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1 SITUERING 

Het recht op behoorlijke huisvesting is een grondwettelijk recht (artikel 23). Dit grondwettelijk recht vormt de 
basis van de Vlaamse Wooncode, het basisdecreet van het Vlaams woonbeleid.1 Onder meer door het 
verhuren van sociale huurwoningen tracht de Vlaamse overheid dit basisrecht te waarborgen.2 Het recht op 
een sociale huurwoning is selectief van aard. Enkel personen die als woonbehoeftig worden beschouwd, 
kunnen er aanspraak op maken. Daarom wordt bij iedere aanvraag en voor de duur van de bewoning naast het 
inkomen, ook nagegaan of de persoon, samen met zijn gezinsleden, geen woning of geen perceel dat bestemd 
is voor woningbouw volledig3 in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik in binnen- of buitenland heeft.4 
Voor de leesbaarheid wordt verder ‘onroerend goed’ gehanteerd.  
 
Voor de controle op de eigendomsvoorwaarde is de sociale verhuurder afhankelijk van de informatie die 
bevoegde overheden of instellingen of andere sociale verhuurders hem elektronisch kunnen bezorgen. Voor 
wat betreft binnenlandse onroerende goederen inventariseert het kadaster van de Federale Overheidsdienst 
Financiën alle onroerende goederen in België. Sinds 9 april 2015 kunnen de sociale verhuurders rechtstreeks 
de CADNET-toepassing van het kadaster raadplegen om na te gaan of de verklaring van de (kandidaat-)huurder 
overeenstemt met de gegevens in het kadaster. Standaard ziet de verhuurder via de door de VMSW ter 
beschikking gestelde toepassing alle onroerende goederen van de gevraagde persoon en van alle personen 
binnen zijn gezin. De verhuurder ziet het adres van de eigendom en de aard van het zakelijk recht, 
bijvoorbeeld Stationsstraat 15, 9000 Gent, ½ VE (voor iemand die de helft van de volle eigendom bezit). 
 
Voor wat betreft onroerende goederen in het buitenland moet een andere methode worden gehanteerd 
omdat het kadaster geen buitenlandse eigendomsgegevens bevat van belastingplichtigen in België. Wanneer 
een verhuurder de persoon bevraagt via de VMSW-toepassing, dan krijgt hij zicht op de fiscale gegevens 
waarover de FOD Financiën beschikt om het in aanmerking te nemen inkomen te bepalen van een bepaald 
aanslagjaar. Overeenkomstig het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 moeten alle belastbare 
inkomsten uit onroerende goederen, ongeacht het feit of deze verhuurd zijn of niet en ongeacht hun ligging 
(binnen- of buitenland) worden vermeld in de aangifte in de personenbelasting. De uitwisseling van gegevens 
verloopt dus niet via CADNET. Het is bijgevolg een indirecte bevraging. Wanneer de verhuurder vaststelt dat er 
inkomsten uit onroerende goederen zijn, en deze niet gekend zijn via CADNET, dan moet het gaan om een 
goed dat in het buitenland gelegen is.  
 

 
.  
  

                                                           
1 Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode 
2 Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 
3 Na de inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016, dat wijzigingen aanbrengt aan het Kaderbesluit Sociale Huur, zal de kandidaat-
huurder of huurder ook geen woning of perceel, bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk in volle eigendom mogen hebben (nieuw artikel 3, § 1, eerste lid, 3°, Kaderbesluit 
Sociale Huur, met ingang van 1 maart 2017). 
4 De rechtsgrond zit vervat in artikel 93, §1, tweede lid, 1°, artikel 95, §1, eerste lid, 1° en artikel 96, §1, van de Vlaamse Wooncode en artikel 3, §1, eerste lid, 3° , 14, 33, §1, 1° 
en 2°  en 52 van het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode.   
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2 PROBLEEMSTELLING  

De verklaring inzake onroerende goederen in binnen- of buitenland wordt afgetoetst aan de gegevens die 
beschikbaar zijn bij de FOD Financiën. Voor de binnenlandse onroerende goederen stelt er zich geen 
noemenswaardig probleem. Zoals in de situering werd vermeld, hebben de sociale verhuurders toegang tot de 
kadastrale gegevens van de FOD Financiën. Voor wat betreft onroerende goederen die in het buitenland 
gelegen zijn, beroepen de sociale verhuurders zich op de fiscale gegevens voor de personenbelasting, hetgeen 
slechts een indicatie vormt. Het is dan ook inzake buitenlandse onroerende goederen dat het probleem zich 
stelt.  
 
Regelmatig wordt het signaal gegeven dat de verklaringen van de kandidaat-huurders met betrekking tot 
onroerende goederen in het buitenland niet stroken met de realiteit, en dat huurders of kandidaat-huurders 
beschikken over een niet gemeld onroerend goed in het buitenland. De huidige procedures laten niet toe om 
bij dergelijke vermoedens daadwerkelijk over te gaan tot controle. In het verleden hebben sociale verhuurders 
zonder succes getracht om bij ernstige vermoedens van fraude en bij gebrek aan sluitende informatie van de 
FOD Financiën, rechtstreeks informatie op te vragen bij de ambassade of het consulaat van het land waarmee 
de (kandidaat-)huurder een band vertoonde. Deze problematiek is niet eigen aan de sociale huursector, maar 
is een algemeen probleem, ook inzake fiscaliteit.5  
 
Voor de volledigheid dient vermeld te worden dat het probleem niet beperkt is tot het verhuren van sociale 
huurwoningen, maar ook aanwezig is bij andere steunmaatregelen binnen het Vlaamse woonbeleid. 
Bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (huursubsidie) 6, het 
toekennen van sociale leningen7 en sociale koopwoningen8 sluiten het hebben van een onroerend goed in het 
buitenland ook uit. 
 
Om fraude m.b.t. het al dan niet bezitten van een eigendom zoveel mogelijk uit te sluiten, heeft de minister in 
haar beleidsnota het voornemen geuit om gezamenlijk met de andere ministers onder wier bevoegdheden 
instellingen vallen die deze gegevens kunnen gebruiken, een initiatief te nemen om structurele informatie-
uitwisseling voor buitenlandse onroerende goederen te realiseren.9 
 
In punt 3 worden mogelijke pistes voorgesteld om te komen tot meer structurele informatie-uitwisseling 
betreffende buitenlandse onroerende goederen. De eerste piste omvat het bestaande instrumentarium om 
fiscale fraude aan te pakken, en de huidige ontwikkelingen terzake. De tweede piste bekijkt het vanuit het 
oogpunt van sociale fraude en de praktijk in Nederland. De derde piste legt de verantwoordelijkheid bij de 
persoon die gebruik wil maken van een tegemoetkoming. 
  

                                                           
5
 http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=4b985d60-0734-4c54-b777-3fa1f6baf85b#findHighlighted 

6 Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders 
7 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 september 2013 houdende de voorwaarden waaronder de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het Vlaams Woningfonds 
bijzondere sociale leningen aan particulieren kunnen toestaan 
8 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2006 betreffende de voorwaarden voor de overdracht van onroerende goederen door de Vlaamse Maatschappij voor 
Sociaal Wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode 
9 https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g135-1.pdf 
 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2014-2015/g135-1.pdf


4 
31.10.2016 

3 PISTES OM ONROEREND GOED IN HET BUITENLAND OP TE 
SPOREN 

3.1 BINNEN HET INTERNATIONAAL FISCAAL KADER  

3.1.1 Eigendom binnen de Europese Unie 

Om na te gaan of iemand eigendom bezit in een andere EU-lidstaat, kan beroep gedaan worden op de 
Europese richtlijn 2011/16/EU van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op gebied 
van belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG, ook wel Bijstandsrichtlijn genoemd.10 Deze richtlijn 
is ondertussen in alle lidstaten omgezet in nationale wetgeving11, zo ook in België12 en Vlaanderen13.  
 
De Europese Raad heeft de richtlijn opgesteld om de administratieve samenwerking op het gebied van directe 
belastingen te intensiveren en de lidstaten in staat te stellen belastingfraude beter te bestrijden, en in 2014 
aangescherpt in het licht van internationale ontwikkelingen (VS-FACTA, OESO-CRS). De huidige richtlijn 
voorziet in de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen tussen lidstaten voor wat betreft 
arbeidsinkomen, directiehonoraria, bepaalde levensverzekeringsproducten, pensioenen en – belangrijk voor 
deze nota -, eigendom van en inkomsten uit onroerend goed. De verplichting tot uitwisseling van gegevens 
werd voor het eerst toepasselijk voor het jaar 2015, voor zover de gegevens beschikbaar zijn. Deze 
‘beschikbaarheidsvoorwaarde’ zal in 2017 worden geëvalueerd, waarbij onderzocht zal worden of uitwisseling 
van inlichtingen door alle lidstaten voor al deze categorieën zinvol is.14  
 
Een interessant gegeven is dat de uitwisseling van inlichtingen dient te geschieden via gestandaardiseerde 
formulieren, formats en communicatiekanalen, conform met de internationale OESO-standaard. Zo zal iedere 
lidstaat een centraal verbindingsbureau dienen op te richten die als één-loket zal dienstdoen. Dat moet de 
samenwerking tussen de lidstaten optimaliseren doordat er één duidelijk aanspreekpunt is, maar ook de 
uitwisseling internationaal bevorderen. In België werd de dienst Internationale betrekkingen van de Algemene 
Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën aangeduid als centraal verbindingsbureau.15 
 

3.1.2 Eigendom buiten de Europa Unie  

Om inlichtingen te verkrijgen over (inkomsten uit) onroerende goederen gelegen buiten de Europese Unie zijn 
er drie internationale fiscale kanalen die gebruikt worden door de FOD Financiën.   

                                                           
10

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0016, gewijzigd door Richtlijn 2014/107/EU (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107) 
11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/NIM/?uri=CELEX:32011L0016 ;  
12

 art. 338 WIB 1992 : http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=9d3198e1-e1fe-46e6-bd32-aa54cd28c8ee#findHighlighted 
13 decreet van 21 juni 2013 :  http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=%202013062102&table_name=wet 
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107 
15 Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en de 
Duitstalige Gemeenschap in het kader van de richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de 
belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG en in het kader van de gemengde bilaterale en multilaterale verdragen tussen het Koninkrijk België en een andere Staat 
of andere Staten die voorzien in een administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen. Dit akkoord is op moment van schrijven nog niet ondertekend, maar de 
Vlaamse regering heeft alvast op 14 oktober 2016 haar goedkeuring verleend 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32011L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/NIM/?uri=CELEX:32011L0016
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=9d3198e1-e1fe-46e6-bd32-aa54cd28c8ee#findHighlighted
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=%202013062102&table_name=wet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0107
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In de eerste plaats is er het multilateraal verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale 
aangelegenheden, opgemaakt te Straatsburg op 25 januari 1988 en ondertekend op 7 februari 1992.16 Er zijn 
momenteel 106 verdragspartijen toegetreden. 17 Dat verdrag is het resultaat van een samenwerking tussen de 
Raad van Europa en de OESO. Het is een instrument dat wereldwijd wordt gehanteerd om administratieve 
samenwerking op vlak van belastingzaken te faciliteren en fiscale gegevens uit te wisselen, inclusief 
belastingen op onroerend goed. Een belangrijk voortvloeisel uit dit verdrag is de Common Reporting Standard, 
die voorziet om op een automatische wijze inkomstengegevens uit te wisselen.18 Momenteel zijn er 85 landen 
die zich daartoe hebben geëngageerd.19. Bepaalde landen die voor onze sector van belang zijn, horen daar 
echter niet bij. De automatische uitwisseling zal voor zo’n 52 landen reeds vanaf 2017 plaatsvinden, voor de 
andere landen vanaf 2018. 
 
Naast dit multilateraal verdrag sluit de FOD Financiën verdragen af om dubbele belastingen te vermijden. Er 
zijn momenteel 92 verdragen afgesloten en in werking getreden.20  Met dergelijke verdragen wordt vermeden 
dat een inkomen (bijvoorbeeld uit onroerende goederen) bij eenzelfde belastingplichtige dubbel belast wordt 
of dat het inkomen helemaal niet belast wordt. Belangrijk hierbij is dat de deelstaten door hun toenemende 
fiscale bevoegdheden, steeds meer betrokken partij worden bij dergelijke verdragen. Immers, bij de  
uitoefening van hun fiscale autonomie zullen de deelstaten een dubbele belastingheffing moeten vermijden.  
 
Een derde kanaal om fiscale gegevens uit te wisselen zijn de Tax Information Exchange Agreements (TIEA’s). 
Die verdragen richten zich feitelijk specifiek op de offshore belastingparadijzen. Er zijn met 20 landen 
overeenkomsten gesloten, waarvan er ondertussen elf in werking getreden zijn. Het gaat om landen als 
Andorra, Bahama’s, Belize, Gibraltar, …). 21   
 
Om de internationale samenwerking te verbeteren en te versterken sluit de FOD Financiën ook  
administratieve akkoorden af met derde landen. In de akkoorden wordt specifiek voorzien in een uitwisseling 
van gegevens met betrekking tot onroerende goederen.22 Momenteel zijn er administratieve regelingen 
getroffen om op automatische wijze gegevens uit te wisselen met de volgende landen : Canada, Denemarken, 
Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Oekraïne, Rwanda, Tsjechië en de Verenigde Staten.23   
 
 

3.1.3 Piste 

 
Bij de uitbouw van het internationaal kader betreffende de administratieve samenwerking inzake belastingen 

(Richtlijn 2011/16/EU, het OESO verdrag en de verdragen ter vermijding van dubbele belasting) is het 

noodzakelijk om zowel de Vlaamse als de federale minister van Financiën te verzoeken voldoende aandacht te 

                                                           
16

 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/the-multilateral-convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters_9789264115606-en  
17 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/status_of_convention.pdf 
18 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm 
19 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/MCAA-Signatories.pdf 
20 http://fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/conventions/enVigueur.htm 
21

 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/taxinformationexchangeagreementstieas.htm 
22http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/document.do?method=view&id=4b985d60-0734-4c54-b777-3fa1f6baf85b#findHighlighted 
23 http://fiscus.fgov.be/interfafznl/nl/international/cooperation/administration.htm 
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besteden aan het gegeven van onroerende goederen, bijvoorbeeld bij de geplande evaluatie in 2017 van 

richtlijn 2011/16/EU.  

De vraag is echter of de gegevens waarover de FOD Financiën beschikt of kan beschikken, voldoende zijn om 

de eigendomsvoorwaarde, zoals geformuleerd in de regelgeving, af te toetsen. Immers, inkomsten uit 

bijvoorbeeld verhuur van agrarische percelen is geen probleem. Het probleem stelt zich of er een equivalent 

aanwezig is in het buitenland voor het begrip woning en een perceel bestemd voor woningbouw.  

De vraag is ook of het binnen de bestaande context mogelijk is dat sociale verhuurders, al dan niet via de 

VMSW, bij ernstige vermoedens van fraude, beroep kunnen doen op de diensten van de FOD Financiën 

(bijvoorbeeld via het centraal verbindingsbureau) om aan het derde land bepaalde gegevens op te vragen of 

onderzoekdaden te plegen. Een handicap vandaag is dat buitenlandse administraties niet genegen zijn om 

rechtstreeks en/of structureel samen te werken met sociale verhuurders. Als de sociale verhuurder ernstige 

indicaties heeft dat er een woning of grond bestemd voor woningbouw in het bezit is van de kandidaat-

huurder of huurder, en de FOD Financiën kan dit niet verifiëren wegens gebrek aan informatie, dan zou er een 

melding moeten kunnen gemaakt worden bij een bevoegde autoriteit die het dossier verder kan opvolgen. Het 

is op dat moment immers niet enkel van belang voor de toepassing van de sociale huurreglementering, maar 

ook voor de correcte inning van de inkomstenbelasting.  

 

 

3.2 BINNEN HET KADER VAN SOCIALE FRAUDE 

3.2.1 Situering 

Met het oog op het verkrijgen van gegevens over onroerende goederen in het buitenland zijn er momenteel 
buiten het fiscale kader geen specifieke kanalen om gegevens uit te wisselen met andere landen. Om na te 
gaan of iemand uitkeringsfraude pleegt, kan beroep gedaan worden op de Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
de Raad en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels. Conform besluit Nr. H5 van 18 maart 2010 hebben alle lidstaten een 
contactpunt voor fraude opgericht, waaraan lidstaten van de Europese Unie (risico’s van) fraude en misbruik 
kunnen melden.24 De draagwijdte van de verordening is echter beperkt tot specifieke takken van het sociaal 
zekerheidsrecht, zoals prestaties bij ziekte, werkloosheid, gezinsbijslag, pensioen,…, maar niet de sociale 
bijstand.   
 
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is een federale dienst, die wordt aangestuurd door de 
Staatssecretaris voor de bestrijding van de sociale fraude. De SIOD bestond in 2015 uit 8 coördinatoren en 1 
secretaris, gedetacheerd vanuit de verschillende inspectiediensten. Alhoewel het SIOD zelf geen 
onderzoekmandaat heeft, heeft ze onder meer als doelstelling de internationale samenwerking tussen 
inspectiediensten op punt te stellen, door het aanmoedigen van bilaterale en multilaterale 

                                                           
24 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1477033919508&uri=CELEX:32010D0608(02) 
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samenwerkingsverbanden, en samenwerkingsovereenkomsten tussen de Federale en Gewestelijke Overheden 
voor te bereiden voor het organiseren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. Een concreet 
voorbeeld betreft het samenwerkingsakkoord tussen België, Nederland en Luxemburg.25 De focus ligt ook hier 
minder op fraude inzake sociale bijstand maar eerder op fraude in de sociale zekerheid.26 

 
Er is ook een federaal meldpunt in verband met sociale fraude, maar dat omvat ook enkel fraude inzake 
domicilie, oneerlijke concurrentie, sociale dumping, zwartwerk, problemen met verloning, arbeidsduur en 
jaarlijkse vakantie. 27 
 
In het verleden werd door sociale verhuurders al eens getracht om via de consulaten en ambassades van het 
betrokken land te werken, maar zonder veel succes. Tijdens de vorige legislatuur werd de problematiek 
besproken tijdens de rondetafelconferenties die in het teken stonden van de aanpak van domiciliefraude in de 
sociale huursector. Tijdens de tweede en laatste conferentie op 13 maart 2014 werd afgesproken om via het 
departement internationaal Vlaanderen en de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese 
Unie de mogelijkheden af te tasten om buiten het fiscale terrein gegevens uit te wisselen, waaronder 
eigendomsgegevens.28 Er is daar geen gekend resultaat uit voortgekomen.  
 
In Nederland daarentegen wordt actief onderzoek gedaan naar sociaal verzekerden van wie men denkt dat ze 
een vermogen hebben in het buitenland. Zo werd als onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) opgericht binnen de schoot van het 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het IBF Is belast met het administratief onderzoek 
naar grensoverschrijdende fraude op het gebied van sociale zekerheid, namelijk het hebben van niet 
aangegeven inkomen of vermogen in het buitenland. Van zodra bijvoorbeeld de gemeente een vermoeden 
heeft dat een persoon fraudeert, en zij dat vermoeden kan staven met een dossier, kan ze een 
onderzoekaanvraag indienen bij het IBF. 29  
 
In theorie kan het IBF in alle landen een onderzoek verrichten, maar het resultaat is afhankelijk van de 
medewerking en de politieke situatie in een land en de verdragsrechtelijke afspraken voor informatie-
uitwisseling betreffende niet openbare documenten. Het onderzoek wordt immers niet door het IBF zelf 
uitgevoerd. Afhankelijk van het land, zijn er andere werkwijzen. In een aantal strategische landen is er 
specifiek een persoon aanwezig op de ambassade die zich met de onderzoeken bezighoudt. In andere landen 
wordt er beroep gedaan op de algemene diensten van het consulaat of de ambassade of wordt er 
samengewerkt met een zusterorganisatie inzake sociale zekerheid die voor hen het onderzoek verricht. 30 
 
In principe kunnen België en/of Vlaanderen ook een dergelijk initiatief nemen. Het maken van specifieke 
internationale afspraken om dergelijke samenwerking mogelijk te maken, is echter niet evident. De 
verbintenissen opgenomen in een bi- of multilateraal verdrag, steunen immers meestal op wederkerigheid. Uit 
een antwoord van toenmalig minister-president Kris Peeters op een parlementaire vraag blijkt dat de vanuit 

                                                           
25 http://www.benelux.int/nl/kernthemas/fraudepreventie/bestrijden-van-sociale-fraude 
26 http://www.siod.belgie.be/siodsirs/moduleHome.aspx?id=20032 
27 https://www.meldpuntsocialefraude.belgie.be/nl/index.html 
28

 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/932225 
29 http://www.uwv.nl/zakelijk/Images/handreiking-inkomen-en-vermogen-in-het-buitenland.pdf 
30 idem 
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Vlaams oogpunt meest interessante partnerlanden geen onmiddellijk belang hebben bij het sluiten van 
dergelijke verdragen.31 Welke die partnerlanden waren, hebben we geen zicht op. Een dergelijk verdrag zou 
bovendien, gelet op de federale bevoegdheid voor het registreren, archiveren en actualiseren van de 
eigendomsrechten op onroerende goederen, per definitie een gemengd karakter hebben, waardoor ieder 
initiatief dient te worden besproken op een Interministeriële Conferentie voor het Buitenlands Beleid.32  

3.2.2 Piste 

In navolging van het Nederlandse voorbeeld is het interessant om na te gaan of eenzelfde werkwijze kan 
uitgebouwd worden. Zo zou er een centraal aanspreekpunt moeten zijn dat coördinerend optreedt ten 
aanzien van het opsporen van grensoverschrijdende uitkeringsfraude en sociale fraude. Een volwaardig luik 
daarbinnen zou het niet aangeven van onroerend vermogen zijn. Bij aangetoonde vermoedens van fraude kan 
vervolgens via de Vlaamse en/of Belgische diplomatieke posten in het betreffende land een onderzoek 
geopend worden. Om de mogelijkheid hiertoe na te gaan moet er eerst overleg gepleegd worden met het 
departement Buitenlandse Zaken en desgevallend een verzoek ingediend worden in de Interministeriële 
Conferentie voor het Buitenlands Beleid met het oog op het opsporen van niet aangegeven (inkomens en) 
onroerende goederen in het buitenland.  
 
 

3.3 HET PRINCIPE VAN DE OMGEKEERDE BEWIJSLAST  

3.3.1 Situering 

Voorgaande pistes vertrekken vooralsnog van een eerder passieve medewerking van de (kandidaat-)huurder. 
Het uitwisselen van gegevens met betrekking tot onroerende goederen in het buitenland gebeurt op niveau 
van de overheden zelf. Op basis van de beschikbare informatie kan de overheid vervolgens nagaan of de 
(kandidaat-)huurder voldoet aan de eigendomsvoorwaarde.  
 
Het moet echter mogelijk zijn om van de (kandidaat-)huurder een actieve medewerking te verwachten bij de 
vrijgave van buitenlandse eigendomsgegevens.33 Dat betekent dat van de (kandidaat-)huurder expliciet wordt 
verwacht dat hij een verklaring of attest van de diplomatieke vertegenwoordiging van het land van herkomst 
voorlegt omtrent eventuele onroerende goederen. Enkel indien het land in kwestie te kennen geeft over de 
persoon en zijn gezinsleden niet over gegevens te beschikken, kan gesteld worden dat de persoon voldoet aan 
de eigendomsvoorwaarde.   
 
Van dat principe kan maar in het geval van (een ernstig) vermoeden van fraude gebruik gemaakt worden. 
Standaard een bewijs opvragen van onroerende eigendom in bijvoorbeeld het moederland als personen in het 
buitenland zijn geboren, of er ascendenten of descendenten hebben, is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. 
Immers ook (kandidaat-)huurders geboren in België, met of zonder ascendenten of descendenten in het 
buitenland, kunnen eigenaar zijn van een onroerend goed in het buitenland. Bovendien kunnen (kandidaat-) 

                                                           
31

 https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/schriftelijke-vragen/712845 
32 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994030842&table_name=wet 
33 http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1168294 
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huurders ook buiten hun moederland een onroerende eigendom hebben. Welbeschouwd betekent dit dat 
iedere (kandidaat-)huurder zou moeten bewijzen dat hij in geen enkel land een onroerende eigendom heeft, 
wat disproportioneel zou zijn. Bovendien zou een beëdigde vertaling gevraagd moeten worden voor heel wat 
documenten die anders niet begrijpelijk zijn voor de sociale verhuurders of overheidsdiensten. Er moet 
bijgevolg al een indicatie van fraude zijn die een gerichte controle mogelijk maakt.  
 

3.3.2 Piste 

Er dient juridisch nagegaan te worden of en in welke mate de bewijslast kan gelegd worden bij de betrokkene 
zelf. Hierbij moet onderzocht worden of het weigeren van de toegang tot een sociale huurwoning of het 
opzeggen van een lopende sociale huurovereenkomst wanneer de betrokkene er niet in slaagt het bewijs te 
leveren, proportioneel is ten aanzien van het grondrecht op wonen. 

4 CONCLUSIES 

De opsporing van niet aangegeven onroerende goederen in het buitenland bevindt zich op het snijvlak van 
fiscale en sociale fraude. Fiscale fraude, omdat men verplicht is inkomsten verkregen uit onroerende goederen 
in het buitenland aan te geven in het kader van de personenbelasting. Sociale fraude, omdat de persoon 
samen met zijn gezinsleden onterecht in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Dat geldt eveneens 
voor ondersteuning door het OCMW.  
 
Wat de bestrijding vanuit het fiscale oogpunt betreft, zijn er diverse internationale initiatieven. Dankzij de 
richtlijn 2011/16/EU en de OESO verdragen is er een concrete basis om de administratieve samenwerking op 
het gebied van de belastingen binnen en buiten de EU te optimaliseren. Op termijn moet dat vooral de 
mogelijkheid waarbij een sociale huurder of kandidaat-huurder een niet gekend eigendom bezit in een EU 
lidstaat, onbestaande maken of toch minstens ernstig bemoeilijken. Bij vermoedens van eigendom zijn er 
dankzij het centraal verbindingsbureau een eenduidig aanspreekpunt en procedure om inlichtingen in te 
winnen bij de lidstaat waar het eigendom vermoedelijk gelegen is. Hetzelfde verbindingsbureau zal het 
aanspreekpunt vormen voor de internationale samenwerking op het vlak van het vermijden van dubbele 
belastingen. Dat betekent dat ze eveneens bevoegd zullen zijn om inlichtingen te vragen aan en eventueel 
onderzoekdaden te plegen in landen die via deze weg samenwerken met de Belgische fiscale overheid. 
Daarmee wordt het actieterrein gevoelig verruimd. Vraag is echter of de bestaande richtlijn en verdragen 
expliciet genoeg machtiging verlenen om onroerende goederen te gaan identificeren in het betrokken land. 
Sociale verhuurders kunnen ook geen beroep doen op die diensten om bij sterke vermoedens van onroerende 
goederen in een specifiek land inlichtingen op te vragen. Ook de gegevens die wel ter beschikking zijn van de 
FOD Financiën moeten eenduidig kunnen aangeven dat het effectief om een woning gaat, of een perceel 
bestemd voor woningbouw.  
 
Wat de bestrijding vanuit sociaal oogpunt betreft, kan in navolging van het Nederlands voorbeeld overwogen 
worden om via een centraal aanspreekpunt beroep te doen op de Vlaamse en federale diplomatieke posten 
om vermoedens van grensoverschrijdende sociale fraude inzake onroerende goederen te gaan onderzoeken in 
het betreffende land. Het is echter niet evident om internationale verdragen af te sluiten vanuit dat oogpunt.  
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Om draagvlak en synergiën te creëren kan daarom beter samengewerkt worden met de verschillende 
inspectiediensten die actief zijn rond grensoverschrijdende sociale fraude, en dan meer bepaald, zoals in 
Nederland, uitkeringsfraude. Bij een gelijklopende interesse zal het draagvlak voor een dergelijk initiatief 
aanzienlijk verhoogd worden.  
 
Om onroerende goederen in het buitenland actiever te gaan opsporen vanuit fiscaal en sociaal oogpunt is het 
aangewezen om deel te nemen aan één of meer rondetafelconferenties met verschillende overheidsdiensten 
en hun kabinetten. De scoop zou hier specifiek moeten liggen op uitkeringsfraude en fraude in de sociale 
bijstand door het achterhouden van gegevens inzake inkomsten en vermogens.  Rondetafelconferenties zijn 
daarvoor een nuttig instrument. Er kan enerzijds gewezen worden op het succes van de methodiek onder de 
vorige legislatuur op het vlak van domiciliefraude. De federale regering heeft de methodiek dan ook 
verdergezet door in de loop van 2015 verschillende sectorspecifieke rondetafelconferenties te organiseren 
met risicosectoren zoals de bouw, het transport, de schoonmaak,…. 34    De huidige staatssecretaris bevoegd 
voor Sociale Fraudebestrijding heeft voor 2016-2017 aangekondigd met de OCMW’s en lokale besturen samen 
te zitten om domiciliefraude aan te pakken.35 Dat bewijst dat er draagvlak is voor de methodiek. Het moet dan 
ook mogelijk zijn om onze bezorgdheden inzake onroerende goederen in het buitenland te bespreken in een 
dergelijke conferentie. 
 
Op de conferentie kunnen volgende aspecten behandeld worden: 
 

- Uit deze nota blijkt dat er redelijk wat beweging is op het internationale vlak betreffende  
administratieve samenwerking inzake belastingen. Er is zelfs sprake van automatische 
gegevensuitwisseling. Wat kan precies verwacht worden van deze evoluties?  

- Op het vlak van sociale fraudebestrijding gaat het vooral om fraude met betrekking tot de sociale 
zekerheid. Kan aan de sociale bijstand een volwaardig gewicht gegeven worden, als bijzondere tak van 
het sociaal zekerheidsrecht? Hoe kijkt men in het buitenland hiernaartoe? 

- Wat is de bestaande ervaring op het vlak van het bestrijden van grensoverschrijdende fiscale en 
sociale fraude en hoe wordt aangekeken op een specifieke verruiming naar onroerende goederen in 
het buitenland?  

- Biedt het huidig juridisch kader van de eigendomsvoorwaarde in het gewestelijk woonbeleid 
voldoende rechtsgrond om op basis daarvan internationale samenwerking te bekomen? 

- Op welke personeelsinzet moet er gerekend worden, zowel op het vlak van coördinatie, als op vlak van 
het ter plekke uitvoeren van onderzoeken? 

- … 
 
Een aanvullende mogelijkheid bestaat erin om in de regelgeving te verankeren dat bij ernstige en aantoonbare 
vermoedens van fraude de bewijslast bij de betrokken persoon en zijn gezin kan gelegd worden. Hierbij moet 
onderzocht worden of het weigeren van de toegang tot een sociale huurwoning of het opzeggen van een 
lopende sociale huurovereenkomst wanneer de betrokkene er niet in slaagt het bewijs te leveren, 
proportioneel is ten aanzien van het grondrecht op wonen. 

                                                           
34 http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/0020/54K0020039.pdf 
35 http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/0020/54K0020064.pdf 


