Aftrekbare btw 134.487,95 119.586,72 134.081,87

61 Herzieningen - verschuldigde belastingen (3) 3.616,29 2.487,19 2.697,11

62 Herzieningen - aftrekbare belastingen (3) 3.465,00 2.292,24 2.769,33

63 Terug te storten btw ingevolge ontvangen creditnota's 3.370,52 3.338,50 7.643,05

64 Teruggave btw ingevolge uitgaande creditnota's 13.379,11 6.943,12 14.202,90

71 Saldo van de aan de Staat verschuldigde belasting 37.514,71 35.340,20 36.809,31

72 Saldo van de door de Staat verschuldigde belasting 14.751,53 12.827,31 13.454,77

81 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 758.661,59 645.363,25 747.260,31

82 Diensten, diverse goederen en andere 223.864,22 247.758,52 219.910,65

83 Bedrijfsmiddelen 41.688,02 37.401,98 37.087,83

84
Creditnota's met betrekking tot de handelingen bedoeld in 

rooster 86
9.848,29 7.876,49 11.952,69

85
Creditnota's met betrekking tot de overige inkomende 

handelingen
76.344,57 46.803,99 67.442,65

86
Intracommunautaire verwervingen van goederen en daarmee 

gelijkgestelde handelingen
201.789,89 165.721,93 189.730,72

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

168.882,32 161.497,60 149.892,96

88 Intracommunautaire diensten met verlegging van heffi ng 34.946,32

91
Voorschotten betaald voor de handelingen van de maand 

december
612,79 510,90 556,55

(1) Verkopen van tabaksfabrikaten, recuperatieproducten, periodieke publicaties, dagbladen … en sinds 2010, vrijgestelde handelingen die geen recht op aftrek heb-

ben 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 heffi ngen, belasting waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen, herzieningen van de aftrek en andere regularisaties.



127127

VENNOOTSCHAPSBELASTING

VI.1.5  VENNOOTSCHAPSBELASTING: OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN DE BELASTBARE GRONDSLAG

          (IN DUIZEND EURO) (1)

Aanslagjaar

2007

Aanslagjaar

2008

Aanslagjaar

2009

1ste bewerking: Winst van het belastbaar tijdperk

 Belastbare gereserveerde winst:

   a) aangroei 33.053.640 38.427.165 43.311.641

   b) opneming -33.408.410 -48.653.957 -159.521.525

Verworpen uitgaven 25.174.339 28.521.200 131.539.248

Belastbaar bedrag uitgekeerde winst 46.773.221 61.086.216 56.161.423

Totaal resultaat van het belastbaar 
tijdperk 71.592.790 79.380.624 71.490.787

• waarvan positief resultaat (winst 
van het belastbaar tijdperk) 79.596.386 91.018.135 93.009.646

• waarvan negatief resultaat (winst 
van het belastbaar tijdperk) -8.003.596 -11.637.510 -21.518.858

Werkelijk resultaat uit de 
zeescheepvaart waarvoor de winst 
wordt vastgesteld op basis van de 
tonnage

511.394 488.178 978.062

Werkelijk resultaat uit activiteiten 
waarvoor de winst niet wordt 
vastgesteld op basis van de tonnage 
waarvan:

71.081.396 78.892.447 70.512.725

• positief resultaat (winst van het 
belastbaar tijdperk) 79.087.685 90.521.416 92.010.902

• negatief resultaat (verlies van 
het belastbaar tijdperk) -8.006.289 -11.628.969 -21.498.177

Bestanddelen van het resultaat waarop de aftrekbeperking van toepassing is:

• Verkregen abnormale of 
goedgunstige voordelen

18.338 174.137 32.626

• Niet-naleving 
investeringsverplichting of 
onaantastbaarheids-voorwaarde

11.258 10.865 3.286

• Werknemersparticipatie 150.967 158.882 75.122

Subtotaal 180.563 343.884 111.034

• Opneming bepaalde vrijgestelde 
reserves en meerwaarden

- 169.432 14.239

Totaal 180.563 513.317 125.273

Resterend resultaat: 70.900.833 78.379.130 70.387.452

• waarvan positief resterend resultaat 78.916.810 90.077.195 91.892.971

• waarvan negatief resterend 
resultaat

-8.015.977 -11.698.065 -21.505.518

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

Positief resultaat (winst belastbaar 
tijdperk)

77.360.061 1.556.749 88.007.830 2.069.365 90.049.606 1.843.365

Negatief resultaat (verlies belastbaar 
tijdperk) -7.938.192 -77.786 -9.764.965 -1.933.100 -21.452.099 -53.419

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

a) Winsten vrijgesteld bij verdrag -1.556.749 -2.069.365 -1.843.365

Saldo 77.360.061 0 88.007.830 0 90.049.606 0

b) Niet-belastbare bestanddelen

• Vrijgestelde giften -25.096 -28.167 -28.325

• Vrijstelling voor bijkomend 
personeel voor wetenschappelijk 
onderzoek

-10.147 -2.238 -1.882

• Vrijstelling voor bijkomend 
personeel KMO -28.175 -31.174 -27.051

• Vrijstelling stagebonus -763 -1.948 -383

• Andere niet-belastbare 
bestanddelen -4.127.929 -3.785.345 -7.361.901

Totaal aftrekbaar -4.192.110 -3.848.872 -7.419.541

Beperkt tot -4.187.183 -3.844.013 -7.415.148

Saldo 73.172.878 84.163.817 82.634.458
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Aanslagjaar

2007

Aanslagjaar

2008

Aanslagjaar

2009
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

4de bewerking: aftrek voor defi nitief belaste inkomsten en vrijgestelde roerende inkomsten

c) Defi nitief belaste inkomsten en 

vrijgestelde roerende inkomsten
-26.343.678 -31.330.117 -29.843.267

Saldo 46.829.200 52.833.701 52.791.192

5de bewerking: aftrek voor octrooi-inkomsten

d) Octrooi-inkomsten -29.900 -109.777

Saldo 52.803.801 52.681.414

6de bewerking: aftrek voor risicokapitaal

e) Risicokapitaal -7.735.107 -12.726.836 -17.345.070

Saldo 39.094.093 40.076.965 35.336.344

7de bewerking: aftrek van vorige verliezen

f) Vorige verliezen -5.713.543 -5.740.594 -5.074.223

Saldo 33.380.551 34.336.371 30.262.122

8ste bewerking: investeringsaftrek 

g) Investeringsaftrek -592.989 -407.736 -273.537

Winst uit zeescheepvaart vastgesteld 

op basis van de tonnage
7.045 6.642 9.629

Forfaitaire winsten art. 342, § 3, WIB 92 131.938 148.076 182.945

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 34.596.669 30.306.430

• Belastbaar tegen het gewoon tarief 32.811.904 34.303.486 30.139.303

• Verrichtingen bedoeld in artikel 216 

WIB 92 belastbaar aan 19,5%
813

• Verrichtingen bedoeld in artikel 216 

WIB 92 belastbaar aan 16,5%
294.392 123.751 152.889

• Belastbaar 

tegen verlaagd 

tarief: opneming 

bepaalde 

vrijgestelde 

reserves en 

meerwaarden

• belastbaar aan 

16,5% (AJ 2008) / 

20,75% (AJ 2009)

137.855 8.386

• belastbaar aan 

10% (AJ 2008) / 

12% (AJ 2009)

31.577 5.853

(1) De in de tabel vermelde gegevens voor de onderscheiden aanslagjaren zijn niet integraal vergelijkbaar gezien het opgenomen aantal zendingen 

verschilt.

• Voor het aanslagjaar 2007 weerhoudt de tabel defi nitieve gegevens, namelijk de resultaten na 43 zendingen . 

Voor die jaren zijn de cijfers dus vergelijkbaar.

• Voor het aanslagjaar 2008 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 34 zendingen. 

• Voor het aanslagjaar 2009 weerhoudt de tabel de actueel gekende resultaten na 22 zendingen.
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COMMENTAAR BIJ TABEL VI.1.5:

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 dient bij de beoordeling vooral de evolutie van de belastbare grondslag, belastbaar tegen het gewoon tarief, te 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 34.596,67 miljoen euro; een gemiddelde 

groei op jaarbasis van 11,30%. 

DE VOORNAAMSTE VERKLARENDE ELEMENTEN VAN DEZE GROEI ZIJN:
Ten eerste dient de evolutie opgemerkt van zowel de bedrijfseconomische als de fi scale 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 fi scaal resultaat bedraagt trouwens voor de periode 2003-2008 maar liefst +16,29%).

Ten tweede dient aangestipt 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 onderkennen. 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 fi scaliteit (bv. bij de 

schenkingsrechten).

Pas vanaf het aanslagjaar 2009 komt er een kentering. Dat is vrij logisch gezien de fi nancieel-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. Ook voor de volgende jaren zijn er nog repercussies van de crisis te verwachten gezien een reeks bedrijven de geleden 

verliezen nog kunnen recupereren.
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