
Studiedienst PVDA
November 2020

 

Vivaldi-regering belooft recordopbrengst 
in strijd tegen fscale fraude …  

met een “zo slank mogelijke” FOD Financiën

1. De verklaring van de minister van Financiën

“De FOD zal zo slank mogelijk moeten worden 
en zal de juiste keuzes moeten maken over de toewijzing van uitgaven.” 

Vincent Van Peteghem, minister van Financiën  
Beleidsverklaring, p. 15

De FOD Financiën zo slank mogelijk maken. Dat is de doelstelling die zwart op wit staat 
neergeschreven in de beleidsverklaring van de nieuwe minister van Financiën, Vincent Van Peteghem 
(CD&V). De beleidsverklaring werd vorige week voorgesteld in de Kamercommissie Financiën en zet 
de lijnen uit van zijn beleid voor de komende vier jaar.  

►  Lees hier de beleidsverklaring van de minister van Financiën.

2. Bezuiniging op personeel is ingeschreven in Begroting 2021

Het doel om de FOD Financiën zo slank mogelijk te maken wordt bevestigd in de begrotingstabellen 
die de regering voorlegde aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

Tabel 1 - Begroting 2021 / Bedragen bestemd 
voor personeel van FOD Financiën (in duizenden euro)

bron: Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, p. 331-339 

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1610/55K1610009.pdf
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1578/55K1578001.pdf


Zoals blijkt uit tabel 1, zijn de bezuiniging niet “slank”. Alleen al voor 2021 wordt 23 miljoen euro 
bezuinigd op het personeel van de FOD Financiën.

In absolute cijfers wordt het meest bezuinigd op – in volgorde – de afdelingen Fiscaliteit (die de 
belastingen controleert), Patrimoniumdocumentatie, Douane, Inning en invordering, en de Bijzondere 
Belastinginspectie (BBI). Het zijn net die diensten die belangrijk zijn voor het vastleggen, controleren 
en innen van de belastingen.

Vooral voor de afdeling Douane is dat verrassend, want in het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen 
staat: “De regering is van oordeel dat de Douane een heel belangrijke en cruciale schakel vormt in het 
logistiek en economisch gebeuren.” Met een concreet voorbeeld: “De regering zal dan ook de nodige 
middelen (investeringen en personeel) voorzien om het project van de douane ‘100% scanning van 
risicocontainers’ in de haven van Antwerpen tot een goed einde te brengen.”

3. Afbouw personeelsbestand FOD Financiën al lang aan de gang

Al tientallen jaren lang kondigt de ene regering na de andere aan dat er fink zal opgetreden worden 
tegen belastingfraude. Nochtans werd het personeelsbestand van de FOD Financiën regering na 
regering ook afgebouwd.

Reeds in 1995 kondigde toenmalig eerste minister Jean-Luc Dehaene aan dat “de strijd tegen elke vorm
van oneigenlijk gebruik, fraude en misbruik wordt opgevoerd”, en dat de opbrengst zijn begroting in 
evenwicht zou brengen. De FOD Financiën had toen 34.000 personeelsleden. Vandaag werken er nog 
een 20.000 voltijdse equivalenten meer.

Tabel 2 – Evolutie personeelsbestand FOD Financiën

Grafek 1 – Evolutie van het aantal belastingcontroleurs van de FOD Financiën



De afbouw van het personeelsbestand op de ministeries van Financiën is een wereldwijde trend, klaagt 
de European Public Service Unions (EPSU) aan. De EPSU onderzocht de periode 2008-2018 en zet 
België in de top 5 van landen waar het meest bezuinigd werd op belastingpersoneel.

Bij de FOD Financiën zijn de voorbije tien jaar bijna 10.000 jobs verdwenen (zie tabel 2), en daarbij is 
er ook een opvallende daling van het aantal belastingcontroleurs (grafek 1). Nochtans hadden de twee 
vorige ministers van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA) en Alexander De Croo (Open Vld), 
aangekondigd om die diensten net te versterken.

4. Het standpunt van de PVDA

“Hoe kunnen we geloven dat minister Van Peteghem de strijd tegen fscale fraude ernstig gaat 
aanpakken als hij al meteen aankondigt dat de FOD Financiën ‘zo slank mogelijk’ moet zijn?”, vraagt 
federaal volksvertegenwoordiger Marco Van Hees (PVDA) zich af. “En dat met de wetenschap dat zijn 
voorgangers al gigantisch veel bezuinigd hebben op het personeelsbestand van de FOD. Dit is echt een 
zeer slecht signaal in de strijd tegen fscale fraude.”

De minister verklaart dat er “bekwaam personeel” nodig is om fraude te bestrijden. Maar dat 
veronderstelt toch ook dat er in de eerste plaats personeel moet zíjn.

Marco Van Hees stelt ook vast dat de regering-De Croo weigert om een einde te maken aan het 
bankgeheim. “België is een van de weinige landen waar die anomalie nog bestaat”, aldus Van Hees. 
“Dat bewijst dat er gewoon geen politieke wil is om de grote fraude te bestrijden. Te meer omdat de 
directeur van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fscale zaken – die trouwens pleit voor het 
opdoeken van het bankgeheim – verklaarde dat er vijftig miljard euro zwart geld op Belgische 
bankrekeningen staat.” 

Tabel 3 – Opbrengst van de strijd tegen fscale fraude 
in de begrotingstabellen van de regering-De Croo

Die passieve houding ten opzichte van fraude is in tegenspraak met de bedragen die de regering 
inschrijft in haar begrotingstabellen. Ze verwacht recordopbrengsten uit de strijd tegen fscale fraude. 
De regering-De Croo wil zelfs het dubbele binnenhalen van wat de regering-Michel had vastgelegd. 
Hoe kun je die schatting ernstig nemen als er helemaal geen wil is om die strijd ernstig te nemen? 

En als de regering er niet in slaagt om dat bedrag binnen te halen uit de strijd tegen fscale fraude, dan 
zal de bevolking moeten bijpassen om de begroting te doen kloppen. 
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