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De issue:De issue:

•• Kern van het debat is een dubbele frustratie en een Kern van het debat is een dubbele frustratie en een 
dubbele vraag naar efficidubbele vraag naar efficiëëntie en effectiviteitntie en effectiviteit
–– fraudebestrijdende overhedenfraudebestrijdende overheden: ontsporing onderzoeken, : ontsporing onderzoeken, 

procedurele belemmeringen, scheidingen en beschotten procedurele belemmeringen, scheidingen en beschotten 
leiden tot beperkte infoleiden tot beperkte info--uitwisseling, vervelende vrijspraken uitwisseling, vervelende vrijspraken 
die jaren werk wegwissen,onvoldoende middelen om alle die jaren werk wegwissen,onvoldoende middelen om alle 
fraude effectief aan te pakkenfraude effectief aan te pakken……

–– belastingplichtigenbelastingplichtigen: ondernemers en gewone burgers : ondernemers en gewone burgers 
behandeld als criminelen ook voor behandeld als criminelen ook voor ““fiscale vergissingenfiscale vergissingen””, , 
jarenlange procedures en financijarenlange procedures en financiëële onzekerheid,gevoel le onzekerheid,gevoel 
dat grote dat grote fraudefraude--gehelengehelen onaangepaktonaangepakt blijven, onbegrip blijven, onbegrip 
voor al te assertieve BBI en voor al te assertieve BBI en parketparket--actiesacties,,……
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De issue:De issue:

•• WellichtWellicht veelveel te te bereikenbereiken met met logischlogisch evidenteevidente ingrepeningrepen die die 
al al jarenjaren geledengeleden haddenhadden moetenmoeten doorgevoerddoorgevoerd wordenworden
–– moeilijkhedenmoeilijkheden functioneringfunctionering belastingadministratiebelastingadministratie eiseneisen hun hun toltol

((vbvb. 1 . 1 controleurcontroleur VennBVennB in Limburg):  in Limburg):  verhogingverhoging pakpak--kans kans werktwerkt ontradendontradend, , lokalelokale
controlescontroles ontlastenontlasten BBI en BBI en parketparket doordoor snellesnelle afhandelingenafhandelingen en en dadingendadingen

–– infoinfo--uitwisselinguitwisseling binnenbinnen administratieadministratie wordtwordt slechtsslechts nu nu 
doorgevoerddoorgevoerd ((oplettenopletten voorvoor regularisatiedienstregularisatiedienst))

–– infoinfo--uitwisselinguitwisseling tussentussen administratiesadministraties vereistvereist veelveel werkwerk en en overlegoverleg
((enkeleenkele logischelogische procedureprocedure vereistenvereisten kunnenkunnen afdoendeafdoende beschermingbescherming privprivéé--sfeersfeer
waarborgenwaarborgen + + afwegingafweging privprivéé--sfeersfeer versus versus noodnood aanaan effectieveeffectieve fraudebestrijdingfraudebestrijding

De issue:De issue:

•• Wellicht veel te bereiken met logisch evidente ingrepen Wellicht veel te bereiken met logisch evidente ingrepen 
die al jaren geleden hadden moeten doorgevoerd die al jaren geleden hadden moeten doorgevoerd 
wordenworden
–– regionale bevoegdheidsafbakeningen afbouwen:regionale bevoegdheidsafbakeningen afbouwen: omvormen tot omvormen tot 

toewijzingsregels die geen bevoegdheidsbeperkende regels zijntoewijzingsregels die geen bevoegdheidsbeperkende regels zijn
–– uitbouw van een gespecialiseerd uitbouw van een gespecialiseerd «« fiscaal auditoraatfiscaal auditoraat »» binnen het parket:binnen het parket:

maakt teamwerk en specialisate mogelijk  (cfr: Parl Comm maakt teamwerk en specialisate mogelijk  (cfr: Parl Comm één charterverslag)n charterverslag)
–– fiscale strafzaken behandelen met fiscale zetel van correctionelfiscale strafzaken behandelen met fiscale zetel van correctionele e 

rechtbankrechtbank: hoe ook: hoe ook
–– en ook: hernieuwde nood aan en ook: hernieuwde nood aan «« team van wijzenteam van wijzen »» binnen binnen 

administratie/parket om onderzoeksinspanningen zonder/met zeer administratie/parket om onderzoeksinspanningen zonder/met zeer 
beperkte slaagkans te vermijden (beweerde fraude is niet steeds beperkte slaagkans te vermijden (beweerde fraude is niet steeds 
fraude)fraude)……



3

De IssueDe Issue
Blijft : centrale vraag naar meest effectieve bestrijdingswijze Blijft : centrale vraag naar meest effectieve bestrijdingswijze van diverse fraudevan diverse fraude--
vormen:  grens tussen administratieve sanctionering en strafrechvormen:  grens tussen administratieve sanctionering en strafrechtelijke beteugelingtelijke beteugeling
–– administratieve sanctionering:administratieve sanctionering:

•• gericht op inning belastingengericht op inning belastingen
•• beteugeling door boetebeteugeling door boete--regelingregeling
•• is is «« fiscale procedurefiscale procedure »»: plicht tot meewerken voor belastingplichtige (spreekplicht): plicht tot meewerken voor belastingplichtige (spreekplicht)
•• richt zich tot individuele belastingplichtige, administratie besricht zich tot individuele belastingplichtige, administratie beslist over al dan niet uitbreiden list over al dan niet uitbreiden 

onderzoekonderzoek
•• reflecteert effect recurrente controles en centraal aangestuurd reflecteert effect recurrente controles en centraal aangestuurd onderzoeksbeleidonderzoeksbeleid

-- strafrechtelijke sanctionering:strafrechtelijke sanctionering:
-- gericht op bestraffing, handhaving gericht op bestraffing, handhaving «« openbare ordeopenbare orde »»
-- beteugeling door strafsancties (gevangenis, boeten, verbeurdverkbeteugeling door strafsancties (gevangenis, boeten, verbeurdverklaringen)laringen)
-- onderzoek met aanwending middelen strafrechtapparaat en rechterlonderzoek met aanwending middelen strafrechtapparaat en rechterlijk toezicht ijk toezicht 

(huiszoekingen, aanhoudingen, inbeslagnemingen) doch met zwijgre(huiszoekingen, aanhoudingen, inbeslagnemingen) doch met zwijgrecht belastingplichtigecht belastingplichtige
-- impliceert vaak: uitdeining onderzoek in belang van impliceert vaak: uitdeining onderzoek in belang van «« openbare ordeopenbare orde »»
-- reflecteert vervolgingsbeleid, maar is ook klacht gebonden of klreflecteert vervolgingsbeleid, maar is ook klacht gebonden of klacht beacht beïïnvloed..nvloed..

De issueDe issue

•• twee kerngegevens:twee kerngegevens:
–– elke intentionele fiscale overtreding is een strafrechtelijk elke intentionele fiscale overtreding is een strafrechtelijk 

misdrijf: fiscaal recht fundamenteel misdrijf: fiscaal recht fundamenteel «« gepenaliseerdgepenaliseerd »»: : 
•• leidt tot structureel dooreen lopen van administratieve en strafleidt tot structureel dooreen lopen van administratieve en strafrechtelijke rechtelijke 

procedure met procedure met 
–– ontdubbelingen van compententies die overlappend gebruikt wordenontdubbelingen van compententies die overlappend gebruikt worden, , 
–– detacheringendetacheringen
–– administratie en BBI zijn steeds met strafrechtelijke dossiers badministratie en BBI zijn steeds met strafrechtelijke dossiers bezig ezig –– parket is parket is 

steeds met fiscaalsteeds met fiscaal--technische inningsdossiers bezig)technische inningsdossiers bezig)
–– dubbele bestraffing: belastingheffing dubbele bestraffing: belastingheffing één verbeurdverklaringn verbeurdverklaring

•• maar ook vragen omtrent rechtsbescherming en scheiding der machtmaar ook vragen omtrent rechtsbescherming en scheiding der machten en 

–– louter fiscale ingrijpmogelijkheid tegen vermeende louter fiscale ingrijpmogelijkheid tegen vermeende 
misbruiken (art 344,misbruiken (art 344,§§1) is dode letter 1) is dode letter 

•• leidt tot veralgemeend gebruik van leidt tot veralgemeend gebruik van «« simulatie simulatie –– fictiviteitfictiviteit -- valsheid in valsheid in 
geschriftegeschrifte »» of al te originele technieken of al te originele technieken «« cash drain cash drain –– ultra vires ultra vires ––
abnormale of goedgunstige voordelenabnormale of goedgunstige voordelen »» die betwistbaar uitdeinendie betwistbaar uitdeinen
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De stand van zakenDe stand van zaken

•• Parlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraudeParlementaire onderzoekscommissie naar de grote fiscale fraude--dossiers dossiers 
leverde lijvig en boeiend verslag af op 7 mei 2009leverde lijvig en boeiend verslag af op 7 mei 2009
–– met 108 aanbevelingen omtrent 54 issues (in de bundel)met 108 aanbevelingen omtrent 54 issues (in de bundel)
–– duidt op parlementaire politieke consensusduidt op parlementaire politieke consensus
–– doch vele aanbevelingen eerder embryonaal en intentieverklaringedoch vele aanbevelingen eerder embryonaal en intentieverklaringenn

•• Werkgroep charter belastingplichtigeWerkgroep charter belastingplichtige
–– invalshoek van de rechtsbescherminginvalshoek van de rechtsbescherming
–– maar ook van de effectiviteit fraudebestrijdingmaar ook van de effectiviteit fraudebestrijding
–– rapport eind september 2009 met reacties op een aantal van de aarapport eind september 2009 met reacties op een aantal van de aanbevelingennbevelingen

•• Thans: Werkgroep Thans: Werkgroep «« Una ViaUna Via »» die enkele kerndie enkele kern--elementen nader uitwerktelementen nader uitwerkt
•• Diverse Wetsvoorstellen (vb. Dhr Vandermaelen inzake Bankgeheim Diverse Wetsvoorstellen (vb. Dhr Vandermaelen inzake Bankgeheim en Una en Una 

Via: Via: 
•• Parl.Doc. de Kamer, 2009Parl.Doc. de Kamer, 2009--2010, Zitting 52, Doc 2205/001, 15p en Doc 2010/001, 86p.2010, Zitting 52, Doc 2205/001, 15p en Doc 2010/001, 86p.

De aanbevelingen / voorstellenDe aanbevelingen / voorstellen

•• Zeer verdienstelijke lijst van efficiZeer verdienstelijke lijst van efficiëëntie verhogende suggestiesntie verhogende suggesties
–– op niveau administratieve organisatie en politionele organisatieop niveau administratieve organisatie en politionele organisatie

•• stabiliteit personeelskader stabiliteit personeelskader –– specialisatiespecialisatie
•• centralisatie conmplexe dossiers centralisatie conmplexe dossiers –– interne communicateinterne communicate
•• opleiding enz..opleiding enz..
•• delicater echter:delicater echter:

–– rulingpraktijk ten aanzien van fiscale constructies: dreigt kindrulingpraktijk ten aanzien van fiscale constructies: dreigt kind met badwater weg te met badwater weg te 
gooiengooien…… wel inderdaad explicietere periodieke inhoudelijke rapporteringwel inderdaad explicietere periodieke inhoudelijke rapportering aan aan 
ParlementParlement

–– automatisch inzagerecht strafdossiers (versus = partij en geheimautomatisch inzagerecht strafdossiers (versus = partij en geheim onderzoek enz)onderzoek enz)
–– extern toezichtsorgaan: comite F op parlementair niveauextern toezichtsorgaan: comite F op parlementair niveau

•• Verdienstelijke beleidssuggesties:Verdienstelijke beleidssuggesties:
–– aanpassing bankgeheim (nood aan aanpassing bankgeheim (nood aan «« Copernicaanse omwentelingCopernicaanse omwenteling »»))
–– invoering verruimde invoering verruimde «« minnelijke schikkingminnelijke schikking »»
–– vraagstelling inzake revraagstelling inzake re--activering antimisbruik bepalingactivering antimisbruik bepaling
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De De aanbevelingenaanbevelingen / / voorstellenvoorstellen

•• InternationaalInternationaal fiscale fiscale aanbevelingenaanbevelingen: : wellichtwellicht hethet
zwakkerezwakkere stukstuk van de van de teksttekst
–– CFC regels CFC regels invoereninvoeren: : uiterstuiterst complexcomplex en en huidigehuidige niet niet 

tegenstelbaarheidtegenstelbaarheid + DBI + DBI beperkingenbeperkingen isis afdoendeafdoende efficiefficiëëntnt
–– politiekpolitiek dubbelbelastingverdragendubbelbelastingverdragen met met 

«« belastingparadijzenbelastingparadijzen »» (???) en (???) en vrijstellingvrijstelling buitenlandsebuitenlandse
winstwinst herzienherzien::

•• isis «« stopstop--gogo »» politiekpolitiek, , verdragverdrag isis parlemenairparlemenair gegevengegeven, diverse , diverse 
verdragenverdragen belangrijkebelangrijke onderdelenonderdelen voorvoor internationale fiscale internationale fiscale 
uitstralinguitstraling van van BelgiBelgiëë ((vbvb. Hong Kong). Hong Kong)

•• de de «« Una ViaUna Via »» benaderingbenadering alsals oplossingoplossing van van eeneen
geheelgeheel van van knelpuntenknelpunten:  prima :  prima uitgangspuntuitgangspunt !!

De Una Via De Una Via benaderingbenadering

•• WenstWenst oplossingoplossing aanaan te te biedenbieden voorvoor doordoor elkaarelkaar lopenlopen van van 
strafrechtelijkestrafrechtelijke procedureprocedure en en administratieveadministratieve procedureprocedure, en , en voorvoor allealle
gevolgengevolgen daarvandaarvan

•• ElkElk individueelindividueel dossier: dossier: ofwelofwel administratiefadministratief afgehandeldafgehandeld en en belastbelast, , 
ofwelofwel strafrechtelijkstrafrechtelijk afgehandeldafgehandeld en en gesanctioneerdgesanctioneerd ((bijvbijv. . geengeen cumul cumul 
taxatietaxatie en en verbeurdverklaringverbeurdverklaring))

•• OprichtingOprichting FederaleFederale DienstDienst voorvoor Fiscale Fiscale FraudebestrijdingFraudebestrijding: : bepaaltbepaalt
«« lotlot »» van van elkelk dossier in dossier in functiefunctie van van beleidsvisiebeleidsvisie fraudebestrijdingfraudebestrijding
doordoor regeringregering vastgelegdvastgelegd
–– administratiefadministratief: BBI met : BBI met boetesboetes
–– strafrechtelijkstrafrechtelijk: : parketparket met met strafsanctiesstrafsancties, , dochdoch «« terugvalterugval »» naarnaar BBI BBI alsals

parketparket alsnogalsnog beslistbeslist tottot seponeringseponering na na onderzoekonderzoek……
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De Una Via De Una Via benaderingbenadering

• Parlementaire benadering: wellicht onvoldoende consistente
uitwerking van prima basis –idee
– versus Werkgroep Charter: zeer consistente uitwerking

• Parlement. Comm.: ook administratief te behandelen fraude 
blijft een strafrechtelijk misdrijf (quid prerogatieven parket?)
– dus BBI behandelt fiscale misdrijven
– maar zonder in werking stelling strafrecht apparaat
– dus strafrecht apparaat bevoegdheden verschaffen aan BBI

• recht op huiszoeking
• hoedanigheid officier gerechtelijke politie
• « ad hoc » aanpassing wetgeving strafprocedure voor fiscale dossiers:

– mini-gerechtelijk onderzoek

De Una Via De Una Via benaderingbenadering
• Problematiek vermenging administratieve behandeling en 

strafrechtelijke behandeling eigenlijk naar « beneden »
geschoven: verdergaande criminalisering van fiscaliteit via 
bevoegdheden administratie…(problemen scheiding der 
machten, enz..)

• = gemiste kans
• consistente benadering gaat ervan uit dat

dossiers waar strafrechtapparaat niet wordt
ingezet niet strafrechtelijk zijn (inning gelden staat
centraal; strafR veroordeling geringe maatschappelijke
toegevoegde waarde) en dan ook uit strafrecht te 
halen en te depenaliseren
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De Una Via De Una Via benaderingbenadering

•• Dus: FDFF Dus: FDFF beslistbeslist of of 
–– fiscaalfiscaal dossier dossier louterlouter fiscaalfiscaal isis: : administratieveadministratieve afhandelingafhandeling met met 

((verzwaardeverzwaarde) ) boetesboetes
–– fiscaalfiscaal dossier dossier eeneen «« fiscaalfiscaal misdrijfmisdrijf »» inhoudtinhoudt: : strafrechtelijkestrafrechtelijke afhandelingafhandeling

die die leidtleidt tottot inninginning via via verbeurdverklaringverbeurdverklaring

•• DefinitieDefinitie «« fiscaalfiscaal misdrijfmisdrijf »»: : praetoriaanspraetoriaans in te in te vullenvullen doordoor FDFF FDFF 
((legistieklegistiek uituit te te werkenwerken) ) voorvoor dossiers die dossiers die bepaaldebepaalde drempelsdrempels
overschrijdenoverschrijden ((meermeer dan 1mio; niet dan 1mio; niet inzakeinzake elementenelementen vermeldtvermeldt
op op enigeenige wijzewijze in in rekeningenrekeningen of of aangifteaangifte;;……))

•• BBI: BBI: volheidvolheid van van bevoegdheidbevoegdheid voorvoor fraudefraude--dossiers die niet dossiers die niet 
penaalpenaal zijnzijn

Definitie Fiscaal misdrijf…

•• OvertredingenOvertredingen van de van de belastingwetbelastingwet met met kennelijkkennelijk bedrieglijkbedrieglijk
inzichtinzicht, , tenzijtenzij::

•• -- betrokkenbetrokken bedragbedrag aanaan belastingenbelastingen ((verbondenverbonden aanaan hethet geheelgeheel
van de van de verrichtingenverrichtingen over de over de tijdtijd) ) lagerlager dan [1 moi Euro]dan [1 moi Euro]

•• -- de de aangevoerdeaangevoerde overtredingovertreding betrekkingbetrekking heeftheeft op op elementenelementen of of 
cijferscijfers die op die op duidelijkeduidelijke ((wezeweze hethet eventueeleventueel verkeerdeverkeerde) ) wijzewijze
opgenomenopgenomen zijnzijn in de in de boekenboeken of of rekeningenrekeningen (en (en bijlagenbijlagen) of ) of 
fiscale fiscale aangifteaangifte van de van de belastingplichtigebelastingplichtige die die aanaan de de 
belastingdienstenbelastingdiensten ter ter inspectieinspectie zijnzijn voorgelegdvoorgelegd (dus niet indien in (dus niet indien in 
«« attestenattesten »»))

•• -- eeneen niet niet aangifteaangifte gebaseerdgebaseerd isis op op eeneen gemotiveerdegemotiveerde en niet en niet 
manifestmanifest onredelijkeonredelijke interpretatieinterpretatie van de van de belastingwetbelastingwet……
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De kwalificatie

• Fiscus verplicht bij inschatting « fiscaal misdrijf » klacht
in te dienen bij parket
– parket oordeelt: aanvaardt klacht of niet
– tussenkomende rol FDFF
– fiscus wordt partij: geen « burgerlijke partij »: geen cumulatie

belastingen en verbeurdverklaring
– niet aanvaarding klacht, seponering: fiscus herneemt volle

bevoegdheid
• Parket beslist finaal (toezicht rechter) doch enkel fiscaal

misdrijf als fiscus ontdoken belasting vaststelt

Behandeling fiscaal misdrijf

• Uitsluitend door het parket
• Administratie is « partij in het geding »

(wapengelijkheid)
– kan info, belastingberekeningen en 

interpretaies aanreiken
– gehoord als getuige, geen deelneming aan

onderzoeksdaden
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De De aanbevelingenaanbevelingen / / voorstellenvoorstellen

•• UitbouwUitbouw gespecialiseerdgespecialiseerd fiscaalfiscaal auditoraatauditoraat
–– verticale verticale integratieintegratie bijbij dossieropvolgingdossieropvolging

•• meldingsplichtmeldingsplicht voorvoor adviseursadviseurs
–– versus versus beroepsgeheimberoepsgeheim advocaatadvocaat alsals basisregelbasisregel in in democratiedemocratie

•• kan kan welwel enkelenkel «« rechtspositierechtspositie bepalenbepalen, , verdedigenverdedigen in in rechterechte, en , en 
regulariserenregulariseren »»

•• strafverzwaringstrafverzwaring meewerkendemeewerkende consultantsconsultants
–– thansthans reedsreeds hoofelijkehoofelijke aansprakelijkheidaansprakelijkheid alsals medemede--daderdader
–– werkgroepwerkgroep charter: charter: onderscheidonderscheid adviesadvies en en actieveactieve tussenkomsttussenkomst

((oprichtingoprichting, , geldstromengeldstromen))

VoorlopigVoorlopig besluitbesluit

•• Op de Op de meestemeeste puntenpunten isis eeneen redelijkeredelijke consensus consensus denkbaardenkbaar
wellichtwellicht

•• RegeringswerkgroepRegeringswerkgroep actiefactief op 10 op 10 domeinendomeinen, in , in essentieessentie
verbandverband houdendhoudend emtemt unauna viavia

•• timingtiming……....


