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Toespraak Goris François 

Symposium CESI – Brussel 9 & 10-10-2014 
 

Beste aanwezigen, 

 

Ook namens de NUOD – UNSP heet ik U hartelijk welkom op dit seminarie. Samen 

met de CESI hebben we gezocht naar de meest geschikte locatie. Boven ons bevindt 

zich de ‘Finance Tower’, een 27 verdiepingen tellende kantoorgebouw waar 3.000 

ambtenaren de buitendiensten van de Belgische Belastingdiensten bemannen. Even 

verder aan het Noordstation bevindt zich het North Galacy-complex waar 4.000 

ambtenaren de centrale diensten van de FOD Financiën bemannen. Niet de 

uitgelezen plaats om zwarte deals te sluiten maar wel om een seminarie te 

organiseren waar fiscale administraties centraal staan. Symbolischer kan  moeilijk 

anders: Brussel, het hart van Europa en deze zaal, het hart van de Belgische 

belastingdiensten en vandaag, het hart van de Europese belastingadministraties. 
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De sector Financiën van de NUOD – UNSP is als vakorganisatie niet alleen 

bekommerd om het welzijn van het personeel via de verdediging van de collectieve 

en individuele belangen van haar leden en het personeel, maar heeft ook altijd veel 

aandacht besteed aan een correcte belastingheffing en –inning.  

En dat een vakorganisatie een verschil kan maken, wil ik aantonen met een aantal 

voorbeelden waar wij op het beleid hebben gewogen. 

 

De NUOD - UNSP lag aan de basis van een groepering die uiteindelijk geleid heeft tot 

de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie met als opdracht, het 

onderzoek naar de grote fiscale fraude-dossiers. Het eindrapport van deze 

onderzoekscommissie werd op 20 mei 2009 in het parlement goedgekeurd en 

bevatte meer dan 100 aanbevelingen in de strijd tegen fiscale fraude. Hiervan zijn er 

ondertussen al 50 uitgevoerd en 26 gedeeltelijk uitgevoerd. 

 

Binnen het departement Financiën hebben we in de jaren 1990 – 2000 actief 

deelgenomen aan een Comité Anti Fraude-bis waar Overheid en vakorganisaties 

elkaar ontmoetten en dat mede onder druk van onze vakorganisatie tot stand is 
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gekomen. Als vakorganisatie konden we voorstellen lanceren om de fiscale fraude 

beter te bestrijden. Onze actieve inzet in deze werkgroep heeft ertoe geleid dat: 

 fraude met minerale oliën gedeeltelijk kon ingedijkt worden: onze leden 

signaleerden ons een accijnsfraude met betrekking tot minerale oliën die 

volgens de documenten accijnsvrij verhandeld werden naar het buitenland 

(Frankrijk, Luxemburg e.a.) maar in werkelijkheid op de interne Belgische 

markt verkocht werden. Door het oprichten van een specifieke sectie binnen 

de opsporingsdiensten van de douane en accijnzen konden talrijke fraudeurs 

ontmaskerd worden; 

 dank zij onze internationale contacten en met verwijzing naar gelijkaardige, 

succesvolle buitenlandse initiatieven zijn we erin geslaagd om binnen de 

douanediensten motorrijders op te leiden, scanners aan te kopen om in de 

havens in te zetten en hondenbrigades op te starten; 

 ook werd een fraude met btw-tarieven bestreden: kinderen lieten hun 

nieuwbouwkeuken factureren op het adres van hun ouders om zo van het 

voordeliger BTW tarief van 6 % voor renovaties te kunnen genieten. 

Dit comité stierf inmiddels een stille dood maar we proberen thans een opvolger in 

het leven te roepen. Net zoals het geval was voor de aangehaalde voorbeelden 

worden we immers regelmatig geconfronteerd met collega’s die hun goede 

voorstellen zien verloren gaan in de bureaucratische hiërarchische mallemolen. 
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Meer recentelijk werd het federale openbaar ambt in België, zoals vele andere in 

Europa, getroffen door een personeelsvermindering door het slechts gedeeltelijk 

vervangen van vertrekkende ambtenaren.  

Bij het departement Financiën werd die tendens echter al kort na de eeuwwisseling 

ingezet. Terwijl in het begin deze personeelsvermindering nog kon worden uitgelegd 

als efficiëntieverbeteringen door automatisering, gaat dit niet langer op. Zo worden 

bijvoorbeeld alle BTW-aangiften en de aangiften inzake vennootschapsbelasting al 

elektronisch ingediend, evenals het overgrote gedeelte van de aangiften inzake 

personenbelasting. 

Toch blijft de personeelsvermindering doorgaan en sinds het begin van deze eeuw 

hebben we daarbij 20 % van ons effectief verloren.  

We stellen echter vast dat andere Belgische federale departementen hun personeel 

veel minder drastisch zien verminderen. Daarom zijn we enkele jaren geleden een 

campagne opgestart om dit in de publieke opinie naar voor te brengen. Bij iedere 

gelegenheid die we kregen hebben we dit in de pers aangehaald.  

Niet alleen benadrukten we de meer dan gemiddelde vermindering van de 

personeelsaantallen bij Financiën, maar ook herhaalden we telkenmale dat fiscale 

controleurs voor de Schatkast veel meer opbrengen dan dat ze kosten. 
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Vele persmededelingen later constateerden we eindelijk vooruitgang: 

 in eerste instantie doordat de voorzitter van het directiecomité van de FOD 

Financiën tijdens vergaderingen met de vakorganisaties onze redenering 

begon te aanvaarden 

 in tweede instantie toen de huidige, ontslagnemende, minister van Financiën 

in het voorjaar in de Kamer onze visie beaamde en aankondigde dat hij een 

dossier voor de ministerraad voor zou bereiden voor de aanwerving van 

bijkomende fiscale controleurs; 

 recentelijk toen de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën 

tijdens een interview met de pers zijn beklag deed over de te grote 

vermindering van personeelsleden en tevens bemerkte dat fiscale controleurs 

veel meer opbrengen dan ze kosten. 

De strijd is uiteraard nog niet gestreden want het dossier is nooit op de ministerraad 

geraakt gezien de recentelijke verkiezingen maar opnieuw hebben we gelobbyd bij de 

onderhandelaars voor een nieuwe federale regering om bijkomend personeel ter 

bestrijding van fiscale fraude. 

 

 

 



6 
NUOD – Nationale Unie van Openbare Diensten 

UNSP – Union Nationale des Services Publics 
 NUOD UNSP 
 KOLONIËNSTRAAT 18-24 BUS 13 RUE DES COLONIES 18-24 BTE 13 
 1000     BRUSSEL 1000     BRUXELLES 

 +  : 02/223.38.36 
E-mail : unsp-nuod@scarlet.be 

 

Beste aanwezigen, de financiële crisis en de daaropvolgende economische crisis heeft 

hard toegeslagen. Met als gevolg dat de overheidsbudgetten die overal in Europa 

diep in het rood gegaan zijn. Ambtenaren zijn ten onrechte de dupe omdat de 

besparingsmaatregelen hen veel sneller en harder raken dan de andere werknemers. 

Hierdoor raakt men niet alleen de ambtenaren maar eigenlijk ook de hele bevolking 

omdat de openbare dienstverlening aan burgers stelselmatig wordt afgebouwd. 

De fiscale – en douane administraties zijn één van de weinige departementen die 

kunnen zorgen voor een ommekeer in de opbrengsten van de Overheden. Fiscale 

fraude en/of ontwijking neemt steeds toe maar toch willen de Overheden besparen 

in die departementen !  

Als we de crisis willen overwinnen zal men moeten investeren in de fiscale 

administraties en zal men verder het pad van fiscale fraudebestrijding moeten 

bewandelen. Dat vakorganisaties daarbij een positieve rol van betekenis kunnen en 

moeten spelen staat buiten kijf. 

 


