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BBI handelt steeds minder fraudedossiers af 
 

CD&V kamerfractieleider Leterme luidt de alarmbel 
 
(tijd) - In drie jaar tijd, tussen 1998 en 2001, is 
het aantal dossier dat de Bijzondere 
Belastinginspectie (BBI) behandelde met een 
kwart gedaald. CD&V kamerfractieleider Yves 
Leterme besluit daaruit dat de strijd tegen de 
grote fiscale fraude onder deze regering op een 
laag pitje is gezet. De BBI relativeert de daling 
omdat heel wat dossiers doorgesluisd worden 
naar andere fiscale diensten. 
 
In 1998 handelde de BBI nog 1.372 dossiers af. 
Dat is een stijging met 8,5 procent tegenover de 
1.264 dossiers uit 1997. Maar sindsdien ging het 
aantal afgehandelde dossiers voortdurend in 
dalende lijn, om uit te komen op 1.010 dossiers in 
2001. Dat is een daling met 26 procent in drie jaar 
tijd. De daling is nog wat uitgesprokener als het 
aantal gecontroleerde aanslagjaren in aanmerking 
wordt genomen. Dat daalde met meer dan 30 pro-
cent, van 3.167 naar 2.199. 
 
De cijfers komen uit het antwoord dat de federale 
minister van Financiën, Didier Reynders (MR), gaf 
op een schriftelijke vraag die Leterme hem in mei 
stelde. Leterme concludeert dat de strijd tegen de 
grote fraude voor paars-groen helemaal geen 
prioriteit is. Vooral in Brussel is de situatie volgens 
hem zorgwekkend. Het aantal door de Brusselse 
gewestelijke directie afgehandelde dossiers daalde 
nog sneller dan het nationale cijfer, van 209 
dossiers in 1998 tot 132 in 2001, een daling met 37 
procent. Ondanks het feit dat zeer veel grote 
bedrijven hun zetel in de hoofdstad hebben, be-
handelt de Brusselse BBI het minste dossiers van 
alle gewestelijke directies. 
 
De federale regering heeft wel Alain Zenner 
benoemd tot regeringscommissaris voor de strijd 
tegen de fiscale fraude. Maar die heeft volgens de 
CD&V'er vooral oog voor de juridische afhandeling 
van dossiers en minder voor het eigenlijke 
speurwerk. Ondertussen zorgt de Copernicus-her-
vorming bij de belastingambtenaren voor onrust en 
verwarring. 
 
De directeur-generaal van de BBI, Ghislain 
Vandercapellen, relativeert de daling. Die wordt 
volgens hem voor een groot deel veroorzaakt door 
het feit dat de BBI, nadat ze de grote fraudeme-
chanismen heeft blootgelegd, de uitlopers van een 
onderzoek sneller doorspeelt naar andere 
belastingdiensten. Die dossiers duiken dan in hun 
statistieken op en niet langer in die van de BBI. 
 

Personeelstekort 
 
Toch erkent Vandercapellen dat de BBI in Brussel, 
en ook in Antwerpen, met een chronisch 
personeelstekort kampt. Om Brussel als werkplek 
aantrekkelijker te maken, kan een tweeta-
ligheidspremie mogelijk soelaas bieden. Maar de 
federale minister van Ambtenarenzaken, Luc van 
den Bossche (sp.a), staat huiverig tegenover dat 
idee. Hij vreest dat ook de ambtenaren van andere 
administraties in de hoofdstad dan al snel zo'n pre-
mie zullen eisen. 
 
De CD&V gebruikte de BBI-cijfers gisteren om nog 
eens haar voorstel voor een fiscaal 'Octopus'-
overleg tussen meerderheid en oppositie op te 
rakelen. Ze lanceerde dat voorstal al in februari van 
dit jaar. Maar minister Reynders bleef tot nu toe 
doof voor dat idee. De kans dat zo'n overleg er in 
een verkiezingsjaar komt, lijkt wel bijzonder klein. 
 

IB 


