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Harder speuren naar fraude 
 

De tijd dat de ambtenarij een 
vluchtheuvel was om werklozen onder te 
brengen die anders toch nooit aan werk 
zouden geraken, is gelukkig voorbij. 
Vandaag tracht minister van 
Ambtenarenzaken Luc Van den Bossche 
(SP.A) de federale ambtenarij de 
principes van het modern management 
bij te brengen. Het resultaat is dat we in 
de toekomst wellicht minder, maar beter 
opgeleide ambtenaren zullen tellen. 
 
De gemeenschap heeft nood aan een 
goed draaiende ambtenarij en dus 
kunnen we die evolutie alleen maar 
toejuichen. Alleen is het de vraag of de 
regering niet te hard van stapel loopt. Een 
interne studie van het ministerie van 
Financiën leert dat de fiscus het met 
6.000 man minder kan doen, als meer 
geïnvesteerd wordt in informatisering. 
Geen nood: het gaat om een pijnloze 
operatie, aangezien alleen wie met 
pensioen vertrekt, niet zal worden 
vervangen. Natuurlijke afvloeiingen, heet 
zoiets met een lelijke term. 
 
Maar het blijft een studie die vragen 
oproept. De paarsgroene regering was de 
zoveelste op rij die in haar 
regeerprogramma beloofde van de strijd 
tegen fiscale fraude een topprioriteit te 
maken. Met de Franstalige liberaal Alain 
Zenner heeft ze daarvoor zelfs een 
regeringscommissaris aangesteld. 
 

Maar de schatkist is daar nog niet rijker 
van geworden. Er zijn gewoon 
onvoldoende controleurs om de strijd 
tegen de fraude met kans op succes aan 
te binden. Dit land ziet daardoor miljarden 
aan zijn neus voorbijgaan. 
 
De klacht over het personeelstekort bij 
Financiën is de jongste jaren alleen maar 
toegenomen. Ondernemers met een 
bedrijf in Antwerpen lopen hooguit 
eenmaal om de honderd jaar het risico op 
een grondige controle door de fiscus, 
leren cijfers van de Inspectie van 
Financiën. Banken, diamantairs en 
havenbedrijven worden in Antwerpen 
bijna ongemoeid gelaten. In Brussel is de 
situatie niet beter. De oorzaak is simpel: 
een hopeloos verouderde informatica-
apparatuur en een gebrek aan 
controleurs. De weinige jonge 
universitairen die bij Financiën niet 
weglopen naar de veel beter betalende 
privésector, komen door de inefficiënte 
werkmethodes nauwelijks aan hun 
controleopdracht toe. 
 
In plaats van studies te maken over hoe 
een aantal lager geschoolden overbodig 
gemaakt kunnen worden, zou minister 
van Financiën Didier Reynders beter 
eens onderzoeken hoe hij zijn 
belastingcontroleurs kan inzetten voor de 
opdracht waarvoor ze zijn aangeworven: 
speuren naar fraude. 
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