
GESJOEMEL IN PETROLEUMSECTOR 
EN BTW-CARROUSELS BELANGRIJKSTE DOELWITTEN 

Belasting- 
ambtenaren 
helpen politie 

BRUSSEL -- Politiemensen en belastingambtenaren slaan de handen 

in elkaar om btw-carrousels en petroleumfraude te bestrijden. Liefst 

drie ministers en een regeringscommissaris kwamen er gisteren aan 

te pas om het belang van die gecoördineerde aanpak te 

onderstrepen. 

Van onze redacteur 
Luk Van Eylen 

GEVOEL voor ironie kan minister 
van Financiën Didier Reynders niet 
worden ontzegd. Soms verloopt er 
wat tijd tussen de aankondiging 
van een plan en de realisatie 
ervan, zei Reynders over de 
terbeschikkingstelling van twaalf 
belastingambtenaren aan de 
politie. De wet die voorziet in de 
terbeschikkingstelling van fiscale 
ambtenaren aan de CDGEFID, een 
policiedienst die gespecialiseerd is 
in de strijd tegen de economische 
en financiële delinquentie, is al 
zeven jaar oud. 

Minister Reynders werd 
geflankeerd door zijn 
regeringscommissaris, Alain 
Zenner - die precies een jaar 
geleden werd belast met de 
vereenvoudiging van de fiscale 
procedures en de strijd tegen de 
grote fiscale fraude - en door zijn 
collega's Marc Verwilghen, van 
Justine, en Antoine Duquesne, van 
Binnenlandse Zaken. Het publiek 
bestond uit de top van het 
ministerie van Financiën, 
politiemensen en enkele hoge 
magistraten. 

Er moesten heel wat praktische 

was zeker nier de gemakkelijkste" 
-worden opgeruimd, onderstreepte 
Reynders. Die werden een na een 
opgeruimd en de twaalf beloofde 
fiscale ambtenaren - er waren 65 
kandidaten - zijn inmiddels bij de 
CDGEFID aan de slag. 

POLITIEMENSEN 
EN BELASTING 
AMBTENAREN 
VONDEN ELKAAR 
IN EEN 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
TEGENSTREVER: DE 
GEORGANISEERDE 
FINANCIËLE 
EN FISCALE 
CRIMINALITEIT 

"Normaal gezien tegen het eind 
van het jaar" moet ook het gerecht 
versterking krijgen van zestien ter 
beschikking gestelde 
belastingambtenaren. 

Omdat het zogenaamde “char- 

ter van de belastingplichtige" van 
1986 de medewerking van 
belastingambtenaren aan een 
gerechtelijk onderzoek verbood, was 
het op eieren lopen. De twaalf fiscale 
ambtenaren die overkomen naar de 
CDGEFID -de Centrale Dienst voor 
de bestrijding van de Georganiseerde  
en Financiële Delinquentie mogen 
zich daarom nier bezig- houden met 
dossiers waarin ze , al actief waren 
bij de fiscus, en hetzelfde principe is, 
mutatis mutandis, van toepassing bij 
hun terugkeer naar Financiën. 
“De strijd tegen de georganiseerde 
financiële en economische 
criminaliteit moet multidisciplinair 
gebeuren", zei directeur Johan 
Denolf van de federale politie. 
"Politiemensen en belas- 
.tingambtenaren vonden elkaar in 
een gemeenschappelijke 
tegenstrever : de georganiseerde  
financiële en fiscale criminaliteit." 
Twee specifieke aandachtspunten 
zjin de fraude in de petroleumsector 
en de btw-carrouselfraude. Zowel 
voor de strijd tegen de fraude met 
minerale oliën als voor de 
carrouselfraude werd een gemengde 
ondersteuningscel opgericht. 
Die ondersteuningscellen die voor 
btw-carrousels bij de CDGEFID en 
die voor oliefraude bij de 
administratie der douane en 
accijnzen - hebben onder meer de 
taak de fraudetechnieken en de 
personen die erbij betrokken zijn, in 
kaart brengen en zorgen voor 
juridische analyses. 


