GEEN POLITIEBEVOEGDHEID VOOR BBI

Zenner jaloers op akkoord tussen VS-fiscus en
Europese banken
'Is het normaal dat de Amerikaanse fiscus meer prerogatieven heeft dan de Belgische? '
vraagt kersvers regeringscommissaris voor de strijd tegen de fiscale fraude Alain Zenner (PRL) zich af. Hij werd
gisteren aan de pers voorgesteld door minister Reynders.

Minister van Financiën
Didier
Reynders
(PRL)
presenteerde gisteren op een
persconferentie
'zijn
nieuwe
regeringscommissaris, belast met
de vereenvoudiging van de fiscale
procedures en de strijd tegen de
grote fiscale fraude. Advocaat
Alain Zenner, die in een vorig
leven bekendheid verwierf als
curator van Forges de Clabecq en
voormalig
kabinetschef
van
PRL-voorzitter Daniel Ducarme,
vroeg zich hardop af "of het
normaal is dat de Amerikaanse
fiscus meer prerogatieven heeft
dan de Belgische".
Met die uithaal verwees
de nieuwe regeringscommissaris
naar de onlangs in alle stilte
afgesloten akkoorden tussen de
Amerikaanse Internal Revenue
Service (IRS) en de banksector in
een aantal Europese landen,
waaronder België, Luxemburg en
Zwitserland. Die overeenkomsten
verplichten de betrokken banken
om persoonlijke en financiële
informatie
over
Amerikaanse
belastingplichtigen door te geven
aan de IRS, waarmee de heilige
principes van het bankgeheim en
de
discretieplicht
meteen
overboord worden gegooid.
"Als
dat
principe
doorbroken kan worden voor de

Amerikaanse fiscus, waarom dan
ook niet voor de Belgische
fiscus?", vraagt Zenner zich af.
"En waarom zou er op Europees
niveau geen analoge regeling
gemaakt kunnen worden met de
banksector?" Minister Reynders
viel Zenner bij en verklaarde er
geen been in te zien dat
dergelijke vragen zouden worden
gesteld
aan
de
Belgische
Vereniging van Banken.
Het moet gezegd worden
dat de zogenaamd vrijwillige
akkoorden met de IRS tot stand
zijn gekomen onder zware druk,
met de revolver tegen het hoofd
als het ware. Een hooggeplaatste
bron verklaarde onlangs aan De
Financieel Economische Tijd dat
de banken geen keuze hadden.
Het was ofwel de activiteiten op de
Amerikaanse markt stopzetten, of
ingaan op de Amerikaanse eisen.
Of de Europese en Belgische
autoriteiten in staat en/of bereid
zijn evenveel gewicht in de schaal
te leggen, is nog maar de vraag.
Regeringscommissaris
Zenner wil zich naar eigen zeggen
"met grote , bescheidenheid, maar
met de wil om vooruitgang te
maken" op zijn nieuwe taak
storten. Voorlopig kan hij enkel de
brede contouren van zijn beleid
schetsen, vooraleer hij, meer

details geeft, vraagt hij de nodige
studietijd. Pierre Wunsch, door
Reynders voorgesteld als "de
geestelijke
vader
van
het
belastingkrediet", wordt Zenners
kabinetschef. Adjunct-kabinetschef
is Frank Philipsen, voorheen
ambtenaar van Financiën en
specialist in de bestrijding van
BTW-carrousel, die de cel `Strijd
tegen de grote fiscale fraude' zal
leiden. Philippe Jacquij krijgt de
leiding
over
de
cel
`Vereenvoudiging
van
fiscale
proeedures'.
Desgevraagd
toonde
Zenner zich geen voorstander van
het toekennen van het statuut van
officier van gerechtelijke politie aan
leden
van
de
Bijzondere
Belastinginspectie
(BBI).
Dit
statuut zou de inspecteurs in staat
stellen
om
rechtsgeldige
huiszoekingen, ondervragingen en
andere onderzoeksdaden te doen.
De regeringscommissaris is wel
gewonnen
voor
een
nauwe
samenwerking tussen de BBI en
de parketten, maar acht het niet
noodzakelijk om de inspecteurs
een dergelijk statuut te geven. Hij
ziet meer heil in het tijdelijk
overhevelen, voor welbepaalde
dossiers, van fiscale specialisten
uit de ambtenarij naar het gerecht.

