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Het voorstel van PS en SP.A om ook de boekhouders en fiscalisten achter fraudeconstructies in
belastingparadijzen aan te pakken, valt binnen de regering én bij de sector op een koude steen.
'Jagen op boekhouders is compleet naast de kwestie', waarschuwt Luk Van Biesen (Open VLD).
Werner Rommers

'Voor alle duidelijkheid: dergelijke frauduleuze constructies moeten worden aangepakt. Maar ik kom zelf uit
de sector en constructies waarbij geld in het geheim wordt geparkeerd op rekeningen in schimmige
belastingparadijzen, zijn zelden of nooit het werk vanVlaamse boekhouders of fiscalisten', waarschuwt Open
VLD-Kamerlid Luk Van Biesen. 'Daar zitten dure, gespecialiseerde juridische kantoren achter, die vaak niet
eens een kantoor in België hebben. Nu een wet invoeren die boekhouders en fiscalisten strenger zou
bestraffen, verandert daar niets aan.'

'Bovendien hebben onzecijferberoepen sinds enkele jaren een zeer streng charter, dat zelfs een
beroepsverbod kan opleggen', weet Van Biesen. 'Kortom, ik zie weinig reden om nu een jacht op de
boekhouders en fiscalisten te openen.'

CD&V-Kamerlid Carl Devlies, voormalig staatssecretaris voor Fraudebestrijding, bestempelt het initiatief van
PS en SP.A veeleer als een achterhoedemaatregel. 'Ook mijn partij wil dergelijke illegale fiscale constructies
de wereld uit. Iedereen moet op een faire manier belastingen betalen. Maar dat doe je vooral door nog veel
meer in te zetten op de internationale uitwisseling van gegevens', vindt hij.

'Overbodig wetsvoorstel'

'Binnen Europa loopt die gegevensuitwisseling ondertussen redelijk vlot. Internationaal is er echter nog veel
werk aan de winkel, onder meer omdat zowel de Verenigde Staten als Rusland de zaak niet meteen
bespoedigen', zegt Devlies. 'Maar hoe beter die informatie-uitwisseling verloopt, hoe beter je dergelijke
fraudeconstructies op het spoor komt.'

De mensen die deze constructies hebben opgezet, moeten daarvoor ter verantwoording worden roepen,
vindt Devlies. 'Dat lijkt me nogal wiedes. Maar met de bestaande wetten kan dat in theorie al. In theorie,
omdat in het verleden al heel vaak is gebleken dat die constructies niet vanuit België zijn opgezet.'

Ook de sector reageert zeer afwijzend. De Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB), die onder
andere boekhouders, fiscalisten en accountants groepeert, heeft het bij monde van secretaris-generaal Jan
Sap over 'een overbodig wetsvoorstel dat ten onrechte reeds streng gereglementeerde beroepen viseert'.
Ook Sap merkt op dat deze raadgevers vaak vanuit het buitenland opereren 'en onder geen enkele
beroepsreglementering vallen'.

De oplossing? 'Een eenduidige, transparante fiscale regelgeving, ook internationaal. Want bepaalde
constructies die in België frauduleus zijn, kunnen perfect in het buitenland', aldus nog Jan Sap.
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