John Crombez wil dat fiscus bewarend beslag legt op goederen bij vaststellen btw-fraude
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John Crombez wuift de kritiek weg. ‘Dit is nodig om te vermijden dat fraudeurs met de buit verdwijnen.’ BELGA

‘Op den duur zal niemand in ons land nog durven te ondernemen.’ De Vlaamse liberalen
kanten zich tegen het initiatief van staatssecretaris John Crombez (SP.A) om de fiscus
bewarend beslag te laten leggen op goederen en geld van frauderende bedrijven. Ze
vertalen zo de vrees die bij de werkgevers leeft.
‘Weer zo’n maatregel die de mensen onnodig schrik aanjaagt.’ Open VLD-Kamerlid Luk Van
Biesen is duidelijk over het nieuwste voorstel van Crombez om btw-fraudeurs aan te pakken:
er kan geen sprake van zijn. De socialistische staatssecretaris voor Fraudebestrijding ziet zich
nochtans gesteund door een aanbeveling van de parlementaire fraudecommissie uit 2009,
het regeerakkoord én zijn beleidsnota, die alle vicepremiers zonder één opmerking lieten
passeren. Ook de nu omstreden bepaling staat daarin. Bedoeling is belastingcontroleurs de
mogelijkheid te geven om meteen – wanneer ze bij controles op manifeste btw-fraude
stoten – bewarend beslag te leggen op geld en goederen van bedrijven. Dat moet ervoor
zorgen dat fraudeurs hun bezittingen niet meer in veiligheid kunnen brengen of zich
onvermogend kunnen laten verklaren.
Onzekerheid

‘Dit is nodig om te vermijden dat fraudeurs met de buit verdwijnen. Het gaat maar om tien à
twintig gevallen per jaar en zal gebeuren onder strikte voorwaarden’, zegt Crombez.
Fiscaal advocaat Michel Maus vreest willekeur en misbruik. Hij vindt dat de rechter vooraf
toestemming moet geven of de beslissing snel nadien moet bekrachtigen.
Van Biesen vindt dat de fiscus al over genoeg middelen beschikt om fraude aan te pakken.
‘Straks wordt heel de wetgeving aangepast in functie van fraudeurs en leeft al de rest in
onzekerheid’, zegt de liberaal. Ook voorzitster Gwendolyn Rutten gaat niet akkoord. ‘Je
wapen van inbeslagname pas niet in mijn visie’, zei ze op Twitter. En Europees Commissaris
Karel De Gucht, die al jaren overhoop ligt met de fiscus, noemt de regeling ‘een zeer slechte
zaak’.
De liberale tegenstand scoort met de kritiek bij de werkgevers. ‘Dit is met een kanon
schieten op een mug, en een aanfluiting van de rechtstaat’, zegt VOKA-topman Jo Libeer.
Karel Van Eetvelt van Unizo vreest dat Crombez de fiscus een nieuw afschrikkingsmiddel wil
geven: ‘Wij vertrouwen dit niet.’
Crombez wuift de kritiek weg. ‘Dat ik de rechtbank buitenspel zet of de fiscus te veel macht
geef, is nonsens.’

