
Fraudecommissaris vreest precedent over btw-factuur van Aquafin 
 
BRUSSEL - Regeringscommissaris Alain Zenner, belast 
met de strijd tegen de fiscale fraude, is het niet eens met 
een voorstel van de belastingadministratie. In dat voorstel 
wordt de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij Aquafin 
een fiscale schuld van 178 miljoen euro kwijtgescholden. 
 
Elf jaar lang - van bij de start in 1991 dus - betaalde Aquafin 
maar 6 procent btw op onderdelen van 
waterzuiveringsinstallaties die het in opdracht van de Vlaamse 
overheid bouwt. Aanvankelijk terecht, maar in 1993 besliste de 
regering dat het 21 procent moest worden. Die beslissing werd 
nooit schriftelijk aan Aquafin meegedeeld. 
 
De waterzuiveringsmaatschappij bleef zes procent betalen en 
stapelde daardoor een schuld van 250 miljoen euro op 
tegenover de fiscus. Dertig procent van dat bedrag kan 
alleszins niet meer worden geïnd, omdat het betrekking heeft 
op de periode voor 1997. De fiscus mag immers maar vijf jaar 
teruggaan en heeft de zaak pas einde vorig jaar ontdekt. 
 
Toch kreeg Aquafin de jongste vijf jaar vier keer de 
belastingcontroleurs over de vloer. Die zijn nooit gestruikeld 
oves het 6 procent-tarief. Daarom zegt de fiscale administratie 
nu dat zij het verschil niet met terugwerkende kracht kan 
opeisen. De regering moet nu beslissen of ze het standpunt 
van de administratie volgt. 

 
Regeringscommissaris Zenner is het met dat standpunt 
alleszins niet eens. Eerst en vooral, argumenteert hij, kan de 
administratie het niet zomaar op een akkoordje gooien met de 
belastingplichtige. Een rechtbank moet volgens hem oordelen 
over de retroactieve inbaarheid van het bedrag dat Aquafin 
eigenlijk aan de fiscus had moeten betalen. 
 
Bovendien, en dat vindt Zenner blijkbaar nog veel erger, vreest 
hij voor een gigantisch precedent. Als deze regeling aanvaard 
wordt, kan elke burger argumenteren dat de fiscus niet terug 
kan gaan in de tijd. Zodra de jaarlijkse controle achter de rug is 
en het aanslagbiljet verstuurd werd, zou de belastingplichtige 
zich op die controle kunnen beroepen om geen controle 
achteraf meer te aanvaarden. 
 
Nu gebeurt het vaak dat de fiscus een onregelmatigheid op het 
spoor komt en dan vaststelt dat ook de jaren voordien te 
weinig belastingen werden betaald. Hij kan daarbij drie en in 
ernstige gevallen zelfs vijf jaar teruggaan in de tijd. 
 
Als Aquafin nu amnestie krijgt, argumenteert Zenner, kan 
iedereen zich daarop beroepen en kan de fiscus enkel nog 
controles uitvoeren op het laatste jaar.

 


