
Fiscus doet eerste stappen in internettijdperk 
 
 
BRUSSEL -- Alain Zenner (PRL) werd op 25 oktober 2000 als 
regeringscommissaris toegevoegd aan minister van Financiën 
Didier Reynders. De meesten onder u kennen Zenner 
misschien beter als de curator van Forges de Clabecq die in 
de zomer van 1996 rake klappen kreeg van vakbondsman 
Roberto D'Orazio. De Brusselse advocaat kreeg een dubbele 
opdracht mee: de optimalisatie van de strijd tegen de fiscale 
fraude en de vereenvoudiging van de fiscale procedures. Na 
anderhalf jaar worden de eerste verwezenlijkingen van de 
tandem Zenner-Reynders in deze twee domeinen stilaan 
zichtbaar. 

 
•  Sinds 1 november versterken tien fiscale specialisten de 
CDGEFID, de politiedienst die financieel gesjoemel opspoort, 
en vanaf 1 mei gaan 16 fiscale ambtenaren naar de parketten. 
Die fiscale specialisten krijgen in de loop van de volgende 
maanden de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie 
zodat ze bijvoorbeeld ook huiszoekingen kunnen uitvoeren.  
•  Samenwerkingsakkoorden tussen justitie, politie en 
financiën moeten de strijd tegen de btw-carrousels en 
oliefraude vergemakkelijken. Medewerkers van de drie 
departementen leggen de verschillende puzzelstukjes samen 
om tot een gemeenschappelijke strijd te komen tegen deze 
fraudemechanismen. Zo werd al beslist dat ondernemingen in 
de oliesector elke maand een btw-aangifte moeten indienen in 
plaats van driemaandelijks. Op die manier vallen strofirma's 
die gebruikt worden in btw-carrousels sneller door de mand.  
•  De organisatie en werkmethodes bij Financiën worden 
helemaal herbekeken door tweehonderd fiscale ambtenaren 
en externe experts. Die operatie gaat door het leven onder de 

naam Coperfin. De herstructurering moet tegen eind juni 
uitgetekend zijn en leiden tot een efficiëntere administratie.  
•  Wie een btw-nummer wil, moet zich voortaan persoonlijk 
aanbieden bij zijn btw-kantoor. Bedoeling is strofirma's te 
weren die als spil in fraudecircuits opereren.  
•  De verschillende databases bij Financiën worden beter op 
elkaar afgestemd. Zo kan men bijvoorbeeld voorkomen dat de 
ene belasingdienst een bedrag aan belastingen terugbetaalt, 
terwijl een andere dienst van dezelfde belastingplichtige nog 
een bedrag aan belastingen te goed heeft.  
•  De fiscus heeft ook het Internet ontdekt. Sinds 11 februari 
kunnen alle btw-plichtige ondernemingen hun btw-aangifte 
indienen via het Internet via Intervat .  
•  Vanaf mei kan elke belastingplichtige zijn aangifte in de 
personenbelasting op het computerscherm invullen. Het gaat 
om intelligente formulieren die wijzen op onregelmatigheden 
bij het invullen van het formulier. Dit jaar moet het formulier 
wel nog worden uitgeprint en verstuurd. Vanaf volgend jaar 
kan ook dat via het Net.  
•  Sinds begin deze maand beschikt de fiscus op het Internet 
over een fiscale documentatiebank, Fisconet , met daarin 
wetgeving en rechtspraak en andere fiscale informatie.  
•  De inschrijving van uw nieuwe wagen bij de Dienst voor 
Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) kan vanaf januari volgend 
jaar via het Net. Nu kan uw verzekeraar uw auto al langs deze 
weg inschrijven.  
•  Voor Intervat, Fisconet en de intelligente aangifteformulieren 
is er slechts één adres: www.minfin.fgov.be. 

 
 


