
Gedetacheerde fiscale ambtenaren zijn nog altijd geen politieman 
 

Wetsontwerp nog niet besproken in Kamer 
 
 
(tijd) - De fiscale ambtenaren die gedetacheerd zijn 
naar de Centrale Dienst ter Bestrijding van de 
Georganiseerde Economische en Financiële 
Delinquentie hebben nog altijd niet het statuut van 
officier van gerechtelijke politie. Dit statuut is 
noodzakelijk om de ambtenaren op efficiënte wijze in 
te zetten in de strijd tegen georganiseerde fiscale 
fraude. Dat blijkt uit de interventie van Jef Tavernier, 
fractieleider voor Agalev in de Kamer, tijdens de 
commissie-Financiën. 
 
De detachering van de fiscale ambtenaren grog eind 
vorige maand in. De politieke beslissing was in 1994 
genomen. Het dossier werd pas eind vorig jaar door de 
federale regeringscommissaris voor de strijd tegen de 
grote fiscale fraude, Alain Zenner (PRL-FDF-MCC) 
gedeblokkeerd. 
 
Om effectief inzetbaar te zijn voor politiewerk moeten de 
ambtenaren ook het statuut van officier van de 
gerechtelijke politie bekomen. Zonder dit statuut zijn de 
ambtenaren als het ware soldaten die zonder wapens 
naar de oorlog trekken. Om dit statuut te krijgen, moet 
een tweede wetsontwerp ingediend worden. Dit 

wetsontwerp Is door de medewerkers van de federale 
minister van Justitie, Marc Verwilghen (VLD), 
uitgeschreven en voor advies aan de Raad van State 
overgemaakt. 
Het advies van de Raad van State over dat wetsontwerp 
ligt volgens Jef Tavernier al geruime tijd bij de minister 
van Justitie. De fractieleider van de groenen vraagt zich af 
waarom minister Verwilghen het wetsontwerp niet bij de 
kamer indient. “De politieke beslissing voor de toekenning 
van het statuut is genomen. Ofwel staat minister 
Verwilghen niet langer achter deze beslissing. Ofwel loop 
de afhandeling van het dossier sterke vertraging op”, zegt 
Jef Tavernier. 
Ook Alain Zenner dringt aan op een snelle toekenning 
van het statuut van officier van de gerechtelijke politie aan 
de fiscale ambtenaren. Meerdere brieven zijn hiervoor 
naar de minister van Justitie geschreven. PS-voorzitter 
Elio di Rupo verwijt de minister van Justitie een te laks 
optreden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. 
Die weerspiegelt zich in België volgens Di Rupo vooral in 
financiële fraude. 
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