
 
 

Alain Zenner: een nieuwe fiscale cultuur 
 
 
De eregenodigde en spreker op de receptie, Alain Zenner, Regeringscommissaris voor financiën en grootschalige fiscale fraude, heeft 
uitgebreid zijn visie toegelicht over een moderne en hernieuwde fiscaliteit. 
 
1. Economische situatie 
Alain Zenner haalt enkele feiten aan uit de recente economische situatie van ons land. 
In 2001 heeft België, voor de eerste keer in 50 jaar, zijn boekjaar in evenwicht kunnen afsluiten. Het werkloosheidscijfer is ook gezakt 
onder het Europese gemiddelde en voor de eerste keer werken er meer dan 4 miljoen mensen in ons land. 
 
Hij bevestigt zijn overtuiging dat het economisch herstel zich sneller zal doen voelen dan men denkt. De laatste B.T.W.-cijfers  
bevestigen dit. Men moet een streng budgettair beleid aanhouden. 
 
2. Een gunstig klimaat 
Wat de ondernemingen verwachten van een Regering, is dat zij een economisch klimaat creëert dat uitnodigt tot investering en 
consumptie. Voor de eerste maal sinds vele jaren, heeft de Regering een fiscale stop beslist en waagt ze zich zelfs op het pad van de 
belastingverlagingen, dank zij de actie van Didier Reynders, minister van Financiën. 
 
3. Een andere prioriteit betreft de administratieve vereenvoudiging 
Deze vereenvoudiging neemt concrete vormen aan. Zo heeft het E-government reeds zijn intrede gemaakt bij het ministerie van 
Financiën, met de invoering van de B.T.W.-aangifte via elektronische weg, sinds november 2001 toegankelijk voor de professionele 
boekhouders. 
Sinds 10 februari van dit jaar, kunnen alle B.T.W.-plichtigen hun aangiftes indienen via Internet. Het volstaat om in te loggen op de site 
van het ministerie van Financiën, zonder enige andere formaliteit. Weldra zullen ook elektronische mogelijkheden geboden worden op 
het vlak van de directe belastingen. 
 
4. Maar dit alles kadert in een nieuwe cultuur in het ministerie van Financiën. Men moet groeien naar een hernieuwde relatie met de 
belastingplichtigen en het verbroken evenwicht herstellen. De opdracht van de fiscus is niet -in tegenstelling met wat sommige 
ambtenaren denken- te belasten te allen koste, maar wel de juiste belasting te heffen. Een mentaliteitswijziging van de 
belastingambtenaar dringt zich op. De controles moeten minder tergend en billijker worden. De belastingwetgeving moet in heel het 
land op een redelijke en uniforme wijze worden toegepast. 
Hiervoor werden verschillende maatregelen genomen. Zo zal de belastingheffende ambtenaar zelf zijn dossier voor de rechtbanken 
moeten verdedigen. 
 
5. Een ander aspect van de vereenvoudigingsactie, is het gezamenlijk onderzoeken met de specifieke nijverheidssectoren hoe de 
situatie kan worden verbeterd. 
 
“FEDERAUTO was één van de eerste professionele organisaties die me is komen opzoeken”, aldus Alain Zenner. “Samen hebben wij 
een agenda van voorrangsmaatregelen opgesteld. Ik had veel waardering voor de samenwerking die zich al heel snel ontplooide met 
uw Vereniging.” 
 
Wat de punten betreft waarover een reglementering in opmaak is, citeert hij de vereenvoudiging van de formaliteiten en de verhoging 
van de facturatiedrempel. Deze twee aspecten zullen de komende maanden geconcretiseerd worden. Deze samenwerking betreft ook 
de grootschalige fraude en in het bijzonder de B.T.W.-carroussels. Er zijn reeds verscheidene maatregelen van kracht of in 
ontwikkeling. 
 
Zo is het ook gesteld met de samenwerkingsprotocollen tussen Justitie en Financiën, met het oog op de strijd tegen de grootschalige 
fraude inzake B.T.W.-carrousels en petroleumproducten. Deze voorziening werd recent aangevuld met de inrichting van 
ondersteuningcellen, die bestaan uit belastingagenten en leden van de federale politie. 
 
De centrale dienst voor de strijd tegen de financiële en economische misdaad werd versterkt door de terbeschikkingstelling van 
Agenten van Financiën, gespecialiseerd in fraude op grote schaal. 
 
De toekenning van nieuwe B.T.W.-nummers geschiedt na een diepgaande controle om potentiële fraudeurs op te sporen. 
 
Alle ondernemingen van de petroleumsector zijn onderworpen aan het stelsel van de maandelijkse B.T.W.-aangiftes, ongeacht hun 
omzetcijfer. Zo kan men de ondernemingen nauwer opvolgen en sneller ingrijpen waar nodig. Op dit ogenblik worden nog andere 
maatregelen onderzocht, zoals een controleprocedure voor de uitschrijvingen, of ook de verplichting om elke aankoop van meer dan 
15.000 euro met cheque of bankoverschrijving te betalen. Dit zijn enkele van de maatregelen die moeten bijdragen tot het slagen van 
de strijd tegen ernstige fraude. 
 
Trouw aan zijn afkomst uit de privé-sector, vestigt Alain Zenner om te eindigen de aandacht op het feit dat de administratieve 
procedures en de al te lange termijnen tussen een beslissing en de uitvoering ervan zwaar doorwegen op het bedrijfsleven. De 
hiërarchie van Financiën is zich bewust geworden van de nieuwe belastingcultuur vooropgesteld door de Regering. Alain Zenner belooft 
er dag na dag en met grote nauwgezetheid over te waken dat deze nieuwe belastingcultuur concreet wordt vertaald door alle betrokken 
ambtenaars. Hij citeert hierbij André Maurois met de woorden "de Fiscus is in de ogen van velen een vijand, terwijl hij enkel een dienaar 
is". Deze uitspraak moet nodig weer tot leven komen. 
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