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Yves Leterme (CD&V) hekelt verslapte fraudecontrole

« Brussel wordt fiscaal paradijs »
Als de Bijzondere Belastinginspectie
nog minder gaat controleren, dreigt
Brussel helemaal een fiscaal paradijs te
worden. Paars-groen omarmt de spektakelpolitiek, maar op het terrein loopt het
uit
de
hand.
Er
zijn
zelfs
vennootschappen
die
hun
aangifteformulier in de prullenmand
gooien. De kans dat de belastingen
daarachter komen, is verwaarloosbaar."
Yves Leterme, leider van de kamerfractie voor CD&V, is niet mals voor het
fiscale beleid van Verhofstadt I.
„Regeringscommissaris Zenner focust
terecht op de BTW-carroussels. Maar de
gewone fraude neemt weer toe."
Dat Brussel en Wallonië minder goed in de
gaten worden gehouden dan Vlaanderen,
steekt Leterme nog het meest. ,Het lijkt wel of
de liberale minister Reynders een oogje dicht
knijpt in het Franstalige landsgedeelte", zegt
hij grimmig.
Maar ook: „De diensten Financiën hebben
gelijk wanneer ze zeggen handen te kort te
komen. Toch is het mijn stellige indruk dat
er meer aan de hand is. Onder de vorige
legislatuur worden de inspanningen om
vennootschappen
te
controleren,
opgevoerd. De cijfers in mijn bezit geven
duidelijk aan dat de aandacht van de
controleurs is verslapt."
Het Copernicusplan van de regering zou
alle administraties slagvaardiger moeten
maken. Is minister Luc Van den Bossche
daarin geslaagd?
Yves Leterme: ,Ook op Financiën zorgt
Copernicus
voor
grote
onrust
en
demotivatie bij het personeel. Bevorderingsprocedures slepen soms drie jaar aan.
Ambtenaren die echt bovenop een bedrijf
gaan zitten, worden met een batterij dure
advocaten geconfronteerd. Met specialisten
in belastingontduiking. Zij kunnen daar niet
tegenop.
Bijkomend
probleem:
veel
ambtenaren werken het liefst zo dicht

mogelijk bij huis. Om de lege stoelen in
Brussel
op
te
vullen,
zou
een
tweetaligheidspremie voor ambtenaren met
standplaats hoofdstad een deel van de
oplossing kunnen zijn. Maar Van den
Bossche aarzelt. Hij vreest dat àlle
ambtenaren dat financiële extraatje zullen
eisen."
Paars-groen heeft regeringscommissaris
Alain Zenner in stelling gebracht om de
zwaargewichten onder de fraudeurs aan
te pakken.
,,Zenner heeft vooral oog voor de juridische
afwikkeling van dossiers. De eigenlijke
speuropdracht van de BBI schiet er een
beetje bij in. Veel grote jongens komen veel
te gemakkelijk weg. Een hoop geld dat de
gemeenschap toe komt, gaat gewoon
verloren."
Het gebeurt niet elke dag dat een
politicus voor scherpere belastingcontroles pleit. De belastingen tillen is
toch een nationale sport in dit land?
„Je moet het totale plaatje zien, het
algemeen belang. Als alle bedrijven en
bedrijfjes in dit land de belastingen betalen
die ze horen te betalen, wordt ruimte
gecreëerd om de belastingen van de
arbeider, de bediende en de kleine
zelfstandige te verlagen. Met die miljarden
euro's kunnen de problemen in de zorg
worden weggewerkt en Ivan aan nieuwe
sociale noden tegemoet worden gekomen.
De dubbele moraal ten aanzien van
belastingen in dit land moet j veranderen."
„Dat veel bedrijven nauwelijks worden
gecontroleerd, is niet van aard om het
vertrouwen in de overheid te versterken.
Hoe kun je aan Pier en Pol vragen zijn
belastingbrief correct in te vullen, wanneer
Fier en Pol goed beseffen dat veel
grootverdieners vrijuit gaan?"
Mathias Danneels

