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Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

08 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de 
minister van Financiën, belast met Bestrijding 
van de fiscale fraude, over "de terugbetalingen 
van belastingteruggaven" (nr. 11557)
08 Question de M. Luk Van Biesen au ministre 
des Finances, chargé de la Lutte contre la 
fraude fiscale, sur "le reversement des 
remboursements d'impôts" (n° 11557)

08.01 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de 
minister, u kent het verhaal van de renteloze 
lening en de meeste belastingplichtigen die toch 
geld moeten terugkrijgen.

Elk jaar bestaat het vermoeden dat men wat over 
het jaar tilt om in het ander jaar teruggaven minder 
te moeten doen om het resultaat wat te kunnen 
optrekken. Er leeft bij de bevolking altijd het idee 
dat degenen die iets terug te trekken hebben 
meestal het laatst aan bod komen.

Misschien is dat niet waar en is dat alleen een 
gevoel, maar ik heb de laatste jaar een en ander 
gehoord op tv over perceptie en realiteit. 
Misschien is dit ook een voorbeeld van perceptie 
en realiteit. Het is iets wat bij de mensen leeft. 
Men zegt altijd tot de laatste dag te moeten 
wachten als men moet terugtrekken. Het 
aanslagbiljet wordt op 30 juni ontvangen om dan 
een betaling eind augustus op de rekening te zien.

Kunt u mij informeren of u een second opinion
heeft laten uitvoeren met betrekking tot het 
systeem van terugbetalingen, omdat daar vroeger 
nogal wat problemen mee waren? Kunt u ons 
informeren over het aantal te betalen 
aanslagbiljetten tot op heden voor het aanslagjaar 
2015? Hoeveel betalingen zijn reeds uitgevoerd? 
Over welk bedragen spreken we dan? Kunt u ons 
informeren over het aantal terug te geven 
aanslagbiljetten tot op heden voor het aanslagjaar 
2015? Hoeveel werd hiervan reeds uitbetaald?

Ik veronderstel dat u daarvan een tabel heeft.

08.02 Minister Johan Van Overtveldt: Hoe kon u 
dat raden?

Ik stel voor om u voor het tweede gedeelte van uw 
vraag deze tabel te overhandigen. Als u daarover 
vragen hebt, wil ik daar graag op ingaan.

Wat betreft uw intentievraag, de cijfers staan in 
het antwoord dat ik u zal bezorgen, maar ik zal ze 
for the record toch even debiteren.

Ik geef een voorbeeld om aan te tonen dat die 
intentie er niet is, en ik rond af: 1,8 miljoen 
ingekohierde te betalen aangiften voor het 
aanslagjaar 2015. Voor de periode augustus 
2015-april 2016 waren er op 31 december 2015, 
want dat is de onderliggende suggestie van de 
intentievraag, 978 000 zijnde 55 % ingekohierd.

Op de 3,6 miljoen aangiften die recht geven op 
een terugbetaling werden er 2,2 miljoen, zijnde 
62 % ingekohierd op 31 december 2015.

Ik denk dat u dat een vrij goede indicatie geeft. 
Daarnaast geef ik u nog de tabel waarin de net 
geciteerde cijfers ook terug te vinden zijn.

08.03 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de 
minister, ik dank u voor het antwoord.

Ik zal de cijfers rustig bekijken. Ik zal ze ook bij de 
collega-boekhouders laten circuleren zodat zij 
mensen op dat vlak kunnen geruststellen.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

09 Question de M. Marco Van Hees au ministre 
des Finances, chargé de la Lutte contre la 
fraude fiscale, sur "les nouvelles méthodes 
pour le recouvrement de l'impôt" (n° 11596)
09 Vraag van de heer Marco Van Hees aan de 
minister van Financiën, belast met Bestrijding 
van de fiscale fraude, over "de nieuwe 
methodes voor de invordering van belasting" 
(nr. 11596)

09.01 Marco Van Hees (PTB-GO!): Monsieur le 
président, monsieur le ministre, il me revient que, 
depuis quelques mois, des modifications 
importantes touchent les services du 
SPF Finances chargés du recouvrement de 
l'impôt, notamment:
- la possibilité pour le contribuable de concevoir 
seul son plan d'apurement sur le site MyMinfin;
- l'établissement d'un tableau stratégique pour le 
personnel des recettes définissant l'attitude à 
adopter en fonction du montant réclamé;
- la limitation du nombre d'échéances à maximum 
trois ou quatre échéances mensuelles;
- le renvoi quasiment systématique vers un 
huissier, même pour les contribuables déjà 
surendettés.

Ces mesures visent manifestement à effectuer le 
travail de recouvrement avec moins de personnel, 
vu la forte diminution des effectifs du 
SPF Finances. Mais ces nouvelles méthodes 


