10 okt 2018 Van Cauter tevreden met
maatregelen in strijd tegen fiscale fraude

bijkomende

De federale regering besloot afgelopen vrijdag de strijd tegen fiscale fraude
en belastingontduiking verder op te voeren met een pakket maatregelen.
“Nooit lag de opbrengst van deze strijd zo hoog. We sluiten dus de mazen van
het net. De opbrengst vloeit terug naar de mensen en bedrijven die wél de
regels volgen”, aldus liberaal Kamerlid Carina Van Cauter.
Een jaar geleden keurde de Kamer het rapport van de bijzondere Panama-commissie
goed. Deze commissie heeft de aanpak van fiscale fraude tegen het licht gehouden
nadat de zogenaamde Panama-papers aan het licht brachten hoe er nog steeds
belastingen werden ontdoken via belastingparadijzen. Carina Van Cauter: “Dit rapport
is bijzonder lijvig en ging breder dan enkel de Panama-papers. Alle aspecten van de
strijd tegen fiscale fraude kwamen aan bod en dat was ook nodig. Want we moeten de
strijd tegen belastingontduiking en fiscale fraude keihard blijven voeren. Mét een
allesomvattende aanpak.”
Het liberale Kamerlid betwist de beschuldiging van de oppositie die stelt dat de
regering van deze strijd geen prioriteit maakt. “De inkomsten uit fraudebestrijding
lagen nog nooit zo hoog. Deze legislatuur zullen we uitkomen op ongeveer 1 miljard
euro. Wij sluiten de mazen van het net. Die opbrengst vloeit terug naar de mensen en
bedrijven die wél de regels volgen en eerlijk hun belastingen betalen.”
Extra maatregelen
De regering nam afgelopen vrijdag nog een bijkomend pakket anti-fraudemaatregelen,
waarvan de opbrengt op 150 miljoen euro wordt geschat. “Deze maatregelen kaderen
in de uitvoering van het Panama-rapport. Zo zullen er geen rulings meer kunnen
worden gesloten met bedrijven die in belastingparadijzen opereren. Verborgen
kapitalen kunnen vlotter worden opgespoord door een betere gegevensuitwisseling
met het buitenland. Boetes kunnen beter worden geïnd. Domiciliefraude wordt beter
opgespoord”, licht Van Cauter toe.
Bovendien liggen er nog een aantal maatregelen op de tekentafel, zoals een uitbreiding
van

de

bestaande klokkenluidersregeling.

“Wij

zijn

niet

per

se

tegen

een

klokkenluidersregeling. Het is trouwens één van de aanbevelingen van Panama. Maar
die regeling moet wel proportioneel zijn en niet aanzetten tot strafbare feiten. Want
we gaan geen kwaad met kwaad bestrijden.”
Respect voor fundamentele rechten

Volgens het Kamerlid is het dus duidelijk dat Open Vld de aanpak van de
belastingfraude voluit steunt. “Het is een strijd die we moeten voeren met doelgerichte
maatregelen, die op het terrein het verschil maken. Wij willen dat doen met respect
voor de rechtsbeginselen en voor de rechten van álle belastingplichtigen die gewoon
eerlijk doen wat ze moeten doen. Want fiscale fraude betekent niet alleen dat de staat
inkomsten misloopt. Het betekent ook dat uiteindelijk al die mensen en bedrijven die
eerlijk hun belastingen betalen, de dupe zijn. Dat kan niet.”

