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Samenvatting

Btw-fraude, en zeker de georganiseerde, intracommunautaire btw-fraude, vervalst 
de eerlijke mededinging binnen de Europese Unie. Bovendien ontvangen de lid-
staten door de fraude aanzienlijk minder belastingen. Het gaat hierbij jaarlijks om 
honderden miljoenen euro, alleen al aan intracommunautaire btw-fraude. Daarom 
is het van belang dat de fi scale administraties van de lidstaten van de strijd tegen 
de btw-fraude een prioriteit maken.

Het Belgische Rekenhof heeft samen met de Nederlandse Algemene Reken kamer 
en het Duitse Bundesrechnungshof de aanpak van de intracommunautaire btw-
fraude onderzocht. In dit onderzoek, dat gelijklopend werd uitgevoerd in Neder-
land, Duitsland en België, stond de vraag centraal of de belastingautoriteiten 
over voldoende middelen beschikken om deze fraude aan te pakken. 

In een eerste deel werd nagegaan over welke maatregelen de administratie 
beschikt om te beletten dat malafi de personen beginnende fraudesystemen opzet-
ten (preventie). 

Daarna werd onderzocht welke maatregelen voorhanden zijn om bestaande frau-
decircuits te detecteren en te ontmantelen (detectie). 

Ten slotte is nagegaan of en hoeveel van de vastgestelde overtredingen hebben 
geleid tot daadwerkelijke invordering van verschuldigde btw-bedragen, achter-
stallen en boeten (repressie).

Preventie is essentieel in de strijd tegen intracommunautaire btw-fraude. Dit houdt 
in dat voordat een btw-nummer wordt toegekend, een objectief en snel onderzoek 
wordt ingesteld en dat niet langer gebruikte btw-nummers worden geschrapt. Uit 
het onderzoek blijkt dat de administratie in staat is een behoorlijk voorafgaand 
onderzoek te voeren binnen een korte termijn voor ze een btw-nummer toekent. 
Anderzijds heeft ze minder vat op de infi ltratie van bestaande ondernemingen door 
malafi de personen. 

Bovendien wordt te lang gewacht voor er wordt opgetreden als btw-nummers 
langdurig niet worden gebruikt, wat de mogelijkheid open laat voor malafi de per-
sonen om aan de hand van een slapend maar bestaand en geldig btw-nummer 
een fraudecircuit op te zetten.

Ten slotte is vastgesteld dat de administratie niet steeds de mogelijkheid heeft 
om een btw-nummer van een btw-fraudeur te schrappen.

De registratie van vragen naar de geldigheid van btw-nummers leidt tot de uitwis-
seling van early warning signals via het “Eurocanet-netwerk” en vormt zo een nut-
tig preventiemiddel in de strijd tegen de fraude. 

De geldigheid van btw-nummers kan worden gecontroleerd via het nationale CLO 
of via een Europese website. Beide systemen werken echter niet op dezelfde 
wijze. De Europese website focust uitsluitend op dienstverlening, terwijl het CLO 
bijkomende doelstellingen beoogt, zoals controle, bewijsvoering en aanzetten tot 
zorgvuldigheid. 

Dat de informatieverstrekking door de Europese website verschilt van land tot 
land en van die welke wordt verstrekt door het nationale CLO is een probleem dat 
op Europees vlak moet worden aangekaart.
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De mogelijkheden tot informatie-uitwisseling via SCAC-formulieren worden niet 
optimaal benut. Dit blijkt zowel uit het lage aantal uitwisselingen als uit het veel-
vuldig niet respecteren van de gestelde maximumtermijnen. Dit blijkt overigens 
geen exclusief Belgisch probleem te zijn.

De administratie heeft er terecht voor geopteerd de strijd tegen de carrousel-
fraude toe te vertrouwen aan aparte en hooggespecialiseerde diensten die in de 
ontwikkeling van detectiemethoden en de grensoverschrijdende uitwisseling van 
informatie internationaal aanzien genieten. Voorbeelden hiervan zijn de door de 
BBI en OCS ontwikkelde dataminingmodellen en het Eurocanet-netwerk, dat 
snelle en gerichte informatie-uitwisseling toelaat tussen gespecialiseerde diensten. 
Eurocanet boet echter aan slagkracht in doordat, om uiteenlopende redenen, niet 
alle lidstaten het netwerk op gelijke wijze voeden of gebruiken. 

Als de administratie georganiseerde fraude vaststelt, blijkt het echter zeer moeilijk 
achteraf via fi scale weg sommen te recupereren. De graad van effectieve inning 
van bedragen aan ontdoken btw, achterstallen en boeten is bij btw-carrousels 
ongemeen laag.

Strafrechtelijke vervolging van de fraude biedt meer mogelijkheden inzake recupe-
ratie maar gebeurt uitsluitend op het niveau van de parketten. Behalve bij deta-
chering van fi scale ambtenaren naar de parketten is de rol van de fi scus beperkt 
tot die van getuige. 
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Afkortingen- en begrippenlijst

AOIF Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfi scaliteit

ATFS Anti Tax Fraud Strategy

 De ATFS-werkgroep is een tijdelijke en informele werk-
groep van delegaties van de belastingautoriteiten van de 
verschillende lidstaten. Haar opdracht is, in samenwerking 
met de Europese Commissie, ideeën uit te wisselen en mee 
te werken aan de voorbereiding van een Europese strate-
gie tegen belastingfraude.

BBI Bijzondere Belastinginspectie

Btw-Carrouselfraude fraude met als doel de btw te ontduiken door die niet af te 
dragen of onrechtmatig terug te vorderen door middel van 
constructies in een internationale context.

 Indien dezelfde goederen herhaaldelijk tussen de lidstaten 
circuleren, wordt dit carrouselfraude genoemd.

 Dergelijke fraudesystemen kunnen zeer geraffi neerd zijn, 
met missing traders in verschillende lidstaten en met scha-
delijke gevolgen voor de financiële belangen van alle 
betrokken lidstaten.

 Zie ook missing trader, conduit company en buffer.

Buffer klant van de missing trader. Hij speelt een dubbele en 
belangrijke rol in een carrousel: hij moet voor de belasting-
controleurs verwarring zaaien. Ogenschijnlijk handelt hij te 
goeder trouw door op het eerste gezicht geloofwaardig aan 
te kopen en te verkopen. Het is voor de belastingcontro-
leurs moeilijk hem te treffen omdat medeplichtigheid aan 
fraude moet worden aangetoond.

 De buffer op het einde van de carrousel in België zal ervoor 
zorgen dat de goederen opnieuw bij de conduit company 
in het buitenland terechtkomen, al of niet via een andere 
missing trader.

 Zie ook missing trader en conduit company.

Carrouselfraude Zie btw-carrouselfraude

CLO Central Liaison Offi ce

 dienst die in iedere lidstaat van de Europese Unie zorgt 
voor de internationale gegevensuitwisseling, zowel op 
gebied van controle als op gebied van invordering. Het 
CLO behandelt o.m. de valideringsaanvragen van Belgische 
btw-nummers door buitenlandse CLO’s en de validerings-
aanvragen van buitenlandse btw-nummers door Belgische 
belastingplichtigen

Conduit company de regisseur in het fraudecircuit. Hij bevindt zich in lid-
staat 1 en bedient zich van een afnemer (missing trader) in 
lidstaat 2 aan wie hij vrij van btw kan leveren. Daarna vol-
gen in lidstaat 2 via één of meer buffers één of meer natio-
nale leveringen met btw, die echter door de missing trader 
niet wordt afgedragen. Uiteindelijk worden de goederen uit 
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lidstaat 2 opnieuw intracommunautair geleverd naar de 
conduit company in lidstaat 1. Die neemt de goederen aan 
en betaalt de btw bij de verwerving. Hij kan die echter 
onmiddellijk weer aftrekken want hij zal de goederen 
opnieuw vrij van btw leveren aan een missing trader in een 
andere lidstaat, die weerom de btw bij verwerving niet zal 
afdragen.

 Zie ook missing trader en buffer.

CSC Coördinatiestructuur Carrousels 

Data mart /  Een datawarehouse is een computersysteem waarin alle 
datawarehouse  relevante gegevens over iets of iemand bij elkaar worden 

gebracht. De gegevens ervan kunnen echter meestal niet 
rechtstreeks worden geraadpleegd. Een gebruiker heeft 
vaak alleen toegang tot een data mart, een deel van het 
datawarehouse dat voor de specifi eke medewerker rele-
vant is. De data mart “new taxable persons” bevat zo de 
gegevens van de nieuwe belastingplichtigen en is toegan-
kelijk voor de bevoegde belastingdiensten.

Eurocanet European Carrousel Network

 beveiligd elektronisch netwerk met als doel relevante car-
rouselinformatie uit te wisselen tussen de verschillende 
gespecialiseerde diensten van de lidstaten van de Euro-
pese Unie. Elke deelnemende lidstaat kan via het systeem 
een beperkt aantal ondernemingen die bekend zijn als 
mogelijke spelers in een fraudecarrousel, onder monitoring 
laten plaatsen.

In-and-outer fraudeur die een fraudesysteem opzet waarbij voorname-
lijk de buitenlandse schatkist wordt benadeeld. Hij levert 
aan handelaars in het buitenland die geen btw-aangifte 
indienen, in afspraak met zijn leverancier en zijn cliënten. 
Vaak zijn de goederen zelfs afkomstig van het land waar 
ze nadien opnieuw worden geleverd.

Kruisfactureerder verbeterde versie van een missing trader. Om de aanko-
pen uit het buitenland en de verdere verkoop in het bin-
nenland te camoufl eren voegt hij een aantal fi ctieve opera-
ties toe, meer bepaald valse nationale aankopen en valse 
intracommunautaire leveringen.

 Zie ook missing trader.

Missing trader voor btw-doeleinden geregistreerde handelaar die (poten-
tieel) met een frauduleus oogmerk goederen intracommu-
nautair verwerft of voorwendt te verwerven zonder btw te 
betalen en deze goederen daarna met btw levert, maar de 
geïnde btw niet aan de nationale belastingdienst afdraagt. 
De klanten van de missing trader (buffers) kunnen van de 
belastingdienst de aftrek van de door hen betaalde maar 
door de missing trader niet aan de belastingdienst betaalde 
belasting vragen.

 Een missing trader heeft in de regel een beperkte levens-
duur

 Zie ook conduit company en buffer.
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MTIC-Fraud Missing Trader Intracommunity Fraud. Engelse benaming 
voor btw-carrouselfraude.

Nihil-indiener btw-belastingplichtige die in een bepaalde belastbare peri-
ode geen belastbare omzet heeft gemaakt en derhalve ook 
geen btw moet betalen. Hij moet wel een btw-aangifte 
indienen.

OCS Ondersteuningscel (btw-fraude) – Cellule de Soutien (Fraude 
TVA) 

 ondersteunende dienst opgericht door het samenwerkings-
protocol tegen de carrouselfraude dat de ministers van 
Financiën, Justitie, Binnenlandse zaken en de regerings-
commissaris voor fraudebestrijding op 20 juli 2000 onder-
tekenden.De OCS werkt multidisciplinair en proactief. 
Door informatie, kennis en vaardigheden uit te wisselen 
met alle actoren en de ingezette middelen te coördineren, 
brengt de OCS de btw-carrousels in kaart, analyseert ze, 
verstrekt advies en stuurt de onderzoeken aan.

Ploffer Synoniem van missing trader. De term wordt gebruikt om 
de speler in de btw-carrousel aan te duiden die na een 
korte tijd verdwijnt of “wegploft”.

SCAC Standing Committee on Administrative Cooperation

 Permanent Comité inzake Administratieve Samenwerking. 
Dit comité is ingesteld krachtens artikel 44 van Verorde-
ning (EG) nr. 1798/2003 van de Raad en staat de Com-
missie bij op het vlak van administratieve samenwerking. 
Het komt gewoonlijk tweemaal per jaar bijeen.

VIES VAT Information Exchange System

 elektronisch netwerk voor het doorgeven van inlichtingen 
over de geldigheid van btw-identificatienummers van 
ondernemingen die in de lidstaten geregistreerd zijn. Ook 
wordt informatie over belastingvrije intracommunautaire 
leveringen ter beschikking van de instanties van de lidsta-
ten gesteld. Het systeem is opgezet ter compensatie van 
de afschaffi ng van de douaneformaliteiten en -controles.

WBTW Wetboek van 3 juli 1969 van de belasting over de toege-
voegde waarde
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Hoofdstuk 1
Inleiding

1.1 Aanleiding voor het gezamenlijke onderzoek

In maart 2007 heeft de Nederlandse Algemene Rekenkamer het Bundesrech-
nungshof van Duitsland en het Rekenhof van België uitgenodigd gezamenlijk een 
onderzoek te beginnen naar intracommunautaire btw-fraude. 

Het voornemen voor dit onderzoek vindt zijn oorsprong in de activiteiten van de 
btw-werkgroep van het contactcomité van voorzitters van rekenkamers van de 
EU-lidstaten en de Europese Rekenkamer. Herhaaldelijk was daar de wens uitge-
sproken dat rekenkamers zouden samenwerken op het terrein van intracommu-
nautaire btw-fraude. Verschillende rekenkamers hebben ook al gezamenlijke acti-
viteiten ontplooid. Het contactcomité heeft in een resolutie van 12 december 2006 
zijn steun uitgesproken voor de aanbeveling van de btw-werkgroep om rekenka-
mers op te roepen tot bi- en multilaterale samenwerking op dit gebied. 

1.2 Intracommunautaire btw-fraude

De btw is een indirecte belasting op goederen en diensten. Ze wordt uiteindelijk 
door de eindafnemer gedragen die, in tegenstelling tot de eerdere schakels in de 
keten, zijn betaalde btw niet kan terugvorderen. 

De EU-lidstaten hebben een gemeenschappelijk btw-stelsel. Sinds de totstand-
koming van de Europese interne markt in 1993 kunnen goederen en diensten 
binnen die markt vrij worden verhandeld en zijn de grenscontroles weggevallen. 
Voor de btw werd een ‘tijdelijk’ systeem ingevoerd, waarbij voor de levering van 
goederen aan een andere lidstaat het nultarief geldt. Dit overgangssysteem blijkt 
echter gevoelig te zijn voor intracommunautaire fraude. 

De bekendste en in omvang belangrijkste vorm van intracommunautaire btw-
fraude is de ‘carrouselfraude’ of ‘Missing Trader Intracommunity Fraud’ (MTIC 
Fraud). 

Bij deze vorm van fraude wordt misbruik gemaakt van het nultarief bij intracom-
munautaire leveringen1.

1 Artikel 39bis WBTW stelt van de belasting vrij: “de leveringen van goederen door de verkoper, 
andere dan een belastingplichtige die de regeling geniet bepaald in artikel 56 § 2, door de afne-
mer of voor hun rekening verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap, die 
worden verricht voor een andere belastingplichtige of voor een niet-belastingplichtige rechtsper-
soon, die als zodanig optreden in een andere lidstaat en die er aldaar toe gehouden zijn hun 
intracommunautaire verwervingen van goederen aan de belasting te onderwerpen (…)” Hoe het 
bewijs daarvan moet worden gegeven is vermeld in het koninklijk besluit nr. 52 van 29 decem-
ber 1992 met betrekking tot de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van 
goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwer-
vingen van goederen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde.
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Het volgende schema geeft een dergelijke carrousel in zijn eenvoudigste vorm 
weer:

EU- Lidstaat A

EU- Lidstaat B0 % btw

Handelaar 1  

Handelaar 2 / 
Missing trader

+ btw
Handelaar 3

0 % btw

Dit schema toont de minimale voorwaarden voor een carrousel:

Minimaal drie handelaren, van wie één in een andere lidstaat.• 

Een stroom van facturen (de pijlen in het schema) tussen deze handelaren. • 
Een daadwerkelijke goederen- en geldstroom is niet noodzakelijk. Die kan 
volledig fi ctief zijn.

Een handelaar die btw in rekening brengt (handelaar 2), maar niet afdraagt • 
(missing trader).

Handelaar 1 verricht een vrijgestelde intracommunautaire levering aan handelaar 
2, die in een andere lidstaat van de Europese Unie is gevestigd. Handelaar 2 is 
verplicht deze verrichting in de lidstaat van bestemming van de goederen aan te 
geven als een intracommunautaire verwerving2, doch laat bewust na dit te doen. 
Vervolgens verkoopt handelaar 2 de goederen door aan handelaar 3, die in dezelfde 
lidstaat is gevestigd. Hij rekent daarbij de btw aan, maar draagt niet effectief af in 
deze lidstaat. Handelaar 3 brengt de btw in aftrek die handelaar 2 hem in rekening 
bracht, maar nooit aan deze lidstaat heeft afgedragen. Handelaar 3 kan de goede-
ren vervolgens opnieuw intracommunautair leveren aan handelaar 1 en zo kan 
deze cyclus één of meerdere keren worden herhaald. Dat verklaart meteen ook 
de naam carrouselfraude. Bij controle achteraf (door de belastingdiensten) blijkt 
handelaar 2 onvindbaar te zijn (de missing trader). 

De btw-fraude en zeker de georganiseerde intracommunautaire btw-fraude ver-
valst de eerlijke mededinging binnen de Europese Unie en vermindert bovendien 
de belastingontvangsten van de lidstaten. Om beide redenen is het van belang 
dat de fi scale administraties van de lidstaten van de strijd tegen de btw-fraude 
een prioriteit maken.

1.3 Financieel belang

Niet in alle lidstaten is grondig onderzocht hoe groot de btw-fraude is. De gepu-
bliceerde schattingen gaan ervan uit dat het om grote bedragen gaat.

2 Artikel 25bis WBTW.



12 Intracommunautaire btw-fraude – Rekenhof, maart 2009

In een recent verslag van de Europese Rekenkamer worden volgende schattingen 
geciteerd3:

De International VAT Association schat de btw-verliezen in de gehele Euro-• 
pese Unie op 60 tot 100 miljard euro per jaar.

De dienst Douane en Accijnzen van het Verenigd Koninkrijk raamt de • 
gederfde ontvangsten uit de btw voor het fi scale jaar 2005-2006 op 18,2 mil-
jard euro.

Het Duitse ministerie van Financiën schat de gederfde btw-ontvangsten • 
voor 2005 op 17 miljard euro.

In België maakt de OCS4 een schatting van de btw-carrouselfraude, gebaseerd 
op een extrapolatie van twee courante fraudetypes: missing traders en kruisfac-
turatie. Uit de schattingen (zie tabel hieronder) blijkt dat de btw-fraude tussen 
2002 en 2006 duidelijk is gedaald, maar sinds 2006 weer licht toeneemt.

Tabel 1 – Schattingen van de carrouselfraude (in miljoen euro)

Missing trader Kruisfacturatie Gemiddelde van de 
2 extrapolaties

2002 220 244 232
2003 129 187 158
2004 144 173 159
2005 181  81 131
2006  28  24  26
2007 (drie kwartalen)  45  29  37

Bron: OCS

Ook de BBI publiceert resultaten van de carrouselfraude (in te vorderen btw). De 
cijfers in deze tabel slaan op vaststellingen door de BBI in een bepaald jaar over 
fraude gepleegd in één of meer vorige jaren.

Tabel 2 – In te vorderen btw (in miljoen euro)*

Jaar Bedrag

1997 88
1998 204
1999 395
2000 449
2001 413
2002 338
2003 230
2004 127
2005  99
2006 116
2007  76

 *  Voor 2008 is enkel het voorlopige cijfer inclusief boeten 
en intresten bekend. Zie hiervoor tabel 16.

3 Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 8/2007 over de administratieve samenwerking op het 
gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, vergezeld van de antwoorden van de Com-
missie, Publicatieblad van de Europese Unie, 25 januari 2008, C20/1, punt 3.

4 De OCS (Ondersteuningscel-Cellule de Soutien) is een dienst die gespecialiseerd is in het onder-
zoek en de analyse van de btw-fraude-systemen. Zie hierover verder hoofdstuk 3, punt 3.5.
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5 Het gezamenlijke rapport is ook afzonderlijk in het Engels ter beschikking op www.rekenhof.be. 

Hoofdstuk 2 
Opzet en uitwerking van het onderzoek

2.1 Opzet

Met dit onderzoek willen de rekenkamers een vergelijkende studie maken van de 
aanpak van de intracommunautaire btw-fraude in de EU in het algemeen en in de 
drie deelnemende landen in het bijzonder. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door de respectieve rekenkamers in het eigen 
land. De auditwerkzaamheden werden gedeeltelijk bijgewoond door de ambtena-
ren van de beide andere rekenkamers. De resultaten zijn opgenomen in de drie 
nationale rapporten.

Daarnaast werden de gezamenlijke onderzoeksbevindingen en aanbevelingen 
opgenomen in een internationaal rapport, dat als bijlage 3 bij dit onderzoeksver-
slag opgenomen is5.

2.2 Probleemstelling en normen

Probleemstelling

De centrale probleemstelling van het onderzoek is of de belastingautoriteiten van 
de betrokken landen voldoende effectieve instrumenten in handen hebben en 
gebruiken om intracommunautaire btw-fraude te voorkomen, te detecteren en te 
bestrijden. 

Normen

Voor de normen werd aangesloten bij de geldende Europese en nationale regel-
geving. Voldoen aan deze regelgeving moet worden beschouwd als een minimu-
meis. Zo is een internationaal informatieverzoek tijdig beantwoord als dat is 
gebeurd binnen de vastgelegde termijn. Voor een effectieve aanpak van intra-
communautaire btw-fraude kan echter een snellere behandeling wenselijk zijn.

Naast de formele norm van het voldoen aan toepasselijke (Europese) regelge-
ving, zal een belangrijke materiële norm de ‘effectiviteit’ van de preventie, detec-
tie en bestrijding van fraude zijn. Dat betekent onder andere dat de activiteiten 
die de belastingautoriteiten ontwikkelen, op een aantoonbare wijze bijdragen tot 
de vermindering en zo mogelijk tot de verdwijning van de btw-fraude. 

2.3 Onderzoeksvragen

De centrale probleemstelling (zie hierboven) is onder te verdelen in drie elemen-
ten: preventie, detectie en bestrijding van intracommunautaire btw-fraude. Per 
element werden de volgende onderzoeksvragen gebruikt:
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(1) Preventie (het beperken van de gelegenheid tot fraude)

Welke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat potentieel onbe-• 
trouwbare handelaren de beschikking kunnen krijgen over btw-nummers en 
‘missing trader’ kunnen worden? 

Welke maatregelen zijn getroffen om potentieel misbruik van langdurig • 
inactieve btw-nummers tegen te gaan?

(2) Detectie (risicoanalyse, inspectie, controle en signalering)

Welke waarborgen zijn er voor de volledige en correcte invoer van gege-• 
vens over btw-nummers, intracommunautaire leveringen en correcties van 
btw-aangiften in het uitwisselingssysteem VIES?

Hoe zijn de risicoanalyse en het risicomanagement voor de controle op • 
btw-aangiften en intracommunautaire leveringen georganiseerd?

Welke controles en toetsingen aan risicoprofi elen vinden plaats bij de btw-• 
aangiften en de opgaven van intracommunautaire leveringen?

Worden gedetecteerde ongebruikelijke transacties (tijdig) gevolgd door • 
een nader onderzoek?

Worden relevante informatiebronnen, waaronder spontane meldingen en • 
informatieverzoeken, voor detectie benut? 

Is er een voortgangsbewaking op de tijdige ontvangst / levering van gege-• 
vens naar aanleiding van informatieverzoeken? 

(3) Repressie (onderzoek, opsporing en vervolging)

Worden signalen van verdenking van fraude opgevolgd door de belastingau-• 
toriteiten in het algemeen en de fraudebestrijdingsdiensten in het bijzonder? 

Welke managementinformatie is beschikbaar bij de belastingautoriteiten • 
over de resultaten van onderzoeken, opsporing en vervolging van zaken? 

Het onderzoek werd gevoerd met bovenstaande vragen als vertrekbasis. Tijdens 
het onderzoek werd echter snel duidelijk dat de drie elementen, preventie, detec-
tie en bestrijding van de fraude, voortdurend in elkaar overlopen. Vele van de 
maatregelen die de overheden nemen in hun strijd tegen de btw-fraude slaan dus 
op meerdere elementen.

2.4 Tegensprekelijke procedure

Bij brief van 28 mei 2008 heeft het Rekenhof zijn voorontwerp van verslag voor-
gelegd aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën en aan de 
administrateur-generaal van de Belastingen en de Invordering.

Bij brief van 10 juli 2008 heeft de administratie haar opmerkingen geformuleerd. 
Uittreksels uit de antwoorden zijn in het verslag geïntegreerd, met een verwijzing 
in de kantlijn.

Bij brief van 17 december 2008 werd het ontwerpverslag ter commentaar toege-
stuurd aan de minister van Financiën. In zijn brief van 28 januari 2009 antwoordt 
de minister dat hij zich bij de opmerkingen van de administratie aansluit en geen 
verdere opmerkingen bij het verslag heeft.
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Hoofdstuk 3
Organisatie van de bestrijding van de btw-fraude in België

3.1 Inleiding

Naast de fi scale administratie zijn bij de bestrijding van intracommunautaire btw-
fraude vanzelfsprekend ook diensten met politionele bevoegdheid en gerechte-
lijke diensten betrokken. In dit hoofdstuk wordt enkel ingegaan op diensten die 
behoren tot of aanleunen bij de belastingadministratie.

De reguliere controle van btw-dossiers gebeurt door de klassieke controlekanto-
ren en de controlecentra van de Administratie van de Ondernemings- en Inko-
mensfi scaliteit (AOIF). Ook het Central Liaison Offi ce (CLO), dat de internatio-
nale gegevensuitwisseling verzorgt, behoort tot de AOIF.

De Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) richt zich specifi ek op 
omvangrijke en georganiseerde fraudefenomenen, waaronder carrouselfraude.

De Ondersteuningscel Carrouselfraude (Ondersteuningscel – Cellulle de soutien, 
OCS) is het resultaat van een samenwerkingsprotocol van 20 juli 2000 tussen de 
ministers van Financiën, Justitie, Binnenlandse Zaken en de regeringscommissa-
ris belast met de strijd tegen de fi scale fraude.

OCS

242 Btw 
controlekantoren

48 controlecentra

1 CLO

Interne Auditcel
Administratie van de 
Fiscale Zaken

Contactcel 
Invordering

Administrateur-generaal 
van de Belastingen

Administratie van de 
Ondernemings- en 
Inkomensfi scaliteit 
(AOIF)

Administratie van 
het Kadaster, 
de Registratie en 
de Domeinen

Administratie van 
Douane en Accijnzen

Administratie van 
de Bijzondere 
Belastinginspectie

Administratie van 
de Invordering
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3.2 Klassieke controlekantoren btw

De belangrijkste bijdrage van de 242 klassieke controlekantoren in de strijd tegen 
intracommunautaire btw-fraude is de registratie en de deregistratie van btw-
plichtigen. Eén van hun taken is immers de behandeling van de vragen om een 
ondernemingsnummer te activeren voor btw-doeleinden. Ook de bevoegdheid om 
een bestaand btw-nummer door te halen berust exclusief bij de eerstaanwezend 
inspecteur aan het hoofd van een lokaal controlekantoor. 

Andere taken die in dit onderzoek aan bod komen zijn de beantwoording van inter-
nationale informatieverzoeken en het onderzoek van de lijst met nihil-indieners.

3.3  Controlecentra van de Administratie van de Ondernemings-
en Inkomensfi scaliteit 

De 48 controlecentra zijn polyvalente diensten die ondernemingen controleren, 
zowel op het vlak van de btw als van de inkomstenbelastingen. Het onderscheid 
met de klassieke kantoren ligt in de intensiteit van de controle: de controlecentra 
doen de diepgaandere grondige controles terwijl de kantoren de inordestellingen 
en de beheerscontroles uitvoeren.

Inzake controles op het vlak van grootschalige intracommunautaire btw-fraude is 
de rol van de controlecentra en van de controlekantoren veeleer gering. Alle aan-
wijzingen van grootschalige en internationale fraude moeten onmiddellijk worden 
overgezonden aan de BBI die zorgt voor verdere afhandeling. 

3.4 Central Liaison Offi ce

Het Central Liaison Offi ce (CLO) werd opgericht in 1992 om te kunnen voldoen 
aan de verplichtingen van de EU-Verordening 218/1992 (met ingang van 1 janu-
ari 2004 vervangen door Verordening 1798/2003). Van de vier hoofdtaken zijn 
hier voornamelijk van belang:

Het op verzoek van Belgische belastingplichtigen valideren van de intra-• 
communautaire identifi catienummers toegekend aan btw-plichtigen in de 
andere lidstaten. Deze opdracht wordt uitgevoerd door de sectie “Dispatch 
BTW” van het CLO.

Het dagelijks beheer van de internationale uitwisselingen van inlichtingen. • 
Deze opdracht wordt binnen het CLO vervuld door de sectie “LEVEL 3”.

3.5 Ondersteuningscel Carrouselfraude

De Ondersteuningscel Carrouselfraude (OCS) ondersteunt vanuit een multidisci-
plinaire (fi scus, politie en Openbaar Ministerie) en proactieve aanpak de strijd 
tegen georganiseerde btw-fraude. Door coördinatie van de ingezette middelen en 
uitwisseling van informatie en kennis kan de OCS:

de carrouselfraudetechnieken opvolgen en beschrijven;• 

de omvang van de fraude en de eruit voortvloeiende verliezen voor de schat-• 
kist ramen;

juridische analyses verrichten, advies verstrekken en onderzoeken aansturen.• 
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Het OCS is ook de inspirator en beheerder van het Eurocanet-netwerk, dat sinds 
1 januari 2005 operationeel is en zorgt voor uitwisseling van inlichtingen op vrij-
willige basis tussen lidstaten. De op het netwerk aangesloten landen stellen een 
aantal ondernemingen, die belangrijke spelers inzake carrouselfraude zijn, onder 
verscherpt toezicht. Het netwerk wordt gevoed met gegevens over de validatie 
van btw-nummers, facturen en opgaven van intracommunautaire leveringen. De 
snelheid van analyse en uitwisseling laat toe zo vroeg mogelijk impulsen te geven 
aan de bevoegde overheden in de deelnemende lidstaten.

3.6 Bijzondere Belastinginspectie

Binnen de Federale Overheidsdienst Financiën is de Bijzondere Belastinginspec-
tie (BBI) exclusief bevoegd voor de carrouselfraude. Zeven territoriaal verspreide 
inspecties werden hier specifi ek mee belast en hebben zich elk gespecialiseerd in 
welomschreven economische sectoren.

Het Coperfi n-hervormingsproject van de FOD Financiën plant de samenvoeging en 
uitbreiding van deze inspecties tot een dienst die gespecialiseerd is in carrousel-
fraude, het Nationaal Centrum Fraudebestrijding. Die dienst zou een vijfde cen-
trale directie van de BBI in Brussel worden. In januari 2008 ging een testfase van 
start onder de benaming “Coördinatiestructuur Carrousels (CSC)”. De bestaande 
operationele inspecties bleven behouden maar een nieuw vierhoofdig college kreeg 
de leiding van de coördinatiestructuur en de dienst Inputbeheer werd opgericht.

1 team Inputbeheer

4 teams 
Operaties

Afdeling Operaties

1 team ICT

Afdeling Juridische 
Zaken

1 team Juridische 
Zaken

Nationaal Centrum 
Fraudebestrijding

Binnen deze nieuw op te richten directie kunnen drie grote types werkzaamheden 
worden onderscheiden:

Inputbeheer• 

Operationele handelingen• 

Juridische zaken• 
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Eind maart 2008 werd hiervan het deel inputbeheer opgestart. Twaalf personen 
analyseren een massa aan inkomende gegevens. Ieder specialiseert zich daarbij 
in één of twee specifi eke bronnen. Een systeem van datawarehouse en een auto-
matisch doorsturen van de resultaten via gestandaardiseerde e-mails zijn even-
eens gepland. De bedoeling is dat een college zal beslissen over de aansturing 
van de operationele teams op basis van de rapportering van het team inputbe-
heer. 

Met de oprichting van deze operationele teams en het team juridische zaken 
wordt voorlopig gewacht tot de resultaten bekend zijn van een evaluatie van het 
inputbeheer.
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6 “Werk VII” van de “XII Werken rond administratieve vereenvoudiging”, Beleidsnota van de staats-
secretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, 26 november 2003, p. 14-15.

Hoofdstuk 4
Preventie

4.1 Algemeen

Cruciaal in de preventie van intracommunautaire btw-fraude is het voorkomen dat 
malafi de ondernemers de beschikking krijgen over een geldig btw-nummer, hetzij 
door een nieuw nummer aan te vragen, hetzij door een bestaande onderneming 
over te nemen. Omdat de controlemiddelen beperkt zijn, moeten de inspanningen 
worden gestuurd door een systeem van risicoanalyse.

Daarnaast gaat ook een zeker preventief effect uit van de mate waarin potentiële 
fraudeurs de omvang van de sancties, de resultaten van de fraudebestrijding en 
de gerechtelijke mogelijkheden om spelers in de fraudeketen medeaansprakelijk 
te stellen, als bedreigend ervaren.

4.2 Voorkomen van misbruik van btw-nummers 

4.2.1 Toekenning van nieuwe btw-nummers

Ondernemingen worden geregistreerd in de Kruispuntbank voor Ondernemingen 
(KBO) door een erkend ondernemingsloket. Zodra ze is geregistreerd, ontvangt 
de onderneming een ondernemingsnummer. Het ondernemingsloket dient ook – 
doorgaans elektronisch – een aanvraagformulier 604A in bij het bevoegde lokale 
btw-controlekantoor om het ondernemingsnummer te laten activeren als btw-
nummer. Het btw-nummer is dus – op een tweeletterig prefi x (BE) na dat de lid-
staat van uitreiking aanduidt – identiek aan het ondernemingsnummer. In principe 
moet het controlekantoor over de activering beslissen binnen drie dagen. Deze 
termijn vloeit voort uit de politieke beslissing om met ingang van 1 juli 2005 het 
opstarten van een onderneming volledig administratief te kunnen afhandelen bin-
nen drie dagen6.

Tabel 3 – Tijd voor de toekenning van een btw-nummer

2006 
(enkel elektronische aanvragen)

2007

Minder dan of 3 dagen 46 % 60 %
Tussen 3 en 7 dagen 24 % 21 %
Tussen 7 en 10 dagen  6 %  5 %
Tussen 10 en 20 dagen 10 %  7 %
Totaal na 20 dagen 86 % 93 %

Bij de maatregelen om te voorkomen dat onbetrouwbare ondernemers een btw-
nummer verkrijgen, moet onderscheid worden gemaakt tussen de huidige situatie 
en de (nabije) toekomst.

In de huidige situatie moet het lokale belastingkantoor binnen drie dagen beslis-
sen op basis van de gegevens uit het aanvraagformulier.
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7 Het doel van het programma TP490 is kennis over personen met een twijfelachtig fi scaal verleden 
of verdachte kenmerken te registreren en te delen, om zo te vermijden dat zij zich ongemerkt kun-
nen richten tot verschillende belastingkantoren. Wanneer op lokaal niveau echter niet alle rele-
vante gegevens worden ingebracht verliest een dergelijke toepassing veel van zijn waarde. De 
administratie geeft aan dat de toepassing momenteel onvoldoende wordt bijgewerkt. Inmiddels 
werd beslist TP490 te vervangen door een nieuwe toepassing.

Indien echter een of meer van de vier ‘knipperlichten’ branden, moet het kantoor 
een uitgebreider voorafgaand onderzoek verrichten. Het moet o.m. via een uitge-
breidere vragenlijst 604Abis bijkomende inlichtingen over de belastingplichtige en 
zijn onderneming inwinnen en een of meer plaatsbezoeken afl eggen.

De vier knipperlichten zijn:

Een activiteit met een hoog risico. De lijst met oorspronkelijk acht risico-• 
sectoren wordt zo nodig aangepast.

De opgegeven maatschappelijke statutaire zetel of de vermelde adminis-• 
tratieve zetel stemt niet overeen met de werkelijkheid.

Het btw-nummer werd aangetekend verzonden, maar de aanvrager liet na • 
de aangetekende zending op te halen.

Er bestaat twijfel over het profi el van iemand die bij de onderneming betrok-• 
ken is (gebaseerd op plaatselijke kennis of informatie uit het programma 
TP4907).

In 2006 leidde de hiervoor geschetste procedure tot volgende resultaten.

Het totale aantal actieve nummers bedroeg op 1 januari 708.531.• 

65.531 nieuwe btw-nummers werden geactiveerd. • 

Dit gebeurde in 94 % van de gevallen zonder problemen. Bij de resterende • 
aanvragen gingen één of meer knipperlichten branden. 

Na het daaropvolgend bijkomende onderzoek werd in nog eens 5 % van de • 
gevallen beslist tot het activeren van het btw-nummer. 

Bij ongeveer 3 % van de aanvragen werd de belastingplichtige onder een • 
opvolgingsregime geplaatst. Dit houdt onder meer in dat gedurende twee 
jaar verscherpt wordt nagegaan of de aangiften correct en tijdig worden 
ingediend.

In minder dan 0,5 % van de gevallen krijgt de aanvrager bericht dat de acti-• 
vering voor onbepaalde tijd wordt opgeschort.

Hierbij valt op dat de belastingadministratie nooit defi nitief weigert een onderne-
mingsnummer voor btw-doeleinden te activeren. De aanvrager moet echter zelf 
aantonen dat hij onder de btw-belastingplicht zoals omschreven in artikel 4 WTBW 
valt. Als hij na het bericht van opschorting zelf geen stappen zet, zal de opschor-
ting de facto dus hetzelfde gevolg hebben als een weigering. 

Wanneer een nummer zonder problemen werd toegekend, worden geen verdere 
risico’s gemonitord. Op dat moment valt de btw-plichtige immers onder de gewone 
controleprocedure en niet meer onder de procedure van toekenning.

In de nabije toekomst zal de hierboven beschreven procedure worden vervangen 
door een data mart “New taxable persons” (in ontwikkeling). Via intranet zullen 
de lokale kantoren op dagelijkse basis een lijst ontvangen met de nieuwe belas-
tingplichtigen voor wie een onderzoek is vereist voordat hun btw-nummer kan 
worden geactiveerd. Deze data mart maakt gebruik van gegevens uit: 

het aanvraagformulier• 

de Kruispuntbank voor Ondernemingen• 
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een databank met btw-nummers• 

een lijst met fi ctieve adressen• 

een lijst met personen met een twijfelachtig profi el• 

een lijst met risico-activiteiten• 

In februari 2008 werd met de bepaling van de risico’s en hun indicatoren een 
eerste stap gezet in de ontwikkeling van deze data mart. In een tweede fase zul-
len de instrumenten worden gekozen waarmee de belastingplichtigen zullen wor-
den geselecteerd. 

4.2.2 Overname van een onderneming met een actief btw-nummer

Bij de start van een onderneming is, zoals hiervoor werd vermeld, een screening 
de regel. Anders is het wanneer een onderneming wordt overgenomen of geïnfi l-
treerd door mogelijk malafi de ondernemers. 

Als de benaming, het adres, de rechtsvorm of de activiteit verandert, moet een 
aangifte 604B worden ingediend. Daarna moet dezelfde procedure worden gevolgd 
als bij het formulier 604A, dus eventueel ook met de bijkomende vragenlijst 
604Abis.

Als de bestuurders of zaakvoerders wisselen, moet daarentegen geen aangifte 
604B worden ingediend. Verandering in het bestuur, van eigendom of in de eigen-
domsstructuur heeft op zich geen gevolgen voor het regime van de btw. Bij een 
wijziging van bestuurders of zaakvoerders in rechtspersonen waarvan “het con-
trolekantoor kennis krijgt” moet specifi ek het profi el van de nieuwe gemandateer-
den worden bekeken. In feite gaat het “vierde knipperlicht” branden.

Er bestaat echter geen procedure waardoor de controlekantoren systematisch in 
kennis worden gesteld van de aanstelling van nieuwe bestuurders of zaakvoerders.

Omdat wijzigingen in het management moeten worden neergelegd bij de griffi e 
van de rechtbank van koophandel en gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad, is een risicoanalyse met behulp van text-mining (een techniek om 
geautomatiseerd informatie uit tekst te halen) in theorie mogelijk. De OCS heeft 
die mogelijkheid onderzocht maar vond ze te duur en te ingewikkeld.

4.2.3  Maatregelen om misbruik van langdurig inactieve btw-nummers te 
vermijden.

De administratie heeft er alle belang bij dat enkel actieve belastingplichtigen over 
een geldig btw-nummer beschikken en dat nummers die geen economische han-
delingen meer vertegenwoordigen, geregeld worden uitgezuiverd.

Jaarlijks in de maand mei ontvangen de lokale kantoren via intranet een lijst van 
de belastingplichtigen die de laatste twee jaar nihil-aangiften indienden. De kan-
toren moeten vervolgens nagaan of er nog steeds btw-plichtige activiteiten 
plaatsvinden. Voor 31 december moeten ze dan beslissen of het btw-nummer 
wordt doorgehaald.

In 2006 stonden 1.923 belastingplichtigen op deze lijst. Er is geen informatie 
beschikbaar over het aantal schrappingen dat erop volgde.

Het Rekenhof is van mening dat een reactie na twee jaar inactiviteit te laat komt. 
Anderzijds mag de beschouwde periode ook niet te kort zijn. Dan zouden immers 
ook seizoensuitbatingen opduiken op de lijst van nihil-indieners. Een onderzoek na 
één jaar nihil-aangiften lijkt een verdedigbare optie.
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In 2006 werden 51.166 btw-nummers geschrapt. De redenen hiervoor zijn zeer 
divers: 

defi nitieve stopzetting: 34.262• 

afstand handelsfonds: 5.435• 

inbreng in vennootschap: 1.599• 

inschrijving bij vergissing: 82• 

ingevolge KB of ministeriële vergunning: 5• 

sluiting na faillissement: 7.144• 

andere gevallen: 2.639• 

Eigenlijk gebeurt het overgrote deel van de doorhalingen op aangeven van de 
belastingplichtige. De echte ambtshalve schrappingen maken slechts een klein 
deel uit van de “andere gevallen”. Dat fraude wordt vastgesteld, is voor de admi-
nistratie immers geen voldoende rechtsgrond om het nummer te schrappen. Dat 
is enkel mogelijk als de administratie geen activiteit meer vaststelt. 

In de strijd tegen de grote intracommunautaire carrouselfraude geven de BBI en 
het OCS aan dat deze regels pragmatisch worden toegepast. Doorgaans volstaat 
een gemotiveerd verzoek aan de bevoegde eerstaanwezend inspecteur om het 
nummer van een missing trader te laten schrappen. In 2007 gebeurde dit voor 60 
btw-nummers. In de zeldzame gevallen dat de eerstaanwezend inspecteur hier 
niet op in wilde gaan, werd overeengekomen de belastingplichtige onder het vrij-
stellingsregime van de kleine ondernemingen te plaatsen. Hierdoor kan de onder-
neming nog wel binnenlandse verrichtingen doen, maar vervalt het “BE” -prefi x 
van het btw-nummer dat noodzakelijk is om intracommunautaire transacties te 
verrichten.

Nochtans blijkt uit de statistieken dat jaren na afl oop van het fi scaal onderzoek 
ruim 30 % van de belastingplichtigen betrokken in de grootste fraudezaken nog 
steeds beschikken over een actief “BE” btw-nummer. De verklaring ligt in het feit 
dat het hier geen missing traders betreft, maar zogenaamde in-and-outers. Zij 
zijn moeilijker aan te pakken omdat ze ogenschijnlijk met alle verplichtingen in 
orde zijn.

Op Europees niveau groeit het besef dat een harmonisering van de regels voor 
registratie en deregistratie van btw-belastingplichtigen noodzakelijk is om de 
snelle detectie en schrapping van valse btw-plichtigen mogelijk te maken. De 
expertengroep ATFS (Anti Tax Fraud Agency), die functioneert onder het voor-
zitterschap van de Europese Commissie, heeft in haar schoot een subwerkgroep 
belast met een studie over de invoering van minimale standaarden.
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Hoofdstuk 5
Detectie

5.1 Vormen van detectie

Bij de opsporing van intracommunautaire fraude kunnen verschillende technieken 
worden aangewend. Via geautomatiseerde processen kunnen de databanken van 
de fi scale administratie worden doorzocht naar afwijkende patronen. Brongegevens 
hierbij zijn onder meer afkomstig uit de btw-aangiften en de opgaven van intracom-
munautaire leveringen.

5.2 VAT Information Exchange System (VIES)

Het door de Europese Commissie opgestarte VAT Information Exchange System 
(VIES) laat grensoverschrijdende gegevensuitwisseling toe zodat:

ondernemingen snel de geldigheid van het btw-nummer van hun handels-• 
partners kunnen verifi ëren;

de nationale btw-diensten het intracommunautaire handelsverkeer kunnen • 
monitoren en onregelmatigheden kunnen vaststellen.

5.2.1 Verifi catie van btw-nummers

Met het oog op de verifi catie van btw-nummers updatet de Belgische belastingad-
ministratie wekelijks twee databanken;

VAT-R: omvat de lijst van alle geldige BE btw-nummers;• 

H-VAT-R: bevat voor elk nummer een historisch overzicht met onder andere • 
de datum van activering en eventueel van stopzetting.

Buitenlandse CLO’s hebben toegang tot beide databanken, maar consulteren 
doorgaans enkel VAT-R.

Belgische belastingplichtigen die intracommunautaire leveringen willen doen, heb-
ben twee mogelijkheden om de geldigheid van het btw-nummer van hun afnemer 
te controleren: via het Belgische CLO of via de VIES-internetsite van de Euro-
pese Commissie.

De sectie Dispatch VAT van het CLO bevestigt of ontkent per kerende fax de 
geldigheid van het nummer. Indien de aanvrager bij een geldig nummer ook de 
naam en het adres van de afnemer vermeldde, wordt ook de overeenstemming 
tussen deze gegevens en het btw-nummer geattesteerd of ontkend. Een disclai-
mer onderaan het attest waarschuwt dat een geldig nummer slechts één van de 
noodzakelijke elementen is om als leverancier de intracommunautaire levering te 
verrichten met vrijstelling van btw.
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8 Zie volgend internetadres: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/lang.do?fromWhichPage=
vieshome&selectedLanguage=NL

De administratie voegt hieraan toe dat het bewijs van de hoedanigheid van de 
medecontractant (naast het bewijs van het effectieve vervoer tussen verschei-
dene lidstaten) in het kader van de bewijsvoering inzake de vrijstelling voor intra-
communautaire leveringen twee elementen omvat. Er moet niet alleen worden 
bewezen dat het door de medecontractant opgegeven btw-nummer geldig is, 
maar ook dat dit btw-nummer effectief aan deze medecontractant werd toege-
kend. Het spreekt voor zich dat het attesteren van de geldigheid van een btw-
nummer op een gegeven ogenblik en de identiteit van een medecontractant 
slechts enkele elementen van het geheel van de bewijsvoering uitmaken, waarbij 
geen enkel element exclusieve bewijswaarde heeft.

Opslag in een logfi le

De gegevens van het opvragen van de geldigheid van de btw-nummers via het 
Belgische CLO (in beide richtingen) worden opgeslagen in een logfi le.

De OCS voert deze gegevens in Eurocanet in voor de Belgische vennootschap-
pen die onder monitoring zijn geplaatst. Daarnaast analyseert OCS de gegevens 
en stuurt ze door naar inputbeheer CSC, samen met bijkomende commentaar 
(zoals het aantal per aanvrager). Vervolgens wordt de geanalyseerde informatie 
bij de bevoegde operationele diensten verspreid.

In 2006 ontving de sectie Dispatch VAT 56.399 aanvragen die betrekking hadden 
op 130.076 btw-nummers. Ondanks de uitbreiding van het aantal lidstaten van de 
Europese Unie loopt het aantal aanvragen terug. Een verklaring daarvoor kan het 
toenemende gebruik van de onlinetoepassing van de Europese Commissie zijn 
(zie hieronder).

Informatieverstrekking door de Europese website versus het CLO

Ook de Europese Commissie stelt informatie over geldigheid van btw-nummers 
ter beschikking via een website8. Merkwaardig is dat de gegevensverstrekking 
uiteenloopt naargelang van de lidstaat waarvoor de geldigheid van een btw-num-
mer wordt opgevraagd. 

Veertien lidstaten geven naast een bevestiging van de geldigheid van het btw-
nummer automatisch ook de naam van de onderneming en elf lidstaten geven ook 
het adres. 

De administratie wijst erop dat zowel het CLO als de Europese website van het-
zelfde datanetwerk (VIES) uitgaan en dus dezelfde gegevens hanteren. Daaren-
tegen is er wel een verschil in werkwijze. Het CLO bevestigt enkel informatie die 
door de aanvrager zelf wordt aangebracht, terwijl de Europese website niet alleen 
de geldigheid van een door de aanvrager zelf aangeleverd btw-nummer nagaat, maar 
in veel gevallen automatisch en ongevraagd ook de naam en het adres verstrekt. 

Dit spoort niet met de fi losofi e die aan het CLO-validatiemechanisme ten grond-
slag ligt.

Voordat een leverancier een intracommunautaire levering mag verrichten met vrij-
stelling van btw, moet hij immers zorgvuldig nagaan of de voorwaarden hiervoor 
vervuld zijn. Zoals de administratie terecht stelt, maken de attestering van de 
geldigheid van het btw-nummer en de identiteit van de medecontractant slechts 
een deel van de bewijsvoering uit tussen een veelheid aan elementen waarbij 
geen enkel element exclusieve bewijswaarde heeft.

Commentaar van 
de administratie
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Het is echter duidelijk dat een door het CLO uitgereikt attest een belangrijk 
bewijsstuk vormt en dat een attest waarin het CLO de overeenstemming beves-
tigt tussen het geldige btw-nummer en de naam en het adres, als volwaardiger 
mag worden beschouwd dan een attest van het CLO dat enkel de geldigheid van 
een opgegeven btw-nummer vermeldt.

In het eerste geval kan worden verondersteld dat de aanvrager zijn zorgvuldig-
heidsplicht ten volle is nagekomen en zich grondig heeft vergewist van de gege-
vens van zijn in een andere lidstaat gevestigde medecontractant. Wanneer het nu 
mogelijk is de gegevens aan de hand waarvan het CLO de toetsing zal doorvoe-
ren eenvoudig te verkrijgen via de Europese website, doet dit afbreuk aan het 
“volwaardigere” karakter van een attestering door het CLO van nummer, naam 
en adres.

Het is ook niet ondenkbaar dat actoren in een fraudecarrousel de Europese web-
site misbruiken als informatiebron om anoniem bepaalde gegevens te verkrijgen 
of de status van een medecontractant na te gaan.

5.2.2 Verwerking van opgaven van intracommunautaire leveringen

Wie vrijgestelde intracommunautaire leveringen verricht, is verplicht deze per 
kwartaal op te nemen in een samenvattende opgave (de ICL-opgaven). De ICL-
opgaven bevatten per gespecifi ceerde afnemer het btw-nummer en het totaal 
bedrag van de aan hem verrichte leveringen. De opgave moet worden ingediend 
uiterlijk de 20e van de maand volgend op het kwartaal waarop de opgave betrek-
king heeft. Naast een elektronische indiening (INTERVAT) kunnen de opgaven 
voorlopig ook nog op papier worden ingediend. Ze worden dan gescand in de scan-
ningcentra van Gent of Namen of – voor een beperkt deel – manueel gecodeerd. 
Sinds 1 juli 2008 is de elektronische indiening verplicht voor de belastingplichtigen 
die hun btw-aangiften maandelijks moeten indienen en vanaf 1 juli 2009 voor de 
belastingplichtigen die hun btw-aangiften driemaandelijks moeten indienen.

In 2006 en 2007 werden respectievelijk 372.898 en 338.861 intracommunautaire 
opgaven ingediend.

De verdwijning van de papieren opgaven zal voor enige tijdswinst zorgen bij de 
verwerking. De scanning zelf is niet erg tijdrovend, maar doordat de scannings-
centra prioritair de gewone btw-aangiften moeten behandelen, kon de scanning 
van de opgaven vaak pas beginnen op het einde van de maand waarin ze werden 
ingediend.

Ongeveer zeven weken na het kwartaal vindt een controlevergelijking plaats tussen 
de lijst van diegenen die een opgave indienden en de belastingplichtigen die in vak 
46 van hun btw-aangifte intracommunautaire leveringen vermeldden. Enkel de over-
eenstemming tussen beide lijsten wordt nagegaan, niet de ingevulde bedragen. 

Een tweede controle is zuiver technisch en geautomatiseerd. Zo wordt bij de niet-
elektronisch ingediende opgaven, geverifi eerd of:

de landencode naar vorm geldig is;• 

de vermelde btw-nummers een geldig formaat hebben;• 

de periode correspondeert met het tijdvak waarop de opgave betrekking • 
heeft.

Ook hier zal de overschakeling naar elektronische opgaven grote voordelen bieden. 
De applicatie INTERVAT weigert immers in real time de indiening van gegevens die 
niet aan de vereisten voldoen en nodigt onmiddellijk de indiener uit de foute lijnen 
te corrigeren of open te laten in afwachting van een latere aanpassing. 
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De foutmeldingen die voortkomen uit het feit dat belastingplichtigen code 46 van 
de btw-aangifte invulden maar vervolgens geen intracommunautaire opgave 
indienden, worden opgenomen op herinneringslijsten voor de bevoegde btw-kan-
toren. Zij verzenden modelbrieven waarin de belastingplichtigen worden gewezen 
op de fouten of tekortkomingen en, op straffe van een boete, ertoe worden aan-
gezet alsnog een correcte opgave in te dienen. Voor het jaar 2007 ging het voor 
de vier kwartalen samen om 32.005 gevallen. Vermits de lijsten lokaal nog wor-
den uitgefi lterd, zal het uiteindelijk verstuurd aantal brieven lager liggen.

Uiterlijk drie maanden na het kwartaal moeten de ICL-opgaven internationaal wor-
den uitgewisseld via VIES. Omdat dit een louter technische aangelegenheid is, zou 
de Belgische administratie dit voor het gros van de opgaven al eerder kunnen 
doen. Dit gebeurt niet. Net zoals de meeste landen maakt België maximaal gebruik 
van de toegestane termijn om het volledige pakket ineens uit te wisselen.

De ontvangende lidstaten verifi ëren vervolgens de btw-nummers van hun onder-
danen die in de Belgische opgaven vermeld zijn. Indien een nummer bijvoorbeeld 
niet toegekend, niet meer actief of geschorst is, krijgt de Belgische administratie 
hierover vanuit het buitenland een foutmelding. Deze foutmeldingen worden om 
de drie maanden via intranet overgezonden aan de lokale belastingkantoren om 
bij de indieners van de betrokken opgaven de oorzaak ervan na te gaan. 

5.2.3 Matching 

Door de internationale uitwisseling van de samenvattende opgaven beschikt de 
Belgische fi scus ongeveer drie maanden na het verstrijken van een kwartaal over 
de cijfers van de intracommunautaire leveringen die Belgische belastingplichtigen 
gedurende dat kwartaal hebben ontvangen met btw-vrijstelling voor de buiten-
landse leverancier. Er is dan een kruisvergelijking mogelijk met de periodieke btw-
aangifte van de verwerver. Die moet zijn intracommunautaire verwervingen immers 
aangeven in vak 86 van de aangifte en er de verschuldigde btw op betalen. 

In theorie kunnen beide bedragen dus perfect worden vergeleken en zouden ver-
schillen aanleiding moeten geven tot verder onderzoek. In de praktijk blijkt deze 
methode echter niet bruikbaar. Zelfs met grote marges bleken de resultaten van 
controles gebaseerd op een oplijsting van verschillen teleurstellend. De reden is 
dat de bedragen afkomstig uit de ICL-opgaven en de btw-aangiften zeer vaak 
uiteenlopen, maar dat deze verschillen zelden duiden op fraude. Veelal gaat het 
om de toewijzing van een transactie aan een verkeerd tijdvak of niet-opname in 
de aangifte omdat deze btw toch aftrekbaar is als voorbelasting.

Daarom kiest de AOIF er momenteel voor de data afkomstig van VIES op jaarba-
sis in te brengen in de geautomatiseerde selectiesystemen (preselectie en ver-
schillende modellen van de zogenaamde “datamining”) waarover de administratie 
beschikt. De gegevens zijn hier één van de vele parameters op basis waarvan een 
dossier wordt geselecteerd voor controle. 
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5.3 Controle btw

De controles van intracommunautaire btw-dossiers en de manier waarop dossiers 
worden geselecteerd vertonen een grote tweedeling naargelang het gaat om klas-
sieke fraude dan wel om georganiseerde (carrousel)fraude. Bij klassieke fraude 
zijn een massa ondernemingen betrokken. De administratie geeft zelf aan dat een 
op twee ondernemingen in min of meerdere mate niet in orde zou zijn. Er zijn ook 
heel wat fraudetypes mogelijk. Klassieke fraude zou ongeveer 70 % van het totale 
fraudevolume vertegenwoordigen. De selectie van dossiers kan achteraf gebeu-
ren want snelheid is minder cruciaal dan bij georganiseerde fraude. 

In de georganiseerde fraude worden niet meer dan acht types onderscheiden. 
Slechts 1 onderneming op 5000 zou betrokken zijn, maar dit geringe aantal zorgt 
wel voor ongeveer 30 % van het fraudevolume. Door de snelheid waarmee de fraude 
wordt uitgevoerd, zijn een snelle detectie en stopzetting de eerste prioriteit. De 
fi scale schade kan immers achteraf nauwelijks nog worden gerecupereerd.

5.3.1 Klassieke fraude

Typologie van de controles

De administratie is niet in staat elke btw-aangifte grondig of zelfs maar opper-
vlakkig te controleren. Daartoe zijn de middelen niet voorhanden. Bijgevolg moe-
ten de controle-inspanningen in de tijd worden gespreid en worden gericht op 
fi scaal interessante dossiers.

De administratie onderscheidt drie types controle. In dalende volgorde van inten-
siteit zijn dit de grondige controles, de beheerscontroles en de inordestellingen.

De grondige controles zijn diepgaande onderzoeken naar de volledige fi scale toe-
stand van een belastingplichtige, zowel op het vlak van de btw als de inkomsten-
belastingen. Zij worden nagenoeg uitsluitend uitgevoerd door de controlecentra, 
met uitzondering van de dossiers die worden geselecteerd in het kader van het 
dataminingproject en die deels ook worden toebedeeld aan de controlekantoren.

De beheerscontroles gebeuren door de klassieke controlekantoren en hebben betrek-
king op een of meer aspecten van de btw-toestand van een belastingplichtige. 

De inordestellingen omvatten de verrichtingen noodzakelijk om een dossier naar 
vorm en inhoud te actualiseren. Dit is voorbehouden aan de controlekantoren. 
Hoewel controle niet de eerste bekommernis is, kan ook hier de vaststelling van 
een onregelmatigheid leiden tot een invorderingsorder.

Controleprogramma en selectie van dossiers

De klassieke controlekantoren voeren grondige controles uit van dossiers gese-
lecteerd door middel van datamining. Daarnaast gaan zij over tot beheerscontro-
les wanneer dit aangewezen of noodzakelijk is.

De controlecentra volgen een jaarlijks controleprogramma dat uit vier delen 
bestaat. Het vaste programma vormt een eerste deel en omvat 25 % van de con-
trolecapaciteit. Alle belastingplichtigen zijn onderverdeeld in zes groepen en de 
dossiers kunnen naar eigen goeddunken worden geselecteerd uit de groep die 
volgens een roterende cyclus dat jaar voor grondige controle in aanmerking komt.

In een tweede deel, ten belope van maximaal 35 % van de controlecapaciteit, kun-
nen de dossiers vrij worden gekozen uit het geheel van de btw-plichtigen.
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9 Zie instructie AOIF Nr 58/2004 van 6 september 2004.

Een derde deel bestaat uit dossiers die door de centrale diensten worden gese-
lecteerd met behulp van datamining. Deze groep beslaat 40 % van de controle-
capaciteit. 

In een vierde deel kan de eventueel resterende controlecapaciteit worden opge-
vuld met gerichte opsporingen ter voorbereiding van latere controles.

Datamining

Sinds 2004 maakt de administratie voor de selectie van een deel van het controle-
programma gebruik van datamining. Hierbij worden de gegevens die de fi scale 
administratie ter beschikking heeft, aangewend in een wiskundig model om zo 
btw-plichtigen op te sporen voor wie bepaalde elementen wijzen op een verhoogd 
frauderisico.

De hoofddoelstelling is te komen tot een objectief en rijksbreed gebruikt selectie-
instrument. Een bijkomende doelstelling is het effi ciënt toewijzen van de materi-
ele en vooral personele middelen.

De verantwoordelijke fi scale ambtenaar geeft aan dat uit de eerste resultaten 
blijkt dat de gemiddelde belastingverhoging weliswaar hoger is bij dossiers gese-
lecteerd aan de hand van datamining, maar dat het verschil niet noemenswaardig 
groot is in vergelijking met de manueel geselecteerde dossiers. Dat toont voor 
hem aan dat de ideale selectiemethode nooit 100 % kan worden geautomatiseerd 
en dat een manuele selectie op basis van lokale terreinkennis steeds een belang-
rijk element zal blijven uitmaken. 

Voor de controleperiode 2008-2009 zal een tiende groep worden toegevoegd aan 
het datamining model, m.n. de grote ondernemingen.

Activiteiten van de controlekantoren

Naast de datamining-dossiers voeren de controlekantoren ook de beheerscontro-
les uit. Die kunnen worden ingedeeld volgens het moment van of de aanleiding 
tot een controle:

controles bij aanvang van werkzaamheid;• 

controles bij stopzetting van werkzaamheid;• 

controles van de lijsten van terugbetaling (zie hieronder).• 

Bij de controles op de terugbetalingen stipt de administratie aan dat ze ook 
steekproefsgewijs een beperkt aantal controles a posteriori doet op zeer grote 
terugbetaalde bedragen en op terugbetalingen aan houders van de vergunning 
voor maandelijkse teruggave. De resultaten worden manueel ingezameld.

Overeenkomstig de huidige beheersdoelstellingen van de AOIF9 moet minstens 
40 % van de dossiers op de lijst van btw-plichtigen die (in principe) een terugbeta-
ling moeten krijgen (de “lijst 678”) aan een geïntegreerde beheerscontrole worden 
onderworpen. 

Deze controle vóór terugbetaling is een effi ciënt middel in de strijd tegen de btw-
carrouselfraude. Als het geld eenmaal is terugbetaald, kan de belastingplichtige 
immers gemakkelijk “verdwijnen”.

Commentaar van 
de administratie
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10 Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve 
samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van 
de verordening (EEG) nr. 218/92, Publicatieblad L. 264, 15 oktober 2003, p. 1

11 Uitvoeringsverordening (EG) nr. 1925/2004 van de Commissie van 29 oktober 2004 tot vaststel-
ling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van de verordening (EG) 
nr. 1798/2003 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de 
belasting over de toegevoegde waarde, Publicatieblad L. 331, 5 november 2004, p. 13.

5.3.2 Georganiseerde fraude

Georganiseerde fraude wordt uitsluitend behandeld door de BBI. 

De BBI en OCS gebruiken drie methoden om dossiers voor onderzoek te selec-
teren.

Allereerst worden om de drie maanden de gegevens uit de uitgewisselde samen-
vattende opgaven gematcht met de gegevens uit de btw-aangiften. Deze werk-
wijze komt overeen met die toegepast door de AOIF (zie punt 5.2.3). Omdat 
wordt gezocht naar grote georganiseerde fraude, wordt hier vanzelfsprekend niet 
elk verschil in aanmerking genomen.

Een tweede voorspellende analyse maakt gebruik van dataminingtechnieken. Drie 
modellen zijn operationeel en maken gebruik van transactionele gegevens (gege-
vens uit aangiften en opgaven). Elk model is specifi ek gericht op de ontdekking van 
een welbepaald fraudetype: buffers, conduit companies en kruisfactureerders.

Een derde bron van waaruit onderzoeken worden aangestuurd is het Eurocanet-
netwerk. Dit wordt verderop besproken.

Momenteel is een vierde model in ontwikkeling ter ontdekking van missing tra-
ders. Vermits zij geen aangiften indienen of hoogstens een valse aangifte, kan dit 
model niet worden gebaseerd op transactionele gegevens. In een proefproject 
wordt gepoogd te voorspellen welke ondernemingen missing trader zullen worden 
op basis van identiteitsgegevens.

5.4 Internationale informatie-uitwisseling

5.4.1 Kader voor informatie-uitwisseling

De internationale gegevensuitwisseling en de wederzijdse bijstand op het vlak 
van de btw-fraudebestrijding worden geregeld in de verordening 1798/2003 van 
de Raad van 7 oktober 200310 en de uitvoeringsverordening 1925/2004 van de 
Commissie van 29 oktober 200411.

Er kunnen drie vormen van informatie-uitwisseling worden onderscheiden:

verzoeken om informatie en wederzijdse bijstand op grond van artikel 5 • 
van de verordening 1798/2003. Daarvoor zijn twee standaardformulieren 
ontwikkeld, één voor de gewone informatie-uitwisseling, die verloopt via de 
CLO’s (het SCAC 2004 – formulier) en één voor de snellere informatie-
uitwisseling tussen de gespecialiseerde fraudediensten (het SCAC 383 – 
formulier);

spontane informatie-uitwisseling op basis van artikel 19 van de verordening • 
1798/2003. De informatie-uitwisseling in het kader van het Eurocanet is 
hier een voorbeeld van;

spontane geautomatiseerde informatie-uitwisseling op basis van artikel 17 • 
van de verordening 1798/2003 en artikel 3 van de verordening 1925/2004. 
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Naast deze gegevensuitwisseling bestaat sinds 2004 een mogelijkheid van directe 
uitwisseling tussen ambtenaren van aan België grenzende regio’s (bv. Noord-
Franse departementen, aan België grenzende Länder van Duitsland), die ook in 
de verordening 1798/2003 is opgenomen. Deze specifi eke vorm van samenwer-
king is buiten dit onderzoek gehouden.

Ook de mogelijkheid om bilaterale en multilaterale controles uit te voeren (even-
eens opgenomen in verordening 1798/2003), die ook een vorm van internationale 
informatie-uitwisseling inhoudt en waaraan België overigens effectief deelneemt, 
is buiten het kader van dit onderzoek gebleven.

5.4.2 Internationale informatieverzoeken

Alle informatieverzoeken komen in principe aan in het CLO te Brussel. Ook alle 
uitgaande informatie vertrekt in principe van daaruit. De communicatie verloopt 
via beveiligde mailboxen. Dit geldt zowel voor de SCAC 2004-verzoeken als voor 
de SCAC 383-verzoeken.

De inkomende en de uitgaande vragen worden opgenomen in een database. Op een 
geautomatiseerde wijze worden deadlines opgemaakt, zowel voor de interne behan-
deling (termijn voor antwoord) van de vraag door de administratie (de bevoegde 
buitendienst) als voor de externe behandeling (het zenden van de te verstrekken 
antwoorden en ontvangen van de antwoorden op de gestelde verzoeken). 

Het masterprogramma van het CLO biedt op elk moment een geautomatiseerd 
overzicht van de stand van zaken van alle dossiers m.b.t. vragen om inlichtingen 
aan en door België.

Tabel 4 – Aantal uitgaande (vanuit België naar buitenland) 
  en inkomende (vanuit buitenland naar België) 

informatieverzoeken

Uitgaande 
SCAC 2004

Uitgaande 
SCAC 383

Totaal

2003 1758 118 1876
2004 1094 163 1257
2005 1043 245 1288
2006 955 177 1132
2007 1231 191 1422

Inkomende 
SCAC 2004

Inkomende 
SCAC 383

Totaal

2003 1511 55 1566
2004 1204 228 1432
2005 1269 207 1476
2006 1229 314 1543
2007 1163 262 1425

 Bron: analyse verzoeken door CLO op 22 april 2008
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12 Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 8/2007, punten 20-21.
13 De vermelde cijfers zijn niet exact vergelijkbaar met de aantallen vermeld in de jaarlijkse statistiek 

SCAC 414 die aan de Europese Commissie moet worden overhandigd. De doelstellingen voor het 
vergaren van de gegevens zijn immers niet identiek en kleine verschillen kunnen dan ook worden 
verklaard door uiteenlopende regels inzake geregistreerde aantallen of het moment van registratie.

Ervan uitgaande dat jaarlijks ongeveer 1.200 informatieverzoeken worden verzon-
den en dat ruwweg 400 kantoren en diensten gebaat kunnen zijn bij de opvraging 
van informatie uit een andere lidstaat, blijken er gemiddeld slechts drie verzoeken 
te worden gesteld per kantoor en per jaar. Hoewel België hiermee internationaal 
niet uitzonderlijk hoog of laag scoort, kan worden geconstateerd dat de geboden 
mogelijkheden slechts sporadisch worden benut12.

Behandeltermijn voor de informatieverzoeken13

De volgende tabellen tonen in welke mate België de antwoordtermijn van drie 
maanden respecteert bij de beantwoording van buitenlandse informatieverzoeken 
(Duitsland, Nederland en de EU als geheel).

Tabel 5 – Naleving antwoordtermijn van drie maanden bij 
 buitenlandse informatieverzoeken

Informatieverzoeken vanwege Duitsland

2003 2004 2005 2006 2007
Aantal ontvangen verzoeken 438 345 260 247 193
Aantal te laat beantwoord 191 162 112 107 79
Percentage te laat beantwoord 44 % 47 % 43 % 43 % 41 %

Informatieverzoeken vanwege Nederland

2003 2004 2005 2006 2007
Aantal ontvangen verzoeken 268 206 161 104 162
Aantal te laat beantwoord 39 44 64 49 64
Percentage te laat beantwoord 15 % 21 % 40 % 47 % 40 %

Informatieverzoeken vanwege alle lidstaten

2003 2004 2005 2006 2007
Aantal ontvangen verzoeken 1707 1373 1519 1476 1329
Aantal te laat beantwoord 882 600 625 575 524
Percentage te laat beantwoord 52 % 44 % 41 % 39 % 39 %

Uit deze cijfers blijkt duidelijk dat het totaal aantal informatieverzoeken grosso 
modo stabiel blijft, maar dat dit niet opgaat als de situatie wordt bekeken per 
verzoekende lidstaat. Zowel uit Duitsland als uit Nederland is het aantal op vijf 
jaar tijd ongeveer gehalveerd. Het stabiele totale cijfer is met andere woorden 
louter een gevolg van de uitbreiding van het aantal lidstaten van de EU. 

Een andere vaststelling is dat het percentage laattijdige antwoorden aan Duits-
land ongeveer stabiel blijft, maar aan Nederland gevoelig verhoogde in de periode 
2004-2005. Algemeen daalt het aantal laattijdige antwoorden van België. Met 
ongeveer 40 % blijft het aandeel echter hoog, hoewel dit internationaal een 
behoorlijke score blijkt (uit tabel 7 hieronder blijkt dat België op meer dan de helft 
van de uitgestuurde informatieverzoeken een laattijdig antwoord ontvangt).
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In dit opzicht is het interessant de tijdsbesteding bij de beantwoording van inko-
mende informatieverzoeken na te gaan en die ook te analyseren per verzoekende 
lidstaat.

De behandeltijd kan over twee actoren worden uitgesplitst:

Intern: het CLO verzorgt de administratieve afhandeling (ontvangen, regis-• 
treren, versturen naar de dienst ter beantwoording en verzending naar de 
verzoekende lidstaat) en vertaalt veelal ook het verzoek naar het Neder-
lands of Frans en het antwoord naar de betrokken Europese werktaal;

Extern: een controledienst beantwoordt het informatieverzoek inhoudelijk. • 
Meestal gaat het om een klassiek btw-controlekantoor, in mindere mate 
om een opsporingsdienst.

In onderstaande tabel wordt voor 2006 en 2007 de gemiddelde interne en externe 
behandeltermijn uitgedrukt in kalenderdagen voor verzoeken uit Nederland, Duits-
land en alle lidstaten samen.

Tabel 6 – Behandeltermijn voor buitenlandse informatieverzoeken
 (in kalenderdagen)

Benodigde tijd bij CLO en controlediensten

2006 2007
CLO Controle-

dienst
Totaal CLO Controle-

dienst
Totaal

Duitsland 17 126 143 20 98 118
Nederland 20  91 111 23 99 122
EU globaal 19  98 117 21 83 104

Gegeven het feit dat de gemiddelde totale behandelingstijd van verzoeken uit de 
verschillende lidstaten varieert tussen 50 en 325 dagen, liggen deze tijden voor 
Nederland en Duitsland in de buurt van het EU-gemiddelde.

De volgende tabel toont in welke mate Duitsland, Nederland en alle lidstaten 
samen de door België uitgestuurde informatieverzoeken tijdig beantwoorden.

Tabel 7 – Naleving antwoordtermijn van drie maanden bij 
 Belgische informatieverzoeken

Informatieverzoeken aan Duitsland

2003 2004 2005 2006 2007
Aantal verzonden verzoeken 416 300 266 218 251
Aantal te laat beantwoord 264 168 152 127 129
Percentage te laat beantwoord 63 % 56 % 57 % 58 % 51 %

Informatieverzoeken aan Nederland

2003 2004 2005 2006 2007
Aantal verzonden verzoeken 463 400 241 244 351
Aantal te laat beantwoord 363 292 151 163 219
Percentage te laat beantwoord 78 % 73 % 63 % 67 % 62 %

Informatieverzoeken aan alle lidstaten

2003 2004 2005 2006 2007
Aantal verzonden verzoeken 1.755 1.450 882 1.113 1.287
Aantal te laat beantwoord 1.148 915 512 646 675
Percentage te laat beantwoord 65 % 63 % 58 % 58 % 52 %
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Ook hier blijkt dat het aantal informatieverzoeken terugloopt. Het percentage 
laattijdige antwoorden ligt zeer hoog. Duitsland bevindt zich hier op het gemid-
delde, Nederland toont een nog hoger cijfer.

Steekproef

Om de behandeling door de Belgische administratie van de informatieverzoeken 
uit Nederland en Duitsland en van de afhandeling van de informatieverzoeken uit 
België door de Duitse en de Nederlandse administratie inhoudelijk beter te kunnen 
beoordelen heeft het Rekenhof bij het CLO een beperkte steekproef gehouden.

Het CLO werd verzocht voor iedere maand van 2007 enerzijds de dossiers met 
het eerste uitgaande verzoek aan Nederland en Duitsland en anderzijds het eer-
ste verzoek vanwege Nederland en Duitsland voor te leggen. Van deze vier keer 
twaalf dossiers werden telkens de eerste acht SCAC 2004-dossiers (en dus niet 
de SCAC 383-dossiers) geselecteerd.

a) Ontvangen verzoeken

Onderstaande tabel geeft voor de ontvangen verzoeken telkens weer binnen 
welke termijn de vraag door het CLO aan het bevoegde kantoor werd doorge-
stuurd, binnen welke termijn de vraag door dit kantoor werd beantwoord, binnen 
welke termijn het CLO van België het antwoord (na eventuele vertaling) aan het 
CLO van Duitsland of Nederland overzond, en of de totale termijn voor de afhan-
deling van de vraag de drie maanden heeft overschreden.

Tabel 8 – Analyse antwoordtermijn ontvangen informatieverzoeken

Ontvangen informatieverzoeken in de steekproef 16

Van Nederland
Van Duitsland

 8
 8

Doorzending door het CLO naar de bevoegde dienst

Binnen 1 week
Van 1 tot 2 weken
Van 2 weken tot 1 maand
Van 1 maand tot 2 maanden

12
 3
 1
 0

Terugzending door het kantoor van behandeling naar het CLO

Binnen 1 week
Van 1 tot 2 weken
Van 2 weken tot 1 maand
Van 1 maand tot 2 maanden
Van 2 maand tot 3 maanden
Van 3 maand tot 4 maanden
Van 4 maand tot 6 maanden
Langer
Niet

 0
 3
 2
 4
 2
 4
 0
 0
 1

Doorzending door het CLO naar het buitenlandse CLO

Binnen 1 week
Van 1 tot 2 weken
Van 2 weken tot 1 maand

 8
 3
 4
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14 Uit het Speciaal Verslag nr. 8/2007 van de Europese Rekenkamer over de administratieve samen-
werking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde blijkt dat de antwoorden van 
België in 2005 en 2006 in respectievelijk 36,5 % en 37,5 % laattijdig waren.

Ontvangen informatieverzoeken in de steekproef 16

Van 1 maand tot 2 maanden
Niet  1

Totale doorlooptijd korter dan 3 maanden
Totale doorlooptijd langer dan 3 maanden
Niet behandeld

11
 4
 1

In de overgrote meerderheid van de gevallen zendt het CLO het verzoek binnen 
een week door naar de bevoegde diensten. Voor slechts één verzoek was meer 
dan twee weken nodig.

Op één vraag (van Duitsland) werd niet geantwoord. De vraagstelling was van in 
het begin onduidelijk. Het CLO had daarom expliciet verduidelijking gevraagd. 
Het antwoord van de Duitse administratie was opnieuw onvoldoende helder, zodat 
nogmaals opheldering moest worden gevraagd. Daarop heeft de Duitse adminis-
tratie niet meer gereageerd. De Belgische administratie heeft daarom het dossier 
na drie maanden beschouwd als afgesloten. Er werd bijgevolg geen antwoord 
verstrekt aan Duitsland.

In vier gevallen op vijftien is de doorlooptijd langer dan de door de verordening 
voorgeschreven drie maanden en daardoor te laat. Deze verhouding, gebaseerd op 
een kleine steekproef, komt grosso modo overeen met het algemene gemiddelde 
van België van te laat verstrekte antwoorden gedurende de laatste jaren14.

Het CLO doet inspanningen om de termijn van drie maanden te respecteren en 
heeft hiertoe interne deadlines opgelegd. Zo beschikt het plaatselijke kantoor 
over twee maanden om de vraag te beantwoorden. Met toevoeging van de dub-
bele doorlooptijd bij het CLO, inclusief het nodige vertaalwerk, moet het in prin-
cipe haalbaar zijn te antwoorden binnen de voorgeschreven drie maanden.

Uit de steekproef bleek dat na twee maanden het CLO een herinnering stuurt 
naar de dienst die de buitenlandse vraag moet beantwoorden.

Tabel 9 – Kwaliteit van de ontvangen verzoeken en verstrekte antwoorden

Hoe vaak was de vraagstelling noodzakelijk 15
Hoe vaak was de vraagstelling helder 14
Hoe vaak was het antwoord volledig 12
Hoe vaak was het antwoord helder 15
Hoe vaak is er naheffi ng geweest  1
Hoe vaak is er vooraf een vermoedelijke overschrijding van de termijn 
aangekondigd

 0

Hoe vaak is er een rappel gestuurd door de verzoekende lidstaat  2

Uit de studie van de dossiers uit de steekproef blijkt dat de vraagstelling in op 
één na alle gevallen noodzakelijk was voor de verzoekende administratie, m.a.w. 
dat alleen de Belgische belastingdienst de vraag kon beantwoorden. 
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15 In twee gevallen vroeg de Belgische administratie opheldering aan de Duitse administratie; in één 
geval werd die ook effectief verkregen.

In bijna alle gevallen (alle acht Nederlandse en zes van de acht Duitse) was de 
vraag ook helder gesteld en begreep de Belgische administratie meteen wat werd 
gevraagd15. Of de taalbarrière dit verschil kan verklaren, is weinig waarschijnlijk. 
Het Belgische CLO werkt immers op viertalige basis (Nederlands, Frans, Engels 
en Duits). 

In vier gevallen was het antwoord niet volledig. Eén daarvan is het hierboven 
besproken geval van een onduidelijke vraag van Duitsland. In de drie andere geval-
len werd er (deels) niet op de vraag geantwoord omdat het niet mogelijk was: 
ofwel was de betrokken belastingplichtige verdwenen, ofwel was hij al geruime tijd 
failliet verklaard en kon de curator aan de belastingdiensten geen boekhoudkun-
dige stukken meer voorleggen of waren er geen beschikbaar.

In één geval bedroeg het bedrag waarover de vraag werd gesteld minder dan 
15.000 euro. De – in dit geval Nederlandse – administratie had de vraagstelling 
verantwoord omdat die paste in een breder onderzoek naar mogelijke fraudege-
vallen, gespreid over meerdere landen. De medewerking van de betrokken landen 
was noodzakelijk om een totaaloverzicht te hebben van het fraudecircuit en resul-
taat te bereiken in het onderzoek.

In twee gevallen stuurde de Nederlandse administratie, nadat de antwoordtermijn 
van drie maanden was verstreken, terecht een herinnering aan het Belgische 
CLO.

In één van de dossiers bleek dat er in België effectief een naheffi ng is geweest.

b) Verzonden verzoeken

Tabel 10 – Analyse antwoordtermijn verstuurde informatieverzoeken

Verstuurde informatieverzoeken in de steekproef 16

Naar Nederland
Naar Duitsland

 8
 8

Doorzending door het CLO naar het buitenland

Binnen 1 week
Van 1 tot 2 weken
Van 2 weken tot 1 maand
Van 1 maand tot 2 maanden

 3
 5
 6
 2

Terugzending van het antwoord uit het buitenland aan het CLO

Binnen 1 week
Van 1 tot 2 weken
Van 2 weken tot 1 maand
Van 1 maand tot 2 maanden
Van 2 maand tot 3 maanden
Van 3 maand tot 4 maanden
Van 4 maand tot 6 maanden
Langer
Niet

 0
 1
 1
 1
 2
 4
 6
 1
 0
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Verstuurde informatieverzoeken in de steekproef 16

Doorzending door het CLO naar de verzoekende dienst

Binnen de week
Van 1 tot 2 weken
Van 2 weken tot 1 maand
Van 1 maand tot 2 maanden
Niet
Zonder voorwerp 
(niet afgehandeld wegens te recent – antwoord pas ontvangen)

11
 2
 1

 1
 1

Totale doorlooptijd korter dan 3 maanden
Totale doorlooptijd langer dan 3 maanden

5
11

De doorlooptijd bij het CLO (de tijd die nodig is alvorens de vraag naar het bui-
tenland vertrekt) overschrijdt in de helft van de gevallen de twee weken. 

Als één van de redenen hiervoor werd aangehaald dat voor de dossiers voor 
Duitsland vertaalwerk nodig is. 

Daarnaast streeft het CLO ernaar de vragen zo helder mogelijk te formuleren en 
is het bijgevolg soms nodig bijkomende inlichtingen of gegevens te vragen aan de 
verzoekende dienst. 

Dat het Belgische CLO bijkomende informatie moet vragen aan de verzoekende 
dienst voordat de vraag naar het buitenlandse CLO kan worden verstuurd, zou 
moeten kunnen worden vermeden.

De doorlooptijd van drie maanden (van verzending van de vraag tot ontvangst 
van het antwoord) is duidelijk vaker overschreden dan niet.

Tabel 11 – Kwaliteit van de verzonden verzoeken en verstrekte antwoorden

Hoe vaak was de vraagstelling noodzakelijk 15
Hoe vaak was de vraagstelling helder 14
Hoe vaak was het antwoord volledig 11
Hoe vaak was het antwoord helder 11
Hoe vaak is er naheffi ng geweest  2
Hoe vaak is er vooraf een vermoedelijke overschrijding van de termijn 
aangekondigd

 0

Hoe vaak is er een rappel gestuurd  0

De belastingdiensten die de vragen stellen, hebben er in de overgrote meerder-
heid van de gevallen ook nood aan en stellen de vraag op een heldere manier.

In één geval heeft de Nederlandse belastingdienst geantwoord dat de vraagstel-
ling overbodig was. De Nederlandse belastingdienst beweerde dat de zaak te 
wijten was aan fouten van de Belgische fi scus en kon de vraag om “alle facturen 
te ontvangen” (honderden facturen) niet inwilligen.

Uit de dossiers is niet gebleken dat de Belgische administratie herinneringsbrie-
ven heeft verstuurd naar het Duitse of het Nederlandse CLO. Nochtans was dit 
in meerdere gevallen mogelijk geweest.
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De administratie wijst erop dat het CLO de herinneringen beperkt tot verzoeken 
die het Belgische CLO zelf aan de buitenlandse partner-CLO’s heeft gestuurd. 
Andere Belgische bevoegde autoriteiten die een vraag om inlichtingen verstuur-
den, moeten in voorkomend geval hun buitenlandse partners daartoe zelf aan-
schrijven. 

Het Rekenhof neemt hier akte van, maar dit vormde geen voorwerp van kritiek.

De administratie stelt verder dat het CLO steeds een herinnering zal sturen als 
de bevoegde dienst daarom verzoekt. Ze wijst er verder op dat het Belgische 
CLO geregeld zeer laattijdige verzoeken op eigen initiatief herinnert, na eerst aan 
de Belgische controledienst-vraagsteller te hebben gevraagd of een antwoord 
nog wel gewenst is. 

Het Rekenhof neemt dit aan, maar bedoelde met de gemaakte opmerking wel 
degelijk dat het Belgische CLO in de onderzochte gevallen een herinnering kon 
hebben verzonden.

De administratie wijst er anderzijds op dat herinneringen naar lidstaten pas 
gezonden worden als de antwoordtermijn van drie maanden volledig is verstre-
ken. Het Rekenhof vindt dit niet meer dan de evidentie zelf.

Dit in tegenstelling tot herinneringen bij buitenlandse verzoeken, waar al “war-
nings” verzonden worden naar Belgische controlediensten wanneer ze nog enkele 
dagen de tijd hebben om te antwoorden binnen de hun intern toegemeten tijd van 
twee maanden. Dit laatste heeft het Rekenhof echter niet betwist.

Anderzijds kunnen lidstaten de “notifi caties” gebruiken bedoeld in art. 10 van de 
verordening n° 1798/2003, waardoor ze zelf kunnen aangeven dat ze niet zullen 
kunnen voldoen aan de termijn van drie maanden. In de praktijk wordt hiervan 
echter nauwelijks gebruik gemaakt.

De administratie merkt ten slotte op dat misschien niet zozeer de doorlooptijd 
van de verzoeken en antwoorden dan wel de kwaliteit van het verstrekte ant-
woord geëvalueerd zou moeten worden. Op die inhoud heeft het Rekenhof echter 
geen kritiek geuit (zie tabel 11).

5.4.3 Spontane informatie-uitwisseling

Naast de hiervoor behandelde uitwisseling van inlichtingen op verzoek, voorziet 
verordening nr. 1798/2003 ook in de uitwisseling van inlichtingen zonder vooraf-
gaand verzoek. Deze informatie-uitwisseling kan twee vormen aannemen: de echte 
spontane uitwisseling of de geautomatiseerde uitwisseling op verzoek die in het 
volgende punt wordt besproken.

Krachtens artikel 19 van de verordening kunnen de lidstaten elkaar in alle omstan-
digheden spontaan alle in artikel 1 bedoelde inlichtingen waarvan zij kennis hebben, 
meedelen. Net zoals voor de uitwisselingen op verzoek, worden hiervoor de SCAC-
2004 formulieren gebruikt en verloopt de ontvangst of verzending via het CLO.

Uit onderstaande tabel blijkt dat België minder inlichtingen spontaan verzond dan 
het ontving.

Commentaar van 
de administratie
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Tabel 12 – Ontvangen en verzonden spontane inlichtingen

Jaar Spontaan ontvangen inlichtingen Spontaan verzonden inlichtingen

2003 502 251
2004 392 348
2005 436 398
2006 395 362
2007 457 333

5.4.4 Geautomatiseerde informatie-uitwisseling

De artikelen 17 en 18 van verordening 1798/2003, verder uitgewerkt in verorde-
ning 1925/2004, geven aan dat voor vijf categorieën van informatie de uitwisse-
ling moet gebeuren op een automatische of gestructureerde automatische 
manier:

niet-ingezeten belastingplichtigen• 

nieuwe vervoermiddelen• 

verkopen op afstand• 

intracommunautaire transacties waarbij een vermoeden van onregelmatig-• 
heden bestaat

(mogelijke) “ploffers”• 

Deze inlichtingen worden – vaak met honderden tegelijk – uitgewisseld onder de 
vorm van rekenbladen.

Tabel 13 – Aantal automatisch uitgewisselde inlichtingen

2004 2005 2006

Verzonden
naar Nederland 1.764 26.621 8.543
naar Duitsland 10.325 31.200 14.199

Ontvangen 
van Nederland 618 660 559
van Duitsland 5.860 8.504 3.426

5.4.5 Eurocanet

Werking van het systeem

Eurocanet (European Carrousel Network) is een beveiligd elektronisch netwerk 
met als doel relevante carrouselinformatie uit te wisselen tussen de verschillende 
gespecialiseerde diensten van de lidstaten van de Europese Unie. Als dusdanig 
geldt het als een voorbeeld van spontane uitwisseling van informatie.

Elke deelnemende lidstaat kan een beperkt aantal ondernemingen die bekend zijn 
als mogelijke spelers in een fraudecarrousel, onder monitoring laten plaatsen. De 
vroegere strikte beperking van het aantal werd opgegeven. Nu geldt de voor-
waarde dat het om een werkbaar aantal moet gaan.

Het netwerk is opgezet om zeer snel informatie beschikbaar te kunnen stellen. De 
grootste kritiek op het bestaande VIES-systeem was immers dat het de informa-
tie te laat aanreikt. Snelheid is cruciaal bij de aanpak van carrouselfraude. 
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16 België slaat – in tegenstelling tot vele andere lidstaten – iedere verifi catie van een btw-nummer op 
in een database. 

De informatie is afkomstig uit verschillende bronnen:

informatie van de CLO’s over de raadpleging van de database van btw-num-• 
mers (verifi catie van de btw-nummers16) voorafgaand aan intracommunau-
taire verrichtingen;

informatie van de antifraude-eenheden over vaststellingen bij bezoeken aan • 
de belastingplichtige (hoofdzakelijk factuurgegevens);

samenvattende opgaven van intracommunautaire leveringen.• 

Eurocanet is in de loop van 2004 gecreëerd op initiatief van de OCS. Deze dienst 
beheert ook de databank die operationeel is sinds 1 januari 2005. 

Aanvankelijk namen vijf lidstaten deel aan het netwerk, m.n. België, Nederland, 
Luxemburg, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Inmiddels neemt een meerder-
heid van de Europese lidstaten deel. Een aantal landen heeft echter vragen bij de 
juridische grondslag ervan en levert voorlopig geen actieve bijdrage. Dit houdt in 
dat ze wel uitgewisselde gegevens ontvangen maar er zelf geen leveren.

Op vraag van de ATFS expertengroep heeft de Juridische Dienst van de Europese 
Commissie bevestigd dat verordening 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 
betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over 
de toegevoegde waarde, een voldoende juridische basis vormt voor de gegevens-
uitwisseling via Eurocanet. Sommige lidstaten blijven echter aandringen op een 
betere juridische omkadering en offi cialisering van het netwerk.

Voordelen

De troeven van Eurocanet zijn:

snelheid van informatie-uitwisseling;• 

doelgerichtheid: enkel een beperkt aantal ondernemingen wordt gemonitord;• 

directheid: de informatie transiteert rechtstreeks tussen gespecialiseerde • 
diensten.

Eurocanet maakt het mogelijk zeer snel verdachte handelsbetrekkingen in risico-
sectoren op te sporen:

Validatiegegevens van het Belgische CLO worden uitgewisseld in het begin • 
van de maand volgend op de maand waarin de validatie van het nummer 
werd gevraagd. Hierdoor kan al informatie beschikbaar zijn nog voor een 
eventuele frauduleuze verrichting plaatsheeft.

Samenvattende opgaven worden uitgewisseld zodra ze zijn ingediend door • 
de belastingplichtige. Gemiddeld is dit vijftien dagen na het einde van het 
kwartaal. Via VIES duurt dit ongeveer drie tot vier maanden.

Factuurgegevens en andere inlichtingen ingewonnen ter plaatse bij de onder-• 
neming worden uitgewisseld zodra ze beschikbaar zijn.
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Aantal uitwisselingen

De volgende tabel toont het totaal aantal gegevens die werden opgenomen in 
Eurocanet.

Tabel 14 – Aantal gegevens opgenomen in Eurocanet

2005 2006 2007

Validaties 5.725 5.098 4.587
IC Opgaven 4.208 5.223 5.179
Facturen 6 5.050 900

Totaal aantal uitwisselingen 9.939 15.371 10.666

Het gemiddelde bedrag waarover de facturen en de IC-opgaven handelen (zie 
onderstaande tabel) toont opnieuw dat aan het bij carrouselfraude om grote 
bedragen gaat.

Tabel 15 – Gemiddeld bedrag per uitgewisselde factuur of IC-opgave (in euro)

2005 2006 2007

915.269,00 1.373.511,00 457.441,00
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17 Artikel 74, § 1, WBTW.
18 Artikel 74, § 2, WBTW en artikel 29 Wetboek van Strafvordering.
19 Artikel 2 van de wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fi scale fraude 

betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime 
voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringson-
dernemingen.

20 Artikel 93 quaterdecies WBTW.
21 Artikel 74bis WBTW.
22 Artikel 70, § 1, WBTW.
23 Artikel 1, laatste lid, KB nr. 41
24 Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 4 maart 2004, Silvester’s Horeca Service / Belgische 

Staat, T.F.R., 2004, p. 636-643, met noot B. COOPMAN, “Rechterlijke toetsing van fi scale boetes: 
Cassatie teruggefl oten door Straatsburg”.

Hoofdstuk 6
Repressie

6.1 Algemeen

Intracommunautaire btw-fraude wordt zowel op administratief als strafrechtelijk 
niveau bestreden. 

De strafvordering wordt uitgeoefend door het Openbaar Ministerie17. Belasting-
ambtenaren die aanwijzingen van fraude vaststellen, moeten dit melden aan de 
bevoegde procureur des Konings. De gewestelijke directeur onder wie de ambte-
naar ressorteert, moet daarvoor wel vooraf een machtiging geven18.

Anderzijds is het Openbaar Ministerie verplicht de minister van Financiën in te 
lichten over alle aanwijzingen van fi scale fraude die in het kader van een strafrech-
telijke procedure werden ontdekt19.

De fi scale administratie kan, na uitdrukkelijke goedkeuring van de parketoverste, 
ook inzage verkrijgen in de stukken van een lopend strafdossier20. Aangezien het 
Openbaar Ministerie aanzienlijk meer onderzoeksmogelijkheden heeft, kan dit van 
groot belang zijn bij het fi scale onderzoek.

De medewerking van fi scale ambtenaren aan een strafonderzoek is bij wet beperkt 
tot een rol als getuige21. Om in de gespecialiseerde fi scale materie toch expertise 
ter beschikking van het parket te stellen, is voorzien in de detachering van fi scale 
ambtenaren. Zij verliezen op dat ogenblik hun taxatiebevoegdheid, dragen de titel 
van offi cier van gerechtelijke politie en komen onder het gezag te staan van de 
procureur des Konings.

6.2 Administratieve sancties

Voor iedere overtreding van de verplichting de belasting te voldoen, wordt een 
geldboete opgelegd gelijk aan het dubbele van de ontdoken of niet tijdig betaalde 
belasting22. Deze boete kan worden verminderd volgens schalen naargelang van 
de aard en de ernst van de overtreding, maar dat is niet mogelijk als overtredin-
gen werden begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking 
ervan mogelijk te maken23. De boete blijft dan behouden op 200 %. Het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens heeft in een arrest van 4 maart 200424 beves-
tigd dat deze boete moet worden beschouwd als een straf. Dit impliceert dat de 
rechtbanken moeten oordelen over de opportuniteit en de hoogte ervan.
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25 Vr. en Antw. Kamer 2004-2005, nr. 061, 9737 (Vr. nr. 465 VAN DER MAELEN, 6 december 2004)

6.3 Strafrechtelijke kwalifi catie

Betrokkenheid bij carrouselfraude is op zich geen wettelijk omschreven misdrijf. De 
vervolging gebeurt aan de hand van in het Strafwetboek omschreven misdrijven die 
worden begaan bij de organisatie en het in praktijk brengen van de fraude. Courant 
gehanteerde omschrijvingen zijn:

fi scale fraude;• 

valsheid in geschrifte;• 

omkoping;• 

witwassen;• 

oplichting;• 

bedrieglijk onvermogen.• 

Van belang is ook dat de strafrechtelijke vervolging zich, in tegenstelling tot de 
fi scale aanpak, niet enkel kan richten op de direct betrokken btw-plichtigen (veelal 
vennootschappen), maar ook op mededaders, deelnemers en zijdelings betrok-
kenen zoals boekhouders of fi scale raadgevers, ongeacht of het hier vennoot-
schappen dan wel natuurlijke personen betreft. Op die manier worden niet alleen 
de mogelijkheden van vervolging en bestraffi ng, maar ook van recuperatie van 
geleden schade, aanzienlijk uitgebreid.

6.4 Strafrechtelijke sancties

De artikelen 73 en 73bis WBTW voorzien in de volgende gevangenisstraffen en 
geldboeten:

overtreding van het WTBW of de uitvoeringsbepalingen ervan met bedrieg-• 
lijk opzet of het oogmerk te schaden: gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee jaar en/of een geldboete van 250 euro tot 125.000 euro;

valsheid in geschrifte of gebruik van valse stukken met het oogmerk één • 
van de opgesomde misdrijven te plegen: gevangenisstraf van een maand tot 
vijf jaar en/of een geldboete van 250 euro tot 125.000 euro;

wetens en willens een vals getuigschrift opstellen of gebruiken dat de belan-• 
gen van de Schatkist kan schaden: een gevangenisstraf van acht dagen tot 
twee jaar en/of een geldboete van 250 euro tot 125.000 euro.

Artikel 73ter WBTW geeft daarnaast de rechter de mogelijkheid een beroeps-
verbod van drie maanden tot vijf jaar op te leggen aan personen die de betrok-
kenen bij carrouselfraude adviseerden. Uit het antwoord van de minister van Jus-
titie op een parlementaire vraag25 blijkt dat dit in de jaren 2001, 2002 en 2003 
telkens gemiddeld een tiental maal gebeurde. De rechter kan zelfs de sluiting van 
de onderneming bevelen waarin de veroordeelde werkzaam is.

Luidens artikel 73sexies WBTW zijn personen die worden veroordeeld wegens één 
van de misdrijven bedoeld in de artikelen 73 en 73bis WBTW, hoofdelijk gehouden 
tot betaling van de ontdoken belasting.
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26 Het KB van 23 januari 2007 regelt de terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fi scale admi-
nistraties aan de federale politie om die bij te staan in de strijd tegen de georganiseerde economi-
sche en fi nanciële criminaliteit. Hun corebusiness is het (ondersteunen van het) opsporen van ern-
stige en complexe economische of fi scale misdaden of wanbedrijven.

6.5 Betrokken diensten

Binnen de fi scale administratie behoort de strijd tegen de georganiseerde fi scale 
fraude tot de uitsluitende opdracht van de Bijzondere Belastinginspectie. In 
tegenstelling tot de Nederlandse en Duitse zusterorganisaties heeft de BBI geen 
strafrechtelijke bevoegdheid.

Bij de federale politie beschikt de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de 
Georganiseerde Economische en Financiële Criminaliteit26 over gespecialiseerde 
speurders. Zestien ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën wer-
den naar deze dienst gedetacheerd, wat weinig is (bv. minder dan één ambtenaar 
per parket). Zij kregen de hoedanigheid van offi cier van gerechtelijke politie. Naast 
onderzoek en bijstand, stuurt de dienst ook de arrondissemensdirecties van de 
federale gerechtelijke politie aan.

De eerder besproken Ondersteuningscel Carrouselfraude (OCS) staat onder het 
gezag van een algemene coördinatiestructuur bestaande uit vertegenwoordigers 
van het Openbaar Ministerie, de fi scale administratie en de politie. De dienst 
coördineert de fi scale en gerechtelijke procedure.

Voor het Openbaar Ministerie worden de opsporingsonderzoeken uitgevoerd en 
de strafvervolgingen ingesteld door substituut-procureurs des Konings gespecia-
liseerd in fi scale aangelegenheden.

6.6 Repressie in cijfers

De volgende tabel geeft de in te vorderen bedragen die de BBI vaststelde in de 
strijd tegen de carrouselfraude.

Tabel 16 – In te vorderen bedragen uit carrouselfraude (in euro)

Jaar In te vorderen btw In te vorderen btw 
+ boeten

Afgehandelde 
dossiers btw

2008 
(voorlopige cijfers)

– 251.483.000,00 163

2007 75.773.882,78 218.277.738,79 127
2006 115.577.751,34 333.243.746,76 125
2005 99.201.895,96 280.697.942,84 146
2004 127.256.181,33 378.914.766,49 163
2003 230.019.465,71 659.893.651,93 205
2002 338.498.739,46 912.145.504,44 167
2001 413.020.064,42 1.196.937.668,77 471
2000 448.549.423,47 1.374.253.861,46 329
1999 394.642.043,52 1.225.130.730,71 340
1998 204.385.228,19 607.134.833,12 233
1997 87.862.259,50 260.465.441,13 122

Bron: BBI
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De administratieve boetes zorgen, zoals aangehaald onder punt 6.2, voor een ver-
hoging van de hoofdsom met ongeveer 200 %.

De cijfers van de BBI tonen aan dat een beperkt aantal fraudegevallen een oneven-
redig groot deel van de in te vorderen sommen vertegenwoordigt. Voor 2005, 
2006 en 2007 ging het bij de 15 belangrijkste zaken respectievelijk om 55 %, 75 % 
en 72 % van de totale in te vorderen som.

Een andere belangrijke vaststelling is dat slechts een miniem deel hiervan ook 
effectief wordt ingevorderd, zoals blijkt uit onderstaande tabel die de vijftien belang-
rijkste fraudedossiers omvat:

Tabel 17 – Ingevorderd percentage 15 belangrijkste fraudedossiers 
 (toestand op 14 maart 2008)

Datum invordering Betaald op 14 maart 2008

2005  0,004 %
2006  0,032 %
2007 0,0001 %

Bron: BBI

Doordat het haast onmogelijk blijkt achteraf via fi scale weg sommen te recupere-
ren, beschouwen de diensten het als de absolute prioriteit de fraude in een zo 
vroeg mogelijk stadium te detecteren en te stoppen.

De BBI diende in 2004, 2005 en 2006 respectievelijk 54, 58 en 48 klachten in bij 
het parket. Voor 2006 had 21 % hiervan betrekking op carrouselfraude. Dit komt 
dus neer op tien klachten, met dien verstande dat één klacht verschillende dos-
siers kan omvatten.
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Hoofdstuk 7 
Conclusies en aanbevelingen

7.1 Preventie

Toekennen van btw-nummers en screening van de onderneming

Eén van de cruciale elementen in de preventie van intracommunautaire btw-fraude 
is voorkomen dat malafi de ondernemers ten onrechte de beschikking krijgen over 
een geldig btw-nummer en het kunnen gebruiken om handelingen te verrichten 
waarbij af te dragen btw niet wordt betaald of btw ten onrechte wordt terugge-
vorderd.

De politieke beslissing om een onderneming volledig administratief te kunnen 
opstarten binnen drie dagen heeft de tijdsdruk voor de administratie om te beslis-
sen over de toekenning van een btw-nummer sterk doen toenemen. 

Het Rekenhof stelt vast dat de administratie, om de controlemiddelen zo effi ciënt 
mogelijk in te zetten, een strikt selectiebeleid voert gebaseerd op risicoanalyse. 
Positieve punten zijn dat hierbij ook rekening wordt gehouden met het verleden 
van de aanvrager en dat de administratie een geïnformatiseerde toepassing ont-
wikkelt om de risicoselectie in grote mate te automatiseren. 

Het Rekenhof beveelt aan de toepassing en de automatisering van risicoselectie-
technieken verder te intensifi ëren.

Het Rekenhof is van oordeel dat de huidige praktijk waarbij negatief beoordeelde 
aanvragen tot activering van een btw-nummer niet leiden tot een defi nitieve wei-
gering maar tot het voor onbepaalde tijd opschorten van de activering, moet wor-
den vermeden.

Het beveelt aan de behandeling van een aanvraag op duidelijke wijze af te sluiten, 
hetzij met een goedkeuring, hetzij met een gemotiveerde weigering. 

Het Rekenhof is tot slot van oordeel dat de administratie momenteel niet gewa-
pend is om de overname of infi ltratie van een bestaande onderneming door mala-
fi de personen te voorkomen en vraagt de administratie middelen te ontwikkelen 
om dit te beletten.

Intrekking van niet-actieve btw-nummers

Het is belangrijk dat enkel actieve belastingplichtigen over een geldig btw-num-
mer beschikken en dat nummers van belastingplichtigen die geen economische 
handelingen meer verrichten, geregeld worden uitgezuiverd. Het Rekenhof is van 
mening dat de huidige procedure, waarbij een onderzoek pas volgt na twee jaar 
inactiviteit, een te late reactie inhoudt. 

Het beveelt daarom aan deze procedure in belangrijke mate te verkorten.

Intrekking van btw-nummers na fraudevaststellingen

Jaren na afl oop van het fi scaal onderzoek blijkt ruim 30 % van de belastingplichti-
gen betrokken in de grootste fraudezaken nog steeds over een actief “BE” btw-
nummer te beschikken. Die vaststelling doet de vraag rijzen of de administratie 
voldoende middelen heeft om het voortbestaan van een fraudecircuit te beletten. 
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Daarom moet de administratie middelen ontwikkelen om belastingplichtigen die 
betrokken zijn geweest in fraudezaken het btw-nummer effectief te ontnemen.

Geharmoniseerde procedure

Gezien de voorgaande vaststellingen, sluit het Rekenhof zich aan bij de op Euro-
pees vlak groeiende overtuiging dat het wenselijk is te kunnen beschikken over 
een geharmoniseerde procedure voor registratie en deregistratie van btw-belas-
tingplichtigen. 

Het Rekenhof wenst dat de administratie zich hier op Europees niveau actief voor 
inzet.

7.2 Detectie

Verifi catie van btw-nummers

Het opslaan van de vragen naar de geldigheid van een btw-nummer in een logfi le 
vormt een belangrijk element in de detectie van carrouselfraude. De analyse van 
de gegevens levert nuttige “early warning signals” in het Eurocanet-systeem.

De geldigheid van de btw-nummers van buitenlandse klanten kan worden geveri-
fi eerd via het Belgische CLO of de internetsite van de Europese Unie. Beide 
maken gebruik van dezelfde brondatabanken.

Het Rekenhof wijst op de eigenaardigheid dat beide systemen niet dezelfde werk-
wijze hanteren en blijkbaar stoelen op een ander uitgangspunt. De Europese web-
site focust uitsluitend op dienstverlening, terwijl de werkwijze van het CLO bijko-
mende doelstellingen beoogt, zoals controle, bewijsvoering en aanzetten tot 
zorgvuldigheid. Het voorafgaand raadplegen van de Europese website kan deze 
bijkomende doelstellingen ondergraven.

Het Rekenhof bepleit dat de Belgische administratie deze kwestie in de geëi-
gende Europese overlegorganen ter sprake brengt. 

Termijnen voor gegevensuitwisseling

De Belgische administratie handelt de uitwisseling van intracommunautaire opga-
ven via het VIES-systeem in de meerderheid van de gevallen conform de voorge-
schreven termijnen tijdig af. 

België maakt echter, net als vele andere lidstaten, steevast maximaal gebruik van 
de termijn van drie maanden. 

Het Rekenhof is van oordeel dat het vrijwillig sneller uitwisselen van opgaven 
zodra ze beschikbaar en geverifi eerd zijn, kan bijdragen tot een snellere detectie 
van intracommunautaire fraude.

Controle

De administratie heeft er terecht voor geopteerd een onderscheid te maken tus-
sen klassieke en georganiseerde grootschalige fraude. De klassieke fraude wordt 
aangepakt door de AOIF terwijl voor de georganiseerde fraude gespecialiseerde 
diensten werden opgericht.
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De kruisvergelijking van intracommunautaire opgaven en btw-aangiften is op zich 
geen bruikbaar instrument bij de detectie van klassieke fraude gebleken. De 
resultaten worden wel aangewend in het dataminingmodel van de AOIF. De AOIF 
draagt ook bij tot de strijd tegen carrouselfraude door een belangrijk deel van de 
terugbetalingen van btw vooraf te onderzoeken.

Voor de georganiseerde intracommunautaire fraude hebben de gespecialiseerde 
diensten van de BBI en de OCS aangepaste detectiemethoden uitgewerkt. Het 
Rekenhof onderkent het potentieel van de ontwikkelde dataminingmodellen.

Daarnaast levert het door de OCS ontwikkelde en beheerde Eurocanet een 
belangrijke bijdrage tot de fraudedetectie. De snelheid, directheid en doelgericht-
heid van de informatie-uitwisseling tussen de aan dit netwerk deelnemende lan-
den biedt een oplossing voor een aantal nadelen van het VIES-systeem.

Het Rekenhof beveelt aan de dataminingmodellen en de door Eurocanet uitge-
werkte fraudebestrijdingsmethoden verder uit te werken en te gebruiken bij de 
detectie van de fraudestromen.

Internationale administratieve samenwerking

Ondanks de uitbreiding van de Europese Unie en het toegenomen internationaal 
handelsverkeer wordt de internationale gegevensuitwisseling via gestandaardi-
seerde SCAC-formulieren weinig gebruikt.

Uit een beperkte steekproef bleek de kwaliteit van de antwoorden die de Belgi-
sche administratie verstrekt, behoorlijk te zijn.

De wettelijke antwoordtermijn wordt echter in ongeveer 40 % van de gevallen 
overschreden. Hieraan moet worden toegevoegd dat België vanwege de buiten-
landse administraties meer dan 50 % laattijdige antwoorden ontvangt.

Het Rekenhof dringt aan op een intensievere internationale gegevensuitwisseling 
via de SCAC-formulieren. De antwoordtermijnen moeten hierbij beter worden 
gerespecteerd.

7.3 Repressie

Versnippering van bevoegdheid tussen fi scale administratie en parket

Binnen de fi scale administratie is de BBI exclusief bevoegd voor de strijd tegen 
de georganiseerde fraude. De fi scale ambtenaren die de nodige expertise bezit-
ten, hebben echter heel beperkte juridische en strafrechtelijke bevoegdheden.

Zij oefenen immers niet de strafvordering uit. Ze kunnen de vaststelling van 
fraude enkel bij de procureur des Konings melden. In een lopend strafdossier kun-
nen ze verder alleen inzage nemen na zijn toelating te hebben verkregen. Hun 
medewerking bij een strafonderzoek is beperkt tot de rol van getuige. 

De parketambtenaren, die meer juridisch/strafrechtelijke bevoegdheden hebben, 
hebben niet dezelfde fi scale ervaring.

Als oplossing voor dit probleem worden fi scale ambtenaren bij de parketten gede-
tacheerd. Die ambtenaren verliezen op dat moment uiteraard hun taxatiebevoegd-
heid.

Het Rekenhof beveelt een nauwe samenwerking aan tussen de belastingautoritei-
ten en het Openbaar Ministerie, dat de strafvervolging moet uitvoeren, om 
behoorlijke resultaten te behalen in de btw-fraudebestrijding. 
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Invordering

Uit de cijfers blijkt dat de in te vorderen bedragen aan carrouselfraude jaarlijks 
enkele honderden miljoenen euro belopen.

Daarenboven is het zo dat de grootste fraudezaken het merendeel van de in te 
vorderen sommen vertegenwoordigen.

Het Rekenhof stelt vast dat gefraudeerde bedragen zo goed als nooit kunnen 
worden gerecupereerd. 

Dit verklaart ook waarom de administratie in de strijd tegen de fi scale fraude 
meer oog heeft voor detectie (stoppen van de fraude) dan voor repressie en recu-
peratie.

Het Rekenhof stelt vast dat het bij btw-fraudecarrousels vaak moeilijk is effectief 
terug te vorderen maar vraagt dat de administratie onderzoekt hoe de innings-
graad kan worden verhoogd.



Intracommunautaire btw-fraude – Rekenhof, maart 2009 49

Bijlage 1
Geraadpleegde literatuur

A. CLAES, Btw-carrousel. De fi scaal- en strafrechtelijke aanpak en de gevolgen 
voor de organisatoren, medeplichtigen en hun afnemers (in de reeks Bibliotheek 
Fiscaal Recht), Gent, Larcier, 2005, 296 p. 

European Court of Auditors (2007). Special report No 8/2007 concerning admi-
nistrative cooperation in the fi eld of value added tax. Luxemburg: European Court 
of Auditors

P. WILLE, P. BAERVOETS en I. LEJEUNE, Btw-praktijkboek 2007, Mechelen, Kluwer.



50 Intracommunautaire btw-fraude – Rekenhof, maart 2009

Bijlage 2
Brief van de minister

(vertaling)

 Brussel, 28 januari 2009

 REKENHOF
 Eerste voorzitter
 De heer F. VANSTAPEL
 Regentschapsstraat 2
 1000 BRUSSEL

Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
17 december 2008 A4-3.245.139 B14 ET 113.492
  VP2007/02028

Audit over de strijd tegen de intracommunautaire btw-fraude – ontwerpverslag

Mijnheer de eerste voorzitter,

Ik verwijs naar uw brief van 17 december 2008 waarin u het bovenvermelde ont-
werpverslag aan mij bezorgde.

Ik sluit mij aan bij de opmerkingen die de administratie heeft gemaakt bij het 
voorontwerp van verslag en die vervolgens in het ontwerpverslag zijn verwerkt.

Voor het overige heb ik geen bijkomende opmerkingen bij dit ontwerpverslag.

Hoogachtend,

(w.g.)

Didier Reynders



* Met dank aan de Algemene Rekenkamer voor de vertaling uit het Engels.

Bijlage 3
Gezamenlijk verslag met de Algemene Rekenkamer en 
het Bundesrechnungshof*

Intracommunautaire 
btw-fraude
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1 Btw: belasting over de toegevoegde waarde.
2 Contact Comité van de presidenten van de nationale rekenkamers van de EU-lidstaten en de Euro-

pese Rekenkamer.
3 Het btw-identifi catienummer wordt gebruikt voor intracommunautaire transacties.
4 In Duitsland is in sommige gevallen jaarlijkse aangifte toegestaan.

1 Inleiding

1.1 Achtergrond van het gezamenlijk onderzoek

Het huidige btw1-stelsel in de Europese Unie biedt mogelijkheden voor intracommunau-
taire fraude waarmee alle lidstaten geconfronteerd worden. In een resolutie van 12 decem-
ber 2006 heeft het Contact Comité2 zijn steun uitgesproken voor de aanbeveling van de 
btw-werkgroep om de nationale rekenkamers (Supreme Audit Institutions – SAI’s) aan te 
moedigen op dit vlak in bi- en multilateraal verband samen te werken. Naar aanleiding van 
deze aanbeveling heeft de Algemene Rekenkamer in maart 2007 de Duitse federale reken-
kamer (Bundesrechnungshof) en de Belgische rekenkamer (Rekenhof) verzocht deel te 
nemen aan een onderzoek naar intracommunautaire btw-fraude. 

Dit trilaterale onderzoek heeft geresulteerd in nationale rapporten van elk van de drie 
landen en dit gezamenlijke rapport, waarin de algemene conclusies en aanbevelingen 
gepresenteerd worden, onderbouwd met relevante onderzoeksbevindingen. Instellingen die 
betrokken zijn bij de aanpak van intracommunautaire btw-fraude – op Europees dan wel op 
nationaal niveau – kunnen wellicht hun voordeel doen met dit rapport. 

1.2 Uitleg over intracommunautaire btw-fraude

De lidstaten van de EU kennen een gemeenschappelijk btw-stelsel. Sinds de invoering van 
de Europese interne markt in 1993 kunnen goederen binnen de EU vrij worden verhandeld 
en vinden er geen grenscontroles meer plaats. Voor de btw is een overgangsregeling vast-
gesteld waarin is bepaald dat voor de levering van goederen aan afnemers in een andere 
lidstaat een tarief van 0 % geldt. Om in aanmerking te komen voor dit zogeheten nultarief 
moeten ondernemers beschikken over een geldig btw-identifi catienummer3 en kunnen veri-
fi ëren of ook de handelspartner over een geldig btw-identifi catienummer beschikt. Verder 
moeten ondernemers ieder kwartaal4 opgave doen van de intracommunautaire leveringen 
die ze verricht hebben, zodat de betreffende goederen gevolgd kunnen worden. 

De btw-overgangsregeling blijkt kwetsbaar te zijn voor intracommunautaire fraude. Een 
eenvoudige vorm daarvan is onrechtmatig gebruik van het nultarief, waarbij een binnen-
landse levering wordt voorgesteld als een intracommunautaire levering. De meest voor-
komende en wijdverbreide vorm van intracommunautaire btw-fraude is de zogeheten 
‘intracommunautaire missing traderfraude’ (Missing Trader Intra-Community Fraud – 
MTIC), ook wel carrouselfraude genoemd. Deze vorm van fraude verloopt doorgaans als 
volgt: een handelaar neemt goederen af van een handelaar in een andere EU-lidstaat 
tegen het nultarief voor btw. De handelaar verkoopt de goederen door in zijn eigen land en 
brengt de afnemer btw in rekening. Hij draagt de btw-ontvangsten echter niet af aan de 
belastingautoriteiten en zorgt ervoor dat hij bij controle niet getraceerd kan worden (van-
daar de term missing trader). De afnemer van de goederen verkoopt deze op zijn beurt 
door en vordert de betaalde voorbelasting terug. De goederen komen vervolgens via een 
intracommunautaire levering, tegen 0 %-tarief, terug in het land van herkomst, waarna de 
cyclus zich een of meerdere keren herhaalt. Vanwege het cyclische aspect wordt in dit 
verband gesproken over carrouselfraude. 
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5 Bron: Commissie Economische en Financiële Zaken van het Europees Parlement, 2003.
6 Zie bijvoorbeeld COM(2006) 254 def.
7 Zie COM(2008) 147 def.

Onderstaand diagram laat de carrousel in zijn eenvoudigste vorm zien:

EU- Lidstaat A

EU- Lidstaat B0 % btw

Handelaar 1  

Handelaar 2 / 
Missing trader

+ btw
Handelaar 3

0 % btw

Het diagram laat zien wat er voor een carrousel minimaal nodig is:

ten minste drie handelaren, waarvan er één gevestigd is in een andere lidstaat;• 

een factuurstroom tussen de handelaren; • 

een handelaar (handelaar B) die btw in rekening brengt, maar deze niet afdraagt • 
(missing trader).

Hoewel het bedrag dat met carrouselfraude is gemoeid moeilijk exact bepaald kan worden, 
is het duidelijk dat het hier om grote bedragen gaat. De omvang van de schade door mis-
gelopen btw-ontvangsten voor alle EU-lidstaten tezamen wordt geschat op ongeveer 
€ 100 miljard5 per jaar. Dit bedrag betreft alle vormen van btw-fraude, maar algemeen 
wordt aangenomen dat carrouselfraude een fors deel vertegenwoordigt. 

1.3 Initiatieven op EU-niveau ter bestrijding van btw-fraude

De EU-lidstaten, de Raad Economische en Financiële Zaken van de Europese Unie (Ecofi n) 
en de Europese Commissie (EC) voeren al een aantal jaren overleg over maatregelen om 
intracommunautaire btw-fraude doeltreffender aan te pakken.6 De Commissie heeft de 
mogelijkheden voor een gecoördineerde strategie ter bestrijding van belastingfraude ver-
kend. Tijdens zijn vergadering van 28 november 2006 verzocht Ecofi n de Commissie de 
onderdelen van een dergelijke strategie in nauwe samenwerking met de lidstaten uit te 
werken. In 2007 presenteerde de Commissie een lijst van mogelijke maatregelen, met ener-
zijds conventionele maatregelen, die binnen het bestaande btw-stelsel gerealiseerd kunnen 
worden, en anderzijds verdergaande maatregelen, waarvoor wijziging van het huidige stelsel 
noodzakelijk is.

Voor de meeste maatregelen is unanimiteit van de lidstaten vereist en het bleek het moeilijk 
om overeenstemming te bereiken over de maatregelen in kwestie. Na bespreking van de 
klassieke maatregelen door Ecofin werd door de Raad van Ministers (de Raad) op 
17 maart 2008 een voorstel tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad en van 
Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad voorgelegd7 dat voorziet in de invoering van 
maandelijkse lijsten, gevolgd door een termijn van één maand voor de uitwisseling van 
gegevens over intracommunautaire transacties tussen de lidstaten. Een en ander houdt in 
dat de lijsten vanaf 2010 maandelijks in plaats van, zoals nu, om de drie maanden ingediend 
moeten worden. Op 4 november 2008 bereikte de Raad een principeakkoord over deze 
algemene aanpak. 
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Aangezien de lidstaten uiteenlopende opvattingen hebben over mogelijke wijzigingen van 
het huidige btw-stelsel, lijkt het niet waarschijnlijk dat op korte termijn een akkoord zal 
worden bereikt over verdergaande maatregelen.

1.4 Onderzoekskader

Doel van het onderzoek was een bijdrage te leveren aan de bestrijding van intracommu-
nautaire btw-fraude door best practices in kaart te brengen die tot een doeltreffender 
aanpak in de toekomst zouden kunnen leiden. Hoofdvraag van het onderzoek was dan ook 
of de instrumenten die de belastingautoriteiten momenteel aanwenden ter bestrijding van 
intracommunautaire btw-fraude doeltreffend zijn. 

Deze centrale onderzoeksvraag valt in drie delen uiteen: 

1. preventie (beperking van de mogelijkheden voor het plegen van fraude), met onder 
meer de vraag naar mogelijk misbruik van btw-identifi catienummers;

2. detectie (risicoanalyse, inspectie, controle, onderzoek en signalering), met als 
hoofdthema’s de verwerking van signalen afkomstig van administratieve systemen 
en gegevensuitwisseling op internationaal niveau;

3. repressie (opsporing, vervolging, strafoplegging en schikking), met als belangrijkste 
aandachtspunten de organisatie van de opsporing en vervolging van fraudegevallen 
en de beschikbaarheid van managementinformatie over de resultaten van onder-
zoeks- en opsporingsactiviteiten en de fi scale afhandeling van dergelijke gevallen.

1.5 Opzet van het rapport

De drie onderdelen van dit onderzoek (preventie, detectie en repressie) komen achtereen-
volgens aan de orde in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van dit rapport. Ieder hoofdstuk bevat 
een overzicht van de belangrijkste conclusies/aanbevelingen, gevolgd door een toelichting 
waarin een en ander onderbouwd wordt. 
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8 “Btw-nummer” is de benaming die wordt gebruikt voor inschrijvingsprocedures en binnenlandse 
transacties. In Duitsland moeten ondernemers voor intracommunautaire transacties ook beschik-
ken over een btw-identifi catienummer. In België en Nederland is het btw-identifi catienummer gelijk 
aan het btw-nummer aangevuld met de betreffende landcode. 

2 Preventie

2.1 Inleiding

Belastingautoriteiten proberen intracommunautaire btw-fraude te voorkomen door potentiële 
fraudeurs buiten het systeem te houden. Dit betekent dat ze bij de afgifte van btw-nummers8 
risicoanalyses moeten uitvoeren en ongebruikte btw-identifi catienummers tijdig moeten 
intrekken. Van belang is ook te voorkomen dat potentiële fraudeurs een bestaand bedrijf met 
een actief btw-identifi catienummer overnemen. 

2.2 Conclusies/aanbevelingen: preventie

Voer preventieve beoordelingen uit bij aanvragen van btw-nummers

Preventieve beoordeling (voorafgaand aan de afgifte van een btw-nummer) is van groot 
belang. Daarbij moet alle beschikbare informatie zo snel mogelijk benut worden. Btw-
nummers worden doorgaans snel afgegeven, maar misbruik van btw-identifi catienummers 
moet waar mogelijk voorkomen worden. Preventie alleen is in dit verband echter niet 
genoeg; er moet ook aandacht besteed worden aan vroege detectie van misbruik nadat 
een btw-identifi catienummer is afgegeven. 

De afgifte van btw-nummers 

Btw-nummers moeten in België momenteel binnen drie en in Nederland binnen vijf dagen 
afgegeven worden. Aanvragen vooraf beoordelen is dus problematisch. Gevolg is dat het 
accent minder op preventie en meer op vroegtijdige detectie van potentiële fraudeurs ligt. 
Duitsland volgt op dit moment een andere lijn bij de afgifte van btw-nummers: de belas-
tingdienst is momenteel niet aan een termijn gebonden bij de beoordeling van aanvragen 
voor een btw-nummer.

In België worden ondernemingen via erkende inschrijvingskantoren in de Kruispuntbank 
voor de Ondernemingen (KBO) geregistreerd. De gegevens worden doorgegeven aan het 
plaatselijke btw-controlekantoor. Dit kantoor besluit of het ondernemingsnummer geacti-
veerd wordt als btw-nummer. Bij bepaalde waarschuwingssignalen moet het kantoor eerst 
een vooronderzoek uitvoeren. In de nabije toekomst zullen de plaatselijke kantoren dage-
lijks een overzicht ontvangen van nieuwe aanvragen voor btw-nummers waarvoor grondi-
ger onderzoek vereist is. Bij het nemen van een besluit over de vraag of een aanvrager al 
dan niet speciale aandacht behoeft, zal gebruikgemaakt kunnen worden van een datamart 
(van zogeheten nieuwe belastingplichtigen).

In Duitsland is de inschrijving van ondernemingen voor btw-doeleinden in handen van de 
belastingkantoren, meer in het bijzonder van speciale eenheden die beschikken over spe-
cifi eke expertise en ervaring op dit gebied. Er vindt vooronderzoek plaats aan de hand van 
uitgebreide checklists, die zijn opgesteld op basis van de ervaringen van de belastingdienst 
met opgespoorde gevallen van btw-fraude. De ambtenaren bepalen niet zelf of ze de 
checklists al dan niet toepassen; het gebruik ervan is in alle deelstaten verplicht. 
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In Nederland zijn de regionale kantoren van de belastingdienst belast met de afgifte van 
btw-nummers. De manier waarop een en ander geregeld is verschilt per regio. Onlangs is 
een deel van het inschrijvingsproces (vooral voor ondernemingen zonder duidelijke 
bedrijfsidentiteit) overgedragen aan de Kamer van Koophandel. Deze hanteert een check-
list met een aantal criteria aan de hand waarvan wordt nagegaan of de belastingdienst 
voorafgaand aan de inschrijving actie moet ondernemen in de vorm van aanvullende con-
troles. De checklist bevat ook criteria op basis waarvan bepaald kan worden of actie nodig 
is zodra de inschrijving eenmaal een feit is. 

Weigering van inschrijving

De gronden voor afwijzing van aanvragen voor btw-nummers verschillen van land tot 
land. 

In België ontvangen verdachte aanvragers bericht dat de activering van het ondernemings-
nummer opgeschort is. Wordt er geen adequate reactie ontvangen, dan kan de opschorting 
defi nitief worden. In dergelijke gevallen is geen formele afwijzing van de aanvraag vereist. 

In Duitsland kan inschrijving worden geweigerd als een aanvrager niet voldoet aan de 
voorwaarden voor het verkrijgen van de status van ondernemer. Van een dergelijk besluit 
dient de belastingdienst een beschikking af te geven waartegen de betrokkene vervolgens 
bezwaar kan aantekenen. 

In Nederland komt het zelden voor dat aanvragen voor btw-nummers worden afgewezen. 
Een btw-nummer kan echter worden geweigerd of worden ingetrokken als op het opgegeven 
adres geen tekenen van economische bedrijvigheid waarneembaar zijn of als het onmogelijk 
blijkt in contact te komen met de aanvrager.

Inactieve btw-nummers 

Inactieve btw-nummers worden in de drie landen op gelijke wijze behandeld als een belas-
tingplichtige zelf meldt dat de zakelijke activiteiten stopgezet zijn. Het btw-nummer wordt in 
dat geval ofwel geschrapt ofwel gedeactiveerd. De procedures zijn in de drie landen echter 
verschillend, als de belastingautoriteit er na eigen onderzoek achterkomt dat een btw-num-
mer kennelijk inactief is. 

In België worden belastingplichtigen die een nihilaangifte indienen of geen aangifte doen 
onder toezicht geplaatst en onderzoekt de belastingdienst of er nog sprake is van econo-
mische bedrijvigheid. Blijkt dat niet het geval te zijn, dan wordt het btw-nummer geschrapt. 
Verder kan bij grootschalige fraude besloten worden een btw-nummer in te trekken of de 
landcode (BE) te schrappen om te voorkomen dat de belastingplichtige nog deelneemt aan 
intracommunautaire transacties. Intrekking is mogelijk met terugwerkende kracht vanaf de 
eerste dag van de lopende maand.

Als de Duitse belastingdienst vaststelt dat een ondernemer zijn activiteiten heeft gestaakt, 
dan wordt het landinterne nummer voor btw-afhandeling ingetrokken, met als gevolg dat 
ook het btw-identifi catienummer zijn geldigheid verliest. Intrekking kan plaatsvinden met 
terugwerkende kracht tot een relevante datum.

In Nederland kan een btw-nummer formeel gedeactiveerd worden indien een ondernemer 
verschillende keren heeft verzuimd aangifte te doen of een groot aantal nihilaangiften 
heeft ingediend. Intrekking is mogelijk met terugwerkende kracht tot de meest relevante 
datum.

Maak meer gebruik van informatiesystemen voor risicosignalering en geef prioriteit 
aan de respons op waarschuwingssignalen 

Inzet van informatiesystemen is nodig om waarschuwingssignalen te genereren (risico-
selectie) en het probleem van de beperkte tijd te ondervangen (handmatige beoordeling 
is ondoenlijk). Technieken als datamining en opstelling van risicoprofi elen kunnen in dit 
verband nuttig zijn.
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Informatiesystemen spelen een belangrijke rol als het gaat om risicobeheer. Zowel vóór 
de inschrijving als daarna is tijd een beperkende factor, en dat betekent dat belasting-
diensten effi ciënt ondersteund moeten worden door informatiesystemen. Dergelijke syste-
men moeten de bevoegde autoriteiten voorzien van de gegevens die ze nodig hebben om 
aanvragers te beoordelen en om ondersteuning bieden bij het vaststellen en aanpassen 
van risicocriteria voor ondernemers die al over een btw-nummer beschikken. In de drie 
landen wordt gebruikgemaakt van technieken voor datamining en opstelling van risico-
profi elen, maar de mate waarin dat gebeurt verschilt per land. Voor beoordelingen vooraf 
zijn checklists of datamarts beschikbaar. De waarschuwingssignalen die deze systemen 
produceren moeten systematisch beoordeeld worden en er moet zo snel mogelijk actie op 
worden ondernomen, aangezien de ervaring leert dat carrouselfraude zich snel ontwikkelt. 
Voor het bewaken van risico’s na de inschrijving worden door de belastingdiensten waar-
schuwingssignalen ontwikkeld en vastgelegd. Die zijn voornamelijk gericht op gegevens 
afkomstig van btw-aangiften en overzichten van intracommunautaire transacties (zie ook 
§ 3.2).

Maak bij de risicobeoordeling gebruik van informatie over ondernemers met een 
fraudeverleden

Informatie over ondernemers die zich eerder aan fraude schuldig hebben gemaakt, moet 
bij de beoordeling betrokken worden om het risico van herhaling te beperken.

Om te kunnen beoordelen of bij een handelaar mogelijk sprake is van opzet, moet zoveel 
mogelijk relevante informatie voorhanden zijn. Hoe nauwkeuriger het beeld is, des te eerder 
kan de belastingdienst zich een gedegen oordeel vormen of een belastingplichtige/aan-
vrager de regels in het verleden heeft nageleefd en in de toekomst naar verwachting zal 
naleven. Relevant in dit verband is onder meer informatie of de aanvrager zich eerder aan 
fraude of andere vormen van het niet naleven van verplichtingen schuldig heeft gemaakt. 
Dergelijke antecedenten vormen op zichzelf echter geen grond om iemand te beletten een 
onderneming voort te zetten. Dat geldt voor alle drie de landen.

In België worden gegevens over personen met een dubieus profi el vastgelegd en aan alle 
belastingkantoren beschikbaar gesteld om te voorkomen dat aanvragers gaan ‘shoppen’ 
om voor inschrijving. Via een nieuw opgezette datamart wordt aan de hand van het profi el 
bepaald of bij een aanvraag nader onderzoek nodig is. 

In Duitsland is een speciale centrale databank (ZAUBER) opgezet voor het documenteren 
en analyseren van gevallen van btw-fraude en het uitwerken van risicoprofi elen. De invoe-
ring van de databank is onderdeel van een besluit dat het federale Ministerie van Finan-
ciën en de Ministeries van Financiën van alle deelstaten unaniem hebben genomen. De 
databank is geïntegreerd in KUSS, de coördinerende eenheid voor bijzondere btw-onder-
zoeken en daaraan gerelateerde fi scale opsporingsactiviteiten. De databank is toegankelijk 
voor de ambtenaren van de belastingautoriteiten van de deelstaten. Alle gevallen die vol-
doen aan de voorwaarden moeten in de databank gedocumenteerd worden. Dit betekent 
dat belastingautoriteiten in staat zouden moeten zijn potentiële fraudeurs vroegtijdig te 
identifi ceren of in ieder geval te voorkomen dat een fraudeur nogmaals op dezelfde manier 
(via dezelfde onderneming) btw-fraude pleegt. De Duitse belastingdienst hoopt met de 
ZAUBER-databank de nadelen te ondervangen die de federale structuur met zich mee-
brengt. 

In Nederland kijken de belastingregio’s niet naar antecedenten bij de behandeling van 
aanvragen voor btw-nummers. Er bestaat geen ‘zwarte lijst’ van ondernemingen of hande-
laren die eerder bij belastingfraude betrokken zijn geweest. Belastingregio’s hebben geen 
toegang tot gegevens uit strafregisters of registers waarin meldingen van ongebruikelijke 
transacties zijn opgenomen. Evenmin hebben ze toegang tot gegevens van andere regio’s, 
tenzij die zijn vastgelegd in een landelijk systeem, zoals de databank met belastingplichti-
gen of de databank met individuele klantprofi elen.
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Besteed meer aandacht aan risico’s bij de overdracht van de eigendom van 
ondernemingen 

Bij risicoanalyses van startende ondernemingen moet meer aandacht besteed worden 
aan de overdracht van de eigendom.

De ervaring leert dat de overdracht van de eigendom van ondernemingen een risico vormt 
voor btw-fraude. Potentiële fraudeurs maken soms gebruik van bestaande ondernemingen 
om de inschrijvingsprocedure te omzeilen. 

In België hoeft een verandering in het bestuur of het management niet via een specifi ek 
formulier gemeld te worden, wat wel verplicht is als een belastingplichtige zijn naam, adres, 
rechtspersoonlijkheid of activiteit wijzigt. Verder ontbreekt een procedure op basis waar-
van controlekantoren stelselmatig op de hoogte worden gehouden van personele wijzigin-
gen in de bevoegdheidsstructuur. Een risicoanalyse met behulp van text mining op basis 
van gegevens in de registers van de Rechtbanken van Koophandel (die in de bijlagen van 
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden), bleek niet haalbaar te zijn zonder onredelijk 
grote inspanningen. 

Het federale centrale belastingkantoor in Duitsland voert geen risicoanalyses uit als er wij-
zigingen optreden in de eigendoms- of bestuursstructuur van een onderneming. Daardoor is 
het niet mogelijk om op het niveau van het CLO na te gaan of een slapende onderneming 
die beschikt over een btw-identifi catienummer, via een verandering in eigendom voor fraude 
gebruikt wordt. Hetzelfde geldt voor de deelstaten. Als gegevens over stromannen, instiga-
tors tot fraude of oorspronkelijke fi nanciers van fraude in ZAUBER vastgelegd zouden zijn, 
zou via een zoekopdracht in de database informatie opgevraagd kunnen worden die een 
betere inschatting mogelijk maakt van de risico’s bij een bepaalde verandering in eigendom 
of bestuur van een onderneming. 

In Nederland worden de belastingregio’s via een notariële akte geïnformeerd over wijzigin-
gen in eigendom of aandeelhouderschap van een onderneming. De behandeling van deze 
akten verschilt per regio en hangt voor een deel af van de beschikbare capaciteit. Som-
mige regiokantoren behandelen ze als nieuwe aanvragen. De akten worden in ieder geval 
niet beoordeeld op het risico van (carrousel)fraude.
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9 SCAC = Permanent Comité inzake administratieve samenwerking

3 Detectie

3.1 Inleiding

Intracommunautaire btw-fraude kan op veel manieren gedetecteerd worden. Zo kan infor-
matie waarover belastingautoriteiten beschikken – opgaven van intracommunautaire leve-
ringen of btw-aangiften bijvoorbeeld – onderzocht worden op de aanwezigheid van signa-
len van fraude. Dergelijk onderzoek kan geïntegreerd worden in de reguliere werkprocessen 
met behulp van, onder meer, risicobeheerssystemen die automatisch detectiesignalen 
genereren. Er kan ook gekozen worden voor een ad-hocbenadering, waarbij gegevens uit 
informatiesystemen van een belastingautoriteit opgevraagd worden (zoekopdrachten). 
Verder kan fraude opgespoord worden aan de hand van signalen afkomstig van gegeven-
suitwisseling op internationaal niveau met belastingautoriteiten in andere lidstaten. 

De belangrijkste systemen en processen voor de bestrijding van intracommunautaire btw-
fraude zijn:

het VAT Information Exchange System (VIES – systeem voor uitwisseling van btw-• 
informatie) (zie § 3.2), dat tot doel heeft de verifi catie van btw-identifi catienummer 
bij intracommunautaire leveringen en de verwerking van opgaven van intracommu-
nautaire leveringen te vergemakkelijken; 

controles van btw-aangiften (zie § 3.2);• 

risicobeheerssystemen, met name systemen gerelateerd aan VIES en aan btw-• 
aangiften (zie § 3.2.);

gegevensuitwisseling op internationaal niveau tussen belastingautoriteiten (of de • 
fraude-eenheden daarvan) in de vorm van verzoeken om informatie en spontane 
meldingen (zie § 3.3). 

Gegevensuitwisseling op internationaal niveau en wederzijdse bijstand op het gebied van 
de bestrijding van btw-fraude zijn geregeld in Verordening (EG) nr. 1798/2003 en Ver-
ordening (EG) nr. 1925/2004. De belangrijkste vormen van gegevensuitwisseling zijn:

verzoeken om informatie/wederzijdse bijstand krachtens artikel 5 van Verordening • 
(EG) nr. 1798/2003 (hiervoor is op Europees niveau een standaardformulier ont-
wikkeld, SCAC9 2004. Er bestaat een apart formulier, SCAC 383, voor gegevens-
uitwisseling tussen fraude-eenheden krachtens artikel 5);

spontane gegevensuitwisseling krachtens artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1798/2003 • 
(gegevensuitwisseling in het kader van het European Carousel Network, Eurocanet, is 
hier een bijzondere vorm van);

spontane automatische gegevensuitwisseling krachtens artikel 18 van Verordening • 
(EG) nr. 1798/2003 en de artikelen 3 en 4 van Verordening (EG) nr. 1925/2004. 

3.2 Conclusies/aanbevelingen: administratieve systemen

Registreer verifi caties van btw-identifi catienummers in het kader van 
risicobeoordeling

Door een logfi le bij te houden van de verifi caties van een btw-identifi catienummer kunnen 
in een vroegtijdig stadium waarschuwingssignalen herkend worden en gegevens voor 
risicoprofi elen worden verkregen. Nader onderzoek wordt aanbevolen om best practices 
op dit gebied in kaart te brengen.
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Verifi catie van een btw-identifi catienummer houdt in dat een ondernemer de geldigheid 
van het btw-identifi catienummer van een afnemer moet controleren om er zeker van te 
zijn dat hij voor een intracommunautaire levering geen btw in rekening hoeft te brengen. 
De lidstaten zijn krachtens Verordening (EG) nr. 1798/2003 verplicht de betreffende infor-
matie op verzoek te verstrekken.

Ondernemingen kunnen de gegevens in VIES op verschillende manieren verifi ëren, afhan-
kelijk van de manier waarop een en ander in de lidstaat in kwestie is geregeld. Verifi catie 
is ook mogelijk via de EU-website. Voor veertien lidstaten geeft deze website niet alleen 
automatisch aan of een btw-identifi catienummer geldig is, maar wordt ook de naam van de 
onderneming vermeld, en voor elf lidstaten wordt tevens het adres gegeven. 

In België worden gegevens over verzoeken om inlichtingen over de geldigheid van btw-
identifi catienummers in een logfi le opgeslagen. Deze gegevens kunnen onderzocht worden 
op risicosignalen, maar dit gebeurt alleen in België omdat daar verifi catieverzoeken syste-
matisch geregistreerd worden met als doel vroegtijdig waarschuwingssignalen te herken-
nen. Nader onderzoek wordt aanbevolen om de toepassing van deze informatie binnen het 
risicobeheersysteem te optimaliseren.

Ook in Duitsland worden gegevens over verzoeken van handelaren om verifi catie en de 
verstrekte antwoorden opgeslagen bij het federale centrale belastingkantoor. 

De belastingdienst in Nederland heeft ervoor gekozen geen register bij te houden van 
btw-identifi catienummers die geverifi eerd zijn. Evenmin worden gegevens vastgelegd 
over ondernemingen die om verifi catie van specifi eke btw-identifi catienummers hebben 
verzocht.

Bespoedig de verwerking en uitwisseling van gegevens in VIES

De verwerking van gegevens in VIES neemt te veel tijd in beslag. Dit proces zou versneld 
moeten worden en VIES-gegevens moeten in een eerder stadium uitgewisseld kunnen 
worden.

Om in aanmerking te komen voor het nultarief is een ondernemer verplicht ieder kwartaal 
bij de belastingdienst opgave te doen van zijn intracommunautaire leveringen aan de hand 
van een speciaal daartoe opgestelde lijst (ook wel verzamellijst genoemd). Deze overzich-
ten worden krachtens Verordening (EG) nr. 1798/2003 verwerkt in VIES. Ze bevatten 
gegevens over het totaalbedrag aan leveringen per lidstaat, uitgesplitst naar btw-identifi -
catienummer. 

De verwerking en controle van de verzamellijsten vergen veel tijd. Volgens EU-verordenin-
gen dient de uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten via VIES uiterlijk drie maanden 
na afl oop van het betreffende tijdvak plaats te vinden (dus uiterlijk 1 juli voor het eerste 
kwartaal, bijvoorbeeld). Deze termijn wordt handelaren doorgaans gegund zodat zij volle-
dige verzamellijsten kunnen indienen en eventuele fouten corrigeren. Ook bij de gegeven-
suitwisseling op internationaal niveau kunnen fouten aan het licht komen. Zo kan het 
gebruik van ongeldige btw-identifi catienummers ‘waarschuwingen tussen lidstaten’ vanuit 
VIES opleveren. Correctie van een en ander kost tijd en de controle betekent een zware 
belasting voor de belastingautoriteiten. De verwerking van de verzamellijsten is derhalve 
een langdurig en belastend proces. 

De lidstaten zouden niet alleen de verwerkingstijd moeten bekorten, maar ook, in plaats 
van de sluitingsdatum af te wachten, mogelijkheden moeten verkennen om de gegevens 
van ingediende verzamellijsten eerder beschikbaar te stellen.

Als een verzamellijst niet of niet tijdig teruggestuurd wordt of onvolledig dan wel onjuist 
ingevuld is, kan de belastingdienst boetes opleggen. Deze boetes zijn echter relatief laag. 
Zo is de boete voor een eerste overtreding in Duitsland en Nederland slechts € 125 en 
voor de tweede € 250. In België variëren de boetes van € 25 tot maximaal € 1250 of 
€ 2500, afhankelijk van het aantal omissies of fouten in de lijst en de aard van beiden. 
Gelet op de omvang van de schade als gevolg van btw-fraude kan gesteld worden dat de 
boetes onvoldoende afschrikkende werking hebben.
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10 Wel is een werkgroep met vertegenwoordigers van de federale overheid en de deelstaten in het 
leven geroepen om voorstellen voor gegevensvergelijking uit te werken

11 In dit verband zij gewezen op vergelijkbare ontwikkelingen als de invoering van het geautomati-
seerde systeem voor de controle op het intracommunautaire verkeer van accijnsgoederen onder 
schorsing van accijns (EMCS)

Vergelijk de voor VIES ingediende gegevens met de btw-aangiften

Gegevens over intracommunautaire leveringen en de daarmee gemoeide bedragen moeten 
gecontroleerd worden op consistentie met de gegevens over leveringen in de btw-aangiften 
van de betreffende handelaar.

Gegevens in verzamellijsten van handelaren moeten overeenkomen met de gegevens in de 
btw-aangiften. In Nederland wordt dit stelselmatig gecontroleerd, en bij een discrepantie 
wordt de handelaar een termijn gesteld waarbinnen hij de ingediende gegevens (dat wil 
zeggen op de verzamellijst of in de btw-aangifte) dient te corrigeren. In Duitsland10 en 
België vindt deze controle op consistentie niet standaard plaats. Worden fouten niet gecor-
rigeerd, dan kan dat leiden tot het mislopen van btw-ontvangsten wanneer leveringen ten 
onrechte geclassifi ceerd zijn als intracommunautaire leveringen. Ook kan het gevolg zijn 
dat onjuiste VIES-gegevens aan andere lidstaten worden verstrekt. Het is dan ook nood-
zakelijk dat voor VIES ingediende gegevens vergeleken worden met de desbetreffende 
gegevens in de btw-aangiften. 

Zorg voor uniforme regels voor het in rekening brengen van btw om problemen bij 
de vergelijking met VIES-gegevens uit andere lidstaten terug te dringen

Onder andere verschillen in de regels voor het in rekening brengen van btw veroorzaken 
problemen bij de vergelijking tussen VIES-gegevens. Harmonisatie is dus noodzakelijk 
om het aantal afwijkingen te beperken. 

Wanneer gegevens over intracommunautaire verwervingen in btw-aangiften vergeleken 
worden met gegevens over intracommunautaire leveringen op verzamellijsten van andere 
lidstaten, komen vaak afwijkingen aan het licht. Dat geldt voor België en voor Nederland. 
Het aantal afwijkingen bij deze vergelijking is zo groot dat het voor de belastingdienst 
ondoenlijk is alle problemen op te lossen. In Duitsland is daarvoor momenteel niet echt tijd 
beschikbaar. Er ontbreekt ook een structurele procedure voor automatische vergelijking 
van gegevens van verzamellijsten zoals die door andere EU-lidstaten doorgegeven zijn, 
met de geconsolideerde gegevens over intracommunautaire verwervingen van goederen 
die in de btw-aangiften opgegeven zijn. Deze gegevensvergelijking vindt alleen plaats voor 
ondernemers die geen recht hebben op volledige aftrek van voorbelasting. 

Er zijn verschillende oorzaken voor het optreden van afwijkingen bij gegevensvergelijking. 
De meeste zijn het gevolg van vergissingen die de belastingplichtige maakt bij de opgave 
of registratie van gegevens en niet van frauduleuze opzet. Een bekend probleem is bijvoor-
beeld de onjuiste interpretatie van de rapportagevoorschriften die gelden voor fi scale een-
heden in Nederland. Ook verschillen in de regels voor verschuldigdheid van btw tussen 
lidstaten leiden tot afwijkingen bij vergelijking van gegevens. Harmonisatie van deze regels 
– over de toewijzing aan tijdvakken van transacties – is noodzakelijk om dit probleem te 
helpen ondervangen. 

Overweeg vergelijking van afzonderlijke transacties als oplossing voor de lange 
termijn

Vergelijking op een lager aggregatieniveau zou als oplossing voor de toekomst overwo-
gen kunnen worden. Gegevens zouden dan op transactieniveau met elkaar vergeleken 
kunnen worden.

Het aggregatieniveau van verzamellijsten en btw-aangiften maakt uitsluitend vergelijking 
van totalen mogelijk. Als bedragen niet met elkaar overeenstemmen, wordt het erg lastig 
om te achterhalen wat de oorzaak van de afwijkingen is. Verlaging van het aggregatie-
niveau tot het niveau van afzonderlijke transacties11 (althans, transacties boven een 
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bepaalde drempel) zou op lange termijn een oplossing kunnen zijn. Ontwikkelingen als 
elektronisch factureren zouden hierbij kunnen helpen. Door op deze manier gegevens te 
vergelijken, kunnen de belastingautoriteiten zich ervan vergewissen of het nultarief voor 
iedere afzonderlijke transactie correct is toegepast en daarmee het risico van (carrousel)
fraude terugdringen.

Neem de bij gegevensvergelijking gevonden afwijkingen op in het systeem voor 
risicobeoordeling

Afwijkingen die bij gegevensvergelijking gevonden worden, kunnen als indicator samen 
met andere signalen bij het risicobeheer betrokken worden.

Vergelijking van eigen gegevens met VIES-gegevens over verifi caties van btw-identifi catie-
nummers en intracommunautaire leveringen en verwervingen kan nuttige risicosignalen 
opleveren voor het detecteren van fraude. De meeste afwijkingen blijken echter terug te 
voeren te zijn op vergissingen van de belastingplichtige bij opgave of registratie van gege-
vens en niet op fraude. Zolang het niet haalbaar is alle afzonderlijke afwijkingen te corri-
geren, zou het nuttig kunnen zijn de resultaten van de gegevensvergelijking in het risico-
beheersysteem op te nemen. Bestudering van deze resultaten in samenhang met andere 
indicatoren en trendanalyses zou kunnen helpen afwijkingen op het spoor te komen die 
werkelijk duiden op potentiële of feitelijke fraude. In België is dit inmiddels staand beleid.

Versterk het risicobeheer bij de controle van btw-aangiften

Het risicobeheerssysteem voor de controle van btw-aangiften kan verbeterd worden door 
alle beschikbare informatiebronnen in combinatie met elkaar te gebruiken.

De mate waarin de belastingautoriteiten van België, Duitsland en Nederland gebruikmaken 
van risicobeheer bij de verwerking van btw-aangiften verschilt aanzienlijk. De Belgische 
belastingautoriteiten maken uitgebreid gebruik van dataminingtechnieken, waarbij verschil-
lende categorieën belastingplichtigen worden onderscheiden en ongeveer honderd variabe-
len worden toegepast. Het doel is dossiers te identifi ceren die voor nader onderzoek in 
aanmerking komen. Uit de eerste resultaten blijkt dat toepassing van deze technieken een 
lichte stijging van belastingontvangsten oplevert.

In Duitsland en Nederland hangt de toepassing van risicobeheer mede af van de uitvoe-
ringspraktijk bij de plaatselijke belastingautoriteiten in de deelstaten respectievelijk de 
belastingregio’s. Of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van risicoprofi elen en risico-
beheertechnieken hangt ook af van de beschikbaarheid van adequate IT-ondersteuning. 
Handmatig een groot aantal variabelen analyseren of betekenisvolle patronen in combina-
ties van variabelen detecteren is ondoenlijk.

3.3  Conclusies/aanbevelingen: gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten

Evalueer de doeltreffendheid van de gegevensuitwisseling tussen lidstaten

Er wordt niet geëvalueerd in hoeverre de gegevensuitwisseling die met het oog op pre-
ventie en/of detectie van fraude tussen lidstaten plaatsvindt, doeltreffend is. Een derge-
lijke evaluatie is echter wel geboden, aangezien ons onderzoek uitwijst dat slechts in 
beperkte mate gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. 
Uit de bevindingen van het onderzoek blijkt dat verzoeken om informatie doorgaans wel 
nuttig zijn voor het verklaren van administratieve afwijkingen (die deels samenhangen 
met de onbetrouwbaarheid van de VIES-gegevens), maar slechts zelden resulteren in de 
opsporing van fraude.

Gelet op de omvang van het intracommunautaire handelsverkeer tonen de onderzoeks-
bevindingen aan dat de drie lidstaten naar verhouding slechts beperkt gebruikmaken van 
de mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. In België bijvoorbeeld worden per kantoor 
per jaar gemiddeld hooguit drie informatieverzoeken verzonden, wat de vraag oproept of 
de diensten voldoende bekend zijn met dit instrument. 
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12 Centraal Verbindingsbureau als bedoeld in artikel 2, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1798/2003
13 Zie ook Speciaal Verslag nr. 8/2007 van de Europese Rekenkamer.

Omdat er geen evaluatie plaatsvindt, hebben de lidstaten weinig inzicht in de resultaten 
van de administratieve samenwerking bij de preventie of detectie van fraude of bij de 
vordering van ontdoken belastingen. Aanbevolen wordt de waarde van gegevensuitwisse-
ling te evalueren, bijvoorbeeld door gebruikers regelmatig te verzoeken om feedback. Dit 
laatste gebeurt al in Nederland, maar de respons die het CVB12 in Almelo ontvangt op 
verzonden evaluatieformulieren is beperkt. Een alternatief zou zijn alleen steekproefs-
gewijs om feedback te vragen. Dat zou een minder grote belasting voor zowel de betrok-
ken eenheden als het CVB betekenen en een betere follow-up en verwerking van de feed-
back mogelijk maken. Deze informatie zou bovendien betrokken kunnen worden bij de 
behandeling van nieuwe verzoeken. 

Handel verzoeken om informatie op tijd af

Gegevens uitwisselen kost tijd en in veel gevallen worden de uiterste termijnen over-
schreden.

Uit het onderzoek blijkt dat verzoeken om informatie en de antwoorden over het algemeen 
van bevredigende kwaliteit zijn. Dat kan echter niet gezegd worden van de naleving van de 
responstermijn van ten hoogste drie maanden uit de verordening. De cijfers variëren per 
verzoekende of aangezochte lidstaat, maar in de regel wordt 30% tot 60% van alle verzoe-
ken te laat beantwoord.13

In Nederland wordt de responstermijn niet stelselmatig bijgehouden. Duitsland en België 
kennen geautomatiseerde systemen waarmee de responstijd gecontroleerd wordt, maar 
die geven geen informatie over de voortgang bij de behandeling van een verzoek in de 
periode tussen het indienen bij een lokaal belastingkantoor en de ontvangst van een ant-
woord. Bij de behandeling van verzoeken door de lokale belastingkantoren worden de ter-
mijnen doorgaans overschreden, maar ook het CVB (Nederland) en de vertaaldiensten 
(Duitsland) hebben veel tijd nodig. Er zouden streefcijfers vastgesteld moeten worden 
voor de tijdige beantwoording door lokale belastingkantoren van verzoeken om informatie. 
Verder zouden lokale belastingkantoren het CVB betere informatie moeten verstrekken 
over de voortgang bij de behandeling van dergelijke verzoeken. Samen met een betere 
follow-up zou dit ertoe moeten leiden dat de verzoekende staat sneller geïnformeerd wordt 
over verwachte vertragingen.

Bevorder de uitwisseling van gegevens tussen fraude-eenheden en verruim de 
steun voor Eurocanet als nuttig instrument voor gegevensuitwisseling 

Eurocanet wordt in België en Nederland als een succesvol instrument gezien. De Duitse 
belastingautoriteiten nemen echter niet actief aan Eurocanet deel. Verruiming van de reik-
wijdte van Eurocanet, waaraan zoveel mogelijk EU-lidstaten zouden moeten deelnemen, 
zou nuttig zijn. Daarom verdient het aanbeveling alle obstakels weg te nemen die een 
belemmering zouden kunnen vormen voor het gebruik van het netwerk. 

Uit de onderzoeksbevindingen blijkt dat een gerichte aanpak nodig is om carrouselfraude 
te bestrijden. Het European Carousel Network vormt in dit verband een nuttig instrument, 
maar dat wordt niet door alle lidstaten geaccepteerd. Nederland en België behoren tot de 
deelnemers die gegevens aan het netwerk leveren en gebruikmaken van de uitgewisselde 
gegevens, maar Duitsland en een aantal andere lidstaten weigeren actieve deelname, 
omdat ze van oordeel zijn dat voor deze vorm van gegevensuitwisseling een passende 
rechtsgrond ontbreekt. 
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Een aanzienlijk aantal lidstaten is dus niet betrokken en dat beperkt de waarde van de 
gegevensuitwisseling. Om die reden overwegen de deelnemers aan Eurocanet de regels 
voor het functioneren van het netwerk strikter af te bakenen of een specifi eke rechtsgrond 
in de verordening zelf op te nemen. Een ander idee, dat door Frankrijk bepleit wordt, betreft 
de opzet van een nieuw Europees platform, Eurofi sc. Tijdens de Ecofi n van 7 oktober 2008 
heeft de Raad ingestemd met het algemene concept van Eurofi sc en de Europese Commis-
sie verzocht om bepalingen over Eurofi sc in Verordening (EG) nr. 1798/2003. Eurofi sc moet 
de vorm krijgen van een gedecentraliseerd netwerk dat uitsluitend is gebaseerd op vrijwil-
lige deelname van de lidstaten. Met nieuwe oplossingen zoals Eurofi sc zouden de voordelen 
die het huidige Eurocanet-systeem biedt in stand blijven. Cruciaal in dit verband is hoe snel 
de informatie uitgewisseld kan worden. Dit betekent niet alleen dat de uitwisseling van 
gegevens uitvoerbaar moet zijn en dus beperkt moet blijven tot gegevens over verdachte 
ondernemingen en transacties, maar ook dat de informatiekanalen kort moeten zijn en dat 
gegevens rechtstreeks met de betrokken eenheden gedeeld moeten worden.
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4 Repressie

4.1 Inleiding

Repressie is de opsporing en vervolging van fraudegevallen en strafoplegging of schikking. 
Dit onderzoeksrapport is gericht op de vraag hoe fraude in de drie onderzochte landen 
bestreden wordt en welke managementinformatie beschikbaar is over de resultaten van 
opsporing, vervolging en schikking.

4.2 Conclusies/aanbevelingen: repressie

Zorg voor nauwe samenwerking tussen opsporingsdiensten/openbaar ministerie en 
de belastingautoriteiten

Nauwe samenwerking tussen opsporingsdiensten/openbaar ministerie en de belasting-
autoriteiten is noodzakelijk voor een succesvolle aanpak van fraude. 

Uit onze onderzoeksbevindingen blijkt dat repressieve maatregelen over het algemeen 
alleen resultaat opleveren wanneer alle betrokken autoriteiten nauw met elkaar samenwer-
ken. Voor goede samenwerking is het nodig dat:

er geen formele obstakels of tijdrovende procedures bestaan tussen de belasting-• 
dienst en de opsporingsdiensten/vervolgende instanties;

de betrokken eenheden voortdurend zicht hebben op de verschillende verdachte • 
btw-regelingen;

er adequate maatregelen genomen worden op het gebied van personeel en orga-• 
nisatie;

maatregelen voortdurend worden geanalyseerd en waar nodig bijgesteld;• 

vervolgende instanties, indien van toepassing, gebruikmaken van de expertise van • 
belastingdeskundigen om btw-fraude te bestrijden.

In België spelen de btw-controlekantoren en -controlecentra een beperkte rol bij de bestrij-
ding van btw-ontduiking. Hun enige taak op dit vlak is de Bijzondere Belastinginspectie 
(BBI) bij een vermoeden van btw-ontduiking onmiddellijk op de hoogte te stellen. De BBI 
houdt zich bezig met specifi eke grootschalige en georganiseerde fraude, waaronder car-
rouselfraude. De Ondersteuningscel inzake btw-carrouselfraude (OCS), die is gespeciali-
seerd in de bestrijding van carrouselfraude met btw, wordt beschouwd als een sterk onder-
deel van de Belgische aanpak. De OCS is in het leven geroepen om de problemen bij de 
samenwerking tussen de belastingautoriteiten, de politie en het openbaar ministerie te 
ondervangen. Het openbaar ministerie is verplicht alle zaken waarin sprake is van een 
vermoeden van btw-fraude bij het Ministerie van Financiën te melden. Er zijn echter nog 
steeds enkele obstakels, zowel op organisatorisch vlak als in de samenwerking:

Er gelden formele, tijdrovende procedures voor:• 

het verkrijgen van bijzondere toestemming om zaken bij het openbaar ministe- –
rie te melden;

detachering bij het openbaar ministerie van belastingambtenaren met speci- –
fi eke kennis over bepaalde belastingkwesties, zoals btw-fraude. 

De BBI heeft geen strafrechtelijke bevoegdheid en de ambtenaren van justitie heb-• 
ben slechts beperkte ervaring met fi scale kwesties.
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In Duitsland zijn verschillende eenheden verantwoordelijk voor de uitvoering van btw-
controles en de bestrijding van btw-fraude. Het beleid van de belastingautoriteiten is 
gericht op de invoering van gespecialiseerde organisatiestructuren en op de aanstelling 
van goed opgeleide ambtenaren, zowel op landelijk als op deelstaatniveau. De procedures 
voor repressie op belastinggebied worden veelal gecoördineerd door de belastingautoritei-
ten. Bij fi scale delicten zijn de fi scale opsporingsdiensten en de eenheid voor administra-
tieve boetes en strafrechtelijke aangelegenheden bevoegd zelf de vervolging van gevallen 
van btw-fraude ter hand te nemen of de zaak over te dragen aan het openbaar ministerie. 
Wordt de zaak overgedragen aan het openbaar ministerie, dan dient de eenheid voor 
administratieve boetes en strafrechtelijke aangelegenheden de belangen van de belasting-
dienst te vertegenwoordigen. Het openbaar ministerie schakelt doorgaans ook ervaren 
ambtenaren van de fi scale opsporingsdienst in als hulpoffi cier. In ernstige gevallen van 
belastingontduiking of in gevallen van belastingontduiking waarbij sprake is van een geor-
ganiseerde groep, kan op grond van de ‘uniforme strategie voor fi scaal opsporingsonder-
zoek in geval van carrousel- en ketenfraude’ besloten worden speciale opsporingsteams op 
te zetten met ambtenaren van het openbaar ministerie, de politie en de fi scale recherche 
en van bijzondere belastinginspecteurs.

Afhankelijk van de organisatiestructuur in de deelstaten hebben de belastingkantoren amb-
tenaren met uiteenlopende ervaring en ten minste één ervaren btw-controleur en/of 
-inspecteur in dienst. Op federaal niveau is de coördinerende eenheid voor bijzondere btw-
onderzoeken en gerelateerde fi scale opsporingsactiviteiten (Duitse afkorting: KUSS) ver-
antwoordelijk voor de landelijke coördinatie met betrekking tot vermoede en feitelijke btw-
fraude. KUSS werkt nauw samen met de bijzondere eenheden voor btw-controle en de 
fi scale recherche van de deelstaten bij de bestrijding van btw-fraude. Ook biedt KUSS 
ondersteuning bij de uitwisseling van informatie tussen de betrokken fi scaal rechercheurs 
en btw-inspecteurs. De bevoegdheid van de centrale coördinerende eenheid hangt af van 
de aard van de zaak (procedure volgens belastingwetgeving of strafrechtelijke vervolging).

In Duitsland zijn er nog steeds enkele obstakels die een goede samenwerking in de weg 
staan:

Coördinatie in heel Duitsland is onvoldoende mogelijk vanwege de gebrekkige uitwis-• 
seling van informatie tussen KUSS en de belastingautoriteiten van de deelstaten;

Op federaal niveau ontbreekt een instantie waar de belastingautoriteiten van de • 
deelstaten advies kunnen inwinnen over opsporingsonderzoek. Samenwerking kan 
hierdoor tijdrovend worden;

Er worden te weinig ambtenaren aangesteld met de juiste opleiding en ervaring om • 
btw-fraude te bestrijden;

Noch ambtenaren van KUSS noch de belastingautoriteiten van de deelstaten kun-• 
nen invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen het openbaar ministerie over de 
vraag of gevallen van georganiseerde btw-fraude in een gecombineerde rechtsgang 
dan wel in afzonderlijke behandeld worden.

In Nederland voeren de belastingregio’s controles uit op basis van signalen die zij ontvan-
gen van zowel interne als externe bronnen. Als een onderzoek of signaal van de Fiscale 
Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controledienst (FIOD-ECD) aanleiding 
geeft voor een vermoeden van btw-fraude, wordt de zaak besproken in een van de perio-
dieke bijeenkomsten van vertegenwoordigers van de Belastingdienst, FIOD-ECD en het 
Openbaar Ministerie. Op basis van landelijke voorschriften wordt vervolgens besloten of 
een strafrechtelijk onderzoek ingesteld wordt of dat de zaak langs fi scale weg afgehandeld 
wordt. Bij de besluitvorming moet een aantal specifi eke voorschriften en procedures 
in acht genomen worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat in het hele land dezelfde criteria 
worden toegepast door ambtenaren met kennis en ervaring op het gebied van btw-fraude 
en strafrechtelijke vervolging. Over het algemeen verloopt de samenwerking tussen de 
Belastingdienst, de opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie bevredigend.
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Ook in Nederland bestaan er evenwel obstakels voor de repressieve aanpak van btw-
fraude/carrouselfraude:

Of een fraudezaak nader onderzocht wordt en of vervolging ingesteld wordt, hangt • 
mede af van de beschikbare capaciteit bij FIOD-ECD en het Openbaar Ministerie.

FIOD-ECD en het Openbaar Ministerie maken ieder jaar specifi eke afspraken. In de • 
afspraken voor 2008 is echter geen bijzondere aandacht besteed aan btw-fraude/
carrouselfraude.

Informatie over fraudezaken wordt door de Belastingdienst en het Openbaar Minis-• 
terie op uiteenlopende wijze vastgelegd.

Zorg voor managementinformatie over fraudegevallen en misgelopen btw-ontvang-
sten

Managementinformatie over gevallen van intracommunautaire btw-fraude en de daardoor 
misgelopen btw-ontvangsten is slechts in beperkte mate voorhanden. Het is niet bekend 
hoe groot de totale fi nanciële schade als gevolg van carrouselfraude is. Informatie over 
die schade is nuttig om te meten of fraudebestrijdingsmaatregelen doeltreffend zijn en om 
te bepalen in welke omvang middelen voor de aanpak van fraude beschikbaar moeten 
worden gesteld. 

Belastingautoriteiten zouden gevallen van btw-fraude en de daarmee corresponderende 
misgelopen btw-ontvangsten moeten analyseren en alle relevante informatie, met inbegrip 
van informatie waarover het openbaar ministerie beschikt, moeten samenvoegen om de 
doeltreffendheid van beleid en maatregelen op het gebied van fraudebestrijding te 
meten. 

Informatie over fraudegevallen en misgelopen btw-ontvangsten is tot op zekere hoogte in 
alle drie de onderzochte landen beschikbaar. Een volledig beeld van gevallen van carrou-
selfraude en de daaruit voortvloeiende fi nanciële schade ontbreekt evenwel.

In België is informatie beschikbaar over het aantal gevallen dat door de ondersteunende 
dienst (OCS) is ontdekt en door de opsporingsdienst (BBI) is behandeld, net als over de 
betreffende btw-bedragen en boetes. Uit de cijfers kan opgemaakt worden dat een beperkt 
aantal fraudegevallen heeft geleid tot een onevenredig groot deel van de misgelopen btw-
ontvangsten. De vijftien belangrijkste zaken zijn goed voor meer dan 70% van het totaal-
bedrag aan misgelopen ontvangsten in 2006 en 2007. 

In Duitsland zijn wel statistische gegevens beschikbaar, maar die worden niet gebruikt als 
sturingsinstrument. Op landelijk niveau worden cijfers geconsolideerd op basis van gege-
vens van de deelstaten. De belastingdienst houdt databases bij waarin informatie opgeno-
men wordt over gevallen van btw-fraude en ondernemingen die bij btw-fraude/carrousel-
fraude betrokken zijn geweest. De landelijke eenheden van de belastingdienst kunnen de 
deelstaten niet dwingen adequate managementinformatie beschikbaar te stellen. Het 
beleid van de deelstaten wordt derhalve niet op federaal niveau geanalyseerd. Verder zijn 
de statistische gegevens die de deelstaten bijhouden ontoereikend om de doeltreffendheid 
van hun fraudebestrijdingsmaatregelen te meten. Noch de landelijke belastingdienst, noch 
de deelstaten beschikken over uitgebreide informatie omtrent gevallen van btw-fraude/
carrouselfraude, bijvoorbeeld over de resultaten van beslagleggingen en verbeurdverklarin-
gen of over het invorderingspercentage voor belastingaanslagen.

In Nederland is statistische informatie beschikbaar over btw-fraude en carrouselfraude die 
door FIOD-ECD zijn geregistreerd. De fi nanciële schade als gevolg van carrouselfraude is 
relatief hoog: 75 % van de totale gerapporteerde schade ten gevolge van btw-fraude kan 
toegeschreven worden aan carrouselfraude, terwijl in slechts 6 % van alle gevallen van btw-
fraude sprake is van btw-carrousels. De Belastingdienst heeft geen volledig overzicht van 
het aantal gevallen van intracommunautaire btw-fraude noch van de fi nanciële waarde van 
deze vorm van fraude. Er is alleen informatie beschikbaar over zaken die door FIOD-ECD 
geregistreerd en behandeld zijn. Informatie over administratieve schikkingen is niet voor-
handen.
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Lage invorderingspercentages voor misgelopen btw-ontvangsten onderstrepen het 
belang van preventie en vroegtijdige detectie

Uit de beschikbare informatie blijkt dat de fi nanciële schade door carrouselfraude ten 
opzichte van andere vormen van fraude relatief groot is, terwijl van de verschuldigde 
bedragen uiteindelijk slechts een klein percentage wordt geïnd.

Door de aard van intracommunautaire missing trader-fraude wordt slechts een klein per-
centage van de misgelopen btw-bedragen alsnog geïnd. De verschuldigde bedragen kun-
nen weliswaar met een forse boete verhoogd worden (dat is bijvoorbeeld het geval in 
België en Nederland), maar dit heeft nauwelijks effect op de geïnde bedragen. Preventie 
en detectie in een vroegtijdig stadium vormen dan ook de beste strategie voor het beper-
ken van misgelopen btw-ontvangsten. 

Daarnaast kan het nuttig zijn veroordeelde btw-fraudeurs, fi nanciers en initiatiefnemer van 
btw-fraude en andere medeplichtigen bij btw-carrousels hoofdelijk aansprakelijk te stellen 
voor de betaling van ontdoken btw. 

In Duitsland is de strategie van de belastingautoriteiten over btw-fraude gericht op inten-
sivering van – in afnemende volgorde van belang – preventie, detectie en repressie. Dit 
lijkt een redelijke benadering, maar die is niet gebaseerd op een diepgaande evaluatie van 
de fraudebestrijdingsmaatregelen van de belastingautoriteiten. 
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Bijlage 1 Onderzoeksvragen

(1) Preventie (beperking van de mogelijkheden voor het plegen van fraude)

1. Welke maatregelen zijn er genomen om te voorkomen dat potentieel onbetrouw-
bare handelaren toegang krijgen tot btw-identifi catienummers en zo de rol van ‘mis-
sing trader’ kunnen vervullen?

2. Welke maatregelen zijn er genomen om potentieel misbruik van langdurig inactieve 
btw-identifi catienummers te voorkomen?

(2) Detectie (risicoanalyse, inspectie, controle, onderzoek en signalering)

1. Welke garanties zijn er dat gegevens over btw-identifi catienummers, intracommu-
nautaire leveringen en correcties van btw-aangiften volledig en correct in het 
systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (VIES) opgenomen worden?

2. Hoe is het systeem voor risicoanalyse en -beheer voor de controle van btw-aangif-
ten en intracommunautaire leveringen ingericht?

3. Welke controles en beoordelingen van risicoprofi elen worden er uitgevoerd ten aan-
zien van btw-aangiften en opgaven van intracommunautaire leveringen?

4. Wordt in geval van detectie van een ongebruikelijke transactie onmiddellijk nader 
onderzoek ingesteld?

5. Wordt voor het detecteren van fraude gebruik gemaakt van relevante informatie-
bronnen, waaronder spontane meldingen en verzoeken om informatie? 

6. Wordt de voortgang bewaakt om te controleren of gegevens tijdig ontvangen/
verstrekt worden naar aanleiding van verzoeken om informatie? 

(3) Repressie (onderzoek, opsporing en detectie, vervolging en schikking)

1. Wordt bij signalen van vermoede fraude actie ondernomen door de belastingautori-
teiten en/of fraude-eenheden?

2. Welke managementinformatie over de resultaten van onderzoeks- en opsporingsac-
tiviteiten en de fi scale afhandeling van fraudezaken is voorhanden bij de belasting-
autoriteiten?
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Bijlage 2 Lijst van gebruikte afkortingen

BBI Bijzondere Belastinginspectie (België)

Btw Belasting over de toegevoegde waarde

CVB Centraal Verbindingsbureau

EC Europese Commissie

Ecofin Raad Economische en Financiële Zaken van de Europese Unie

EU Europese Unie

Eurocanet European Carousel Network

FIOD-ECD Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst – Economische Controle-
dienst (Nederland)

ICT Informatie- en communicatietechnologie

KBO Kruispuntbank voor Ondernemingen (België)

KUSS Coördinerende eenheid voor bijzondere btw-onderzoeken en gerela-
teerde fiscale opsporingsactiviteiten (Duitsland)

MTIC Missing Trader Intra-Community Fraud (‘missing trader-fraude’)

OCS Ondersteuningscel inzake btw-carrouselfraude (België)

OLAF Europees Bureau voor fraudebestrijding

SAI Supreme Audit Institution (nationale rekenkamer)

SCAC Permanent Comité inzake administratieve samenwerking

SO Selectie-Overleg

TBF Taskforce btw-fraude (Nederland)

TPO Tripartiet Overleg (Nederland)

VIES Systeem voor de uitwisseling van btw-informatie

WTL Waarschuwingen tussen lidstaten
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