CD&V wenst 'Octopus'-overleg over fiscale fraude
'Fiscus heeft niet meer maar wel beter opgeleide ambtenaren nodig'
(tijd) - CD&V- kamerfractieleider Yves
Leterme
is
bereid
samen
de
meerderheidspartijen een strategie uit
te stippelen tegen de fiscale fraude. De
CD&V erkent dat de regering enkele
stappen in de goede richting heeft
gedaan, zoals de aankoop van meer
computers voor de belastingdiensten.
Maar op andere terreinen, zoals de
vereenvoudiging
van
de
fiscale
procedures, schiet ze volgens de
grootste Vlaamse op positiepartij
schromelijk te kort.
Leterme
heeft
samen
met
zijn
partijgenoten Greta d'Hondt en Dirk
Pieters een voorstel ingediend om in de
Kamer 'een bijzondere commissie ter
opvolging van de strijd tegen de fiscale
fraude' op te richten. Zelf zijn ze bereid in
die
commissie
met
de
meerderheidspartijen
`in
een
Octopus-geest' samen te werken, zei
Leterme gisteren, met een verwijzing naar
de akkoorden over de hervorming van
gerecht en politie.
Die uitgestoken hand is opmerkelijk op
een moment dat de CD&V haar oppositie
eerder lijkt te verstrakken. Maar de fiscale
fraude is volgens Leterme 'een probleem
dat je best niet in de cliché-termen van
meerderheid tegen oppositie bekijkt'. Het

feit dat het departement Financiën
jarenlang door - weliswaar Franstalige christen-democratische ministers beheerd
werd, bemoeilijkt natuurlijk een harde
oppositiekoers. Maar de CD&V'ers menen
ook dat alleen een over meerdere
legislaturen gespreide aanpak enkele
aloude problemen kan oplossen.
De regering kreeg gisteren enkele goede
punten maar ook veel tikken. Door de
aanschaf van nieuwe computers heeft de
minister van Financiën, Didier Reynders
(PRL), de technologische achterstand van
de
fiscus
verkleind.
En
regeringscommissaris Alain Zenner is van
goede wil. Maar op andere domeinen is
de balans van paars-groen 'erg pover'.
De CD&V pakt uit met vijf actiepunten. Het
eerste is een vereenvoudiging van de
fiscale procedures. De parti] betreurt dat
de hervorming van de personenbelasting
hier een maat voor mets is geweest.
Leterme wil dat de fiscale aftrekken
gegroepeerd worden in drie korven: voor
werk, voor langetermijnsparen en woning
en ten slotte voor zorg en bijstand.
Volgens de CD&V is er niet zozeer nood
aan meer dan wel aan beter opgeleide en
beter betaalde ambtenaren. Die moeten
ook op de juiste plaats zitten. Vooral in

Antwerpen en Brussel is de nood groot.
Een ombudsdienst en betere informatie
moeten voor een correctere verhouding
tussen fiscus en belastingplichtige zorgen.
Leterme waarschuwt tevens tegen een
vroegtijdig verzanden van de nieuwe
fiscale rechtbanken. Als alle ingeleide
zaken ook gepleit worden, zullen de
rechtbanken snel bezwijken onder de
toevloed. Ook hier is het probleem het
accuutst in Brussel, waar zeven op negen
betrekkingen nog altijd vacant zijn. Een
veralgemeende elektronische aangifte
zorgt slechts voor een meer efficiënte
administratie als de verwerking eveneens
elektronisch gebeurt. Heel veel gezinnen
hebben bovendien nog altijd geen
internetaansluiting.
Voor
eenvoudige
aangiftes kan de telefoon ('phonetax') een
alternatief bieden.
Ten slotte vinden de CD&V'ers dat de
regering commissaris Zenner bevoegd
moet maken voor alle vormen van fraude.
Nu blijft paars-groen te veel steken in
enkele spectaculaire maar beperkte
initiatieven tegen de 'grote' fraude.
Leterme zegt dat bij zijn Octopus-voorstel
al 'informeel getoetst' heeft met de
collega's van de meerderheid en dat de
eerste reacties niet afwijzend waren.
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