
BTW-ontvangsten blijven nog altijd 
half procent achter na drie kwartalen 

Regeringscommissaris Zenner noemt evolutie 'geruststellend' 
 

(tijd) - De achterstand in de netto 
BTW-ontvangsten verminderde 
in september in vergelijking met 
het vorige jaar tot een half 
procent of 70 miljoen euro. In 
jurai bedroeg de achterstand 
ring 3,5 procent of 279 miljoen 
euro. Volgens de 
regeringscommissaris belast 
met de fiscale vereenvoudiging 
en strijd tegen de fiscale fraude, 
Alain Zenner (PRL), toont deze 
evolutie aan dat de fiscale 
situatie niet zo dramatisch is als 
verondersteld werd bij de 
begrotingscontrole van juli. 
 

In de eerste negen maanden 
van dit jaar bedroegen de netto 
BTW-ontvangsten van de 
Belgische staat 12,55 miljard euro 
(506,3 miljard frank), Vorig jaar 
bracht de BTW netto 12,62 miljard 
euro of bijna 509 miljard frank op 
in de eerste drie kwartalen. 
Volgens Alain Zenner is de 
evolutie sinds juli geruststellend 
voor de Schatkist. De cumulatieve 
achterstand op jaarbasis bedroeg 
toen 279 miljoen euro, in 
vergelijking met 70 miljoen euro in 
september. 

     Zenner merkt in een interview 
met de krant op dat een extra 
inspanning voor de opsporing van 
BTW-fraude in september nog 
eens 22 miljoen euro opleverde. 
Alain Zenner: 'De evolutie is dus 
eerder geruststellend. In 1995 
hebben we een gelijkaardige 
situatie meegemaakt'. 
      De sterke terugval van de netto 
BTW-inkomsten was een van de 
belangrijkste onderwerpen van 
gesprek tijdens de extra 
begrotingscontrole die de federale 
minister van Begroting, Johan 
vande Lanotte (sp.a), in juli inlaste. 
De regering moest toen door de 
verslechterende economische 
situatie op zoek naar 800 miljoen 
euro (32 miljard frank) om de 
begroting van dit jaar in evenwicht 
te boudera. Vooral bij de 
131W-terugstortingen was er een 
onverklaarbare evolutie. Tijdens de 
eerste zes maanden stortte de 
fiscus ruim 20 procent meer 
137W-inkomsten terug dan een 
jaar voordien. Uiteindelijk spraken 
Vande Lanotte en de minister van 
Financiën, Didier Reynders (PRL), 
af dat een striktere opvolging van 
de fiscale inkomsten en een 
verhoogde strijd tegen de fraude 
dit jaar nog 370 miljoen euro 
moeten opleveren. 

    Ondanks de inhaaloperatie 
belooft 2001 een slecht jaar voor 
de 111W-inkomsten te worden., 
De voorbije vier jaar groeiden de 
netto BTW-inkomsten altijd. De 
groei bedroeg 4,5 procent in 1997, 
2,9 procent in 1998, 9,3 procent in 
2999 en 7,9 procent in 2000. Dit 
jaar stevenen de BTW-inkomsten 
op een nulgroei of minimale 
stijging af. De toename van de 
BTW-teruggaven blijft. met een 
cumulatieve groei van 15,4 procent 
eind september hoog, terwijl de 
bruto BTW-ontvangsten eind 
september met' een groei van 4,7 
procent slechts matig presteerden. 

 
Personeel 

   Alain Zenner blikt met gemengde 
gevoelens terug op een eerste jaar 
ais verantwoordelijke voor meer 
fiscale efficiëntie en voor de strijd 
tegen fraude.-Over' de fiscale 
administratie zegt hij : 'Het is zoals 
met een onderneming die wordt 
geherstructureerd. Je moet voor 
zo'n ingrijpende operatie het 
personeel meekriigen. Dat is een 
proces dat tijd nodig heeft.'  
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‘Fiscus moet rechtszekerheid bieden’ 
Regeringscommissaris Alain Zenner een jaar verantwoordelijk voor strijd tegen fiscale fraude 

 
 
(tijd) - Alain Zenner (PRL), de regeringscommissaris belast met de fiscale vereenvoudiging en de strijd tegen de 
fraude, werkt precies een jaar aan zijn opdracht. Zijn evaluatie na dat eerste jaar is niet eensluidend positief. Er is 
vooruitgang. Maar het gaat traag. Zenner legt vooral de nadruk op de nood aan een gelijke behandeling voor iedereen 
en alle bedrijven. Maar or die gelijkheid en rechtszekerheid te bieden, moet de fiscus duidelijke criteria hanteren. 
Zenner: 'Ik heb die concrete criteria nog steeds niet gezien.' 
 

Senator Alain Zenner had weinig 
politieke ervaring toen bij precies 
een jaar geleden aan de zijde van 
zijn partijgeneoot en minister van 
Financiën Didier Reynders begon 
als bruggenhoofd van de regering 
naar de fiscale administratie. 
Zenner bestempelt zich, naar 
aanleiding van een gesprek over 
zijn mandaat tot on heden, ook nu 
nog steeds niet als een 
beroepspoliticus. Hij lijkt na een 
jaar nog steeds verrast over de 
gang van zaken in de Wetstraat. 
    Alain Zenner: 'Ergens binnen 
wandelen en opleggen lice plots 
ailes anders muet, dat werkt nooit. 
Zowel in private als publieke 
organisaties leidt een dergelijke 
houding tot een mislukking. Je 
moet de mensen meekrijgen, je 
moet ze overtuigen en dat vraagt 
overal de nodige tijd. Tech ben ik 
verwonderd over de moeite die het 
blijkbaar kost om bij een 
overheidsadministratie zaken te 
veranderen. Het gaat erg traag.' 

Zenner heeft moeite met het 
gebrek aan duidelijkheid bij de 
verschillende administraties van de 
fiscus om de verschillen tussen 
legale fiscale optimalisatie en 
illegale fiscale fraude te bepalen. 
'Ik vroeg hierover bij mijn 
aantreden concrete criteria. Maar 
ik heb nog steeds niets ontvangen. 
De administratie zegt mij dat er 
bijkomend studiewerk nodig 'is. 
Maar ik ben bekommerd over het 
beginsel van de rechtszekerheid. 
Ik wens fiscale rechtszekerheid en 
dus vraag ik. richtlijnen voor een 
gelijke interpretatie van de wet in 
alle fiscale dossiers.' 
 

Overheidsbedrijven 
 

De opschudding die eind augustus 
ontstond over mogelijke fiscale 
onregelmatigheden bij 
overheidsbedrijven is de meest 
recente aanleiding voor de 
oprisping van Zenner. 'Eind 
augustus bleek dat de fiscus van 
de regering de opdracht had 
gekregen aile fiscale constructies 
bij de federale, regionale en lokale 
overheidsbedrijven te controleren. 
Bij de begrotingscontrole was 
gebleken dat veel 
overheidsbedrijven betrokken 
waren bij onverklaarbare 
BTW-bewegingen. Zowel binnen 
de regering als bij sommige fiscale 
ambtenaren heette het dat de 
aandacht van de belastingdiensten 
de voorbije jaren al te zeer op 
private ondernemingen gericht 
was. 

Zenner hierover: 'Het moet nog 
blijken of we spreken over fiscale 
optimalisatie of uit de hand 
gelopen praktijken die als fraude 
omschreven kunnen worden. Maar 
precies daarom hebben we ook 
duidelijke criteria nodig.' De fiscus 

bracht eind augustus over vier van 
de negen dossiers verslag uit aan 
de regering. De bedoefing was 
maandelijks aan de regering te 
rapporteren. Zenner: 'Het werk 
gaat voort. Maar sinds eind 
augustus zijn er geen nieuwe 
concrete gevallen bijgekomen.' 

In het Vlaamse landsgedeelte 
sprong het dossier van Aquafin het 
meest in het oog. De fiscus meent 
dat Aquafin sinds 1997 voor 173 
miljoen euro of 7 miljard frank te 

weinig BTW betaalde. De feiten 
tussen 1993 en 1997 zijn verjaard. 
Aquafin betwist dat er sprake is 
van onregelmatigheden. Zenner: 
'Het dossier schiet niet op. Aquafin 
zegt dat er al controles waren. Ik 
weet nog steeds niet of die 
controles uitgevoerd werden. De 
administratie heeft hierover nog 
geen informatie verstrekt'. 

 
Positief rapport 

 
Voor de fraudebestrijding grog 

heel wat aandacht van de 
regeringscommissaris het voorbij 
jaar naar de petroleumsector en de 
BTW-carrousels. De oprichting van 
twee ondersteuningscellen om die 
strijd te coördineren, liep wegens 
een gebrek aan middelen 
vertraging op. Maar maandag 
worden ze officieel vooreesteld. 
Iedereen die in België een 
BTW-nummer aanvraagt, wordt 
sinds juli voor een persoonlijk 
onderhoud met een 
BTW-ambtenaar uitgenodigd. Die 
maatregel was aanvankelijk enkel 
voor de petroleumsector bedoeld. 
Het kabinet van Zenner besloot het 
initiatief te veralgemenen en dat 
zorgde voor kritiek vanuit de 
bedrijfswereld. 
    Zenner: 'Ik heb drie negatieve 
reacties gezien. De Unie van 

Zelfstandige Ondernemers, Unizo, 
vreesde voor meer administratieve 
lasten. De Kamer van Koophandel 
van Antwerpen schreef mij dat zij 
vreest voor nieuwe drempels voor 
buitenlandse investeerders. En 
dan was er nog een commentaar 
van twee fiscalisten in een krant. Ik 
vroeg ben concrete voorbeelden, 
maar kreeg geen antwoord. De 
maatregel is belangrijk en krijgt 
navolging in het buitenland. Ik 
vraag ons actieplan als een geheel 
te bekijken en niet punt per punt.' 
 

Internationale samenwerking 
 

    De regeringscommissaris hecht 
erg veel belang aan de 
internationale samenwerking. 
Zenner: 'De gebeurtenissen van 11 
september waren tragisch. Maar 
ze benadrukken de nood aan 
internationale samenwerking. Het 
wordt een lakmoesproef voor de 
Verenigde Staten om aan te tonen 
hoever ze willen gaan, niet enkel in 
de strijd tegen het terrorisme maar 
ook in de strijd tegen de fiscale 
paradijzen.' 
    De regering van president 
George Bush had voor I1 
september daarvoor een slecht 
rapport. Bush blokkeerde alle 
Amerikaanse engagementen van 
de Financial Action Task Force 
(FATF) tegen belastingparadijzen. 
De Amerikaanse regering vond het 
voor de Amerikaanse banken een 
te zware opdracht om rekening te 
houden met een lijst van 
belastingparadijzen die zich niet 
aan de fiscale spelregels van de 
OESO houden. 

Zenner: 'De trend keert in de 
positieve richting. De Belgische 
wetgeving bevindt zich 
internationaal in een leiderspositie. 
De voorzitter van de Belgische Cel 
voor Financiële 
Informatieverwerking (CFI), Jean 
Spreutels, was deze week in 
Washington aanwezig tijdens de 
vergadering van de 29 
deelnemende landen aan de FATS 
Ik heb hem gevraagd te pleiten 
voor meer helderheid over de 
internationale engagementen 
tegen fiscale fraude. We willen ook 
dat de lijst van landen met 
twijfelachtige fiscale praktijken 
wordt aangepast.' Enkele landen 
die op die lijst horen, staan er 
volgens Zenner nier op. 

De FATF besloot donderdag in 
Washington op vraag van de 
Amerikaanse onderminister van 
Financiën, Jimmy Gurulé, de 
activiteiten van de Task Force te 
heroriënteren op de strijd tegen de 
financiering van terroristische 
activiteiten. 
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