Fraudebestrijding blijft vijf jaar na
onderzoekscommissie slechts "middelmatig"
(BELGA) = De afhandeling van grote fiscale fraudedossiers blijft in België een ramp, vijf
jaar na de confronterende vaststellingen en specifieke aanbevelingen van de
parlementaire onderzoekscommissie over de kwestie. Dat stelden vertegenwoordigers
van het parket-generaal dinsdag in de Kamer. Ze opperden daar ook de oprichting van
een Belgische "Guardia di Finanza" naar Italiaans voorbeeld.
"De resultaten zijn erg middelmatig", bevestigde Lucien Nouwynck, procureur-generaal
van het Brussels hof van beroep. Net als in zijn mercuriales hekelde hij opnieuw het
flagrante gebrek aan middelen en de wil om de prioriteiten om te gooien. "Van een
strijd met gelijke wapens
tegen dure, gespecialiseerde advocatenteams is echte geen sprake", onderstreepte hij.
Nouwynck waarschuwde voor een justitie die de sterksten ongemoeid laat. Op een
moment dat de overheid moet besparen op publieke diensten en sociale bescherming,
moet men zich toch hoeden voor "een onaanvaardbare totale straffeloosheid" in grote
fraudedossiers, klonk het.
Christian De Valkeneer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, hekelde ook
het gebrek aan informatisering, wat delen van het openbaar ministerie zoals het
arbeidsauditoraat verzwakt achterlaat.
Beide procureurs willen extra middelen, maar drongen ook aan op meer specialisatie. De
nieuwe justitiehervorming zorgt daar volgens hen nog te weinig voor. Iets wat Luk Van
Biesen, partijgenoot van justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld), deed
opmerken dat de gerechtelijke wereld hervormingen vaak ook zelf tegenwerkt.
Al kwamen de procureurs wel met enkele voorstellen. Waarom bijvoorbeeld geen echte
financiële politie oprichten, naar het voorbeeld van de Italiaanse "Guardia di Finanza"?
Voordeel zou zijn dat die zich enkel met financiële zaken kan bezighouden, ongeacht de
wisselende prioriteiten. In
combinatie met speciale entiteiten binnen het parket zou dat de slagkracht kunnen
verhogen, opperden ze.
Beide heren erkenden dat daar een prijskaartje aanhangt, maar verwachten dat het erg
snel terugverdiend zal zijn. Om nog maar te zwijgen van de sociale en ethische
overwegingen die spelen, zo klonk het nog.
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