
KAMER-4E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

CRIV 52 COM 728 CRIV 52 COM 728

BELGISCHE KAMER VAN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRESENTANTS

DE BELGIQUE

INTEGRAAL VERSLAG 
MET 

VERTAALD BEKNOPT VERSLAG

VAN DE TOESPRAKEN

COMPTE RENDU INTEGRAL
AVEC

COMPTE RENDU ANALYTIQUE TRADUIT

DES INTERVENTIONS

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE 

BEGROTING

COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET

woensdag mercredi

09-12-2009 09-12-2009

Namiddag Après-midi



KAMER-4E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

cdH centre démocrate Humaniste

CD&V Christen-Democratisch en Vlaams

Ecolo-Groen! Ecologistes Confédérés pour  l’organisation de luttes originales – Groen!

FN Front National

LDD Lijst Dedecker

MR Mouvement réformateur

N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie

Open Vld Open Vlaamse Liberalen en Democraten

PS Parti Socialiste

sp.a socialistische partij anders

VB Vlaams Belang

Afkortingen bij de nummering van de publicaties : Abréviations dans la numérotation des publications :

DOC 52 0000/000 Parlementair stuk van de 52e zittingsperiode + basisnummer en 
volgnummer

DOC 52 0000/000 Document parlementaire de la 52e législature, suivi du n° de 
base et du n° consécutif

QRVA Schriftelijke Vragen en Antwoorden QRVA Questions et Réponses écrites

CRIV voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) CRIV version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte)

CRABV Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRABV Compte Rendu Analytique (couverture bleue)

CRIV Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en 
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met 
de bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige  kaft)

CRIV Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu 
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit 
des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)

PLEN plenum PLEN séance plénière 

COM commissievergadering COM réunion de commission

MOT alle moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier) MOT motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)

Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail : publicaties@deKamer.be

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
e-mail : publications@laChambre.be

http://www.dekamer.be/
mailto:publicaties@deKamer.be
http://www.lachambre.be/
mailto:publications@laChambre.be


CRIV 52 COM 728 09/12/2009

KAMER-4E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

i

INHOUD SOMMAIRE

Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de 
staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste 
minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de 
minister van Justitie, over "de misbruiken bij 
fiscale regularisatie" (nr. 17593)

1 Question de Mme Meyrem Almaci au secrétaire 
d'État à la Coordination de la lutte contre la 
fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire 
d'État, adjoint au ministre de la Justice, sur "les 
abus en matière de régularisation fiscale" 
(n° 17593)

1

Sprekers: Meyrem Almaci, Carl Devlies, 
staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding

Orateurs: Meyrem Almaci, Carl Devlies, 
secrétaire d'État à la Coordination de la lutte 
contre la fraude

Vraag van de heer Peter Logghe aan de 
staatssecretaris voor de Modernisering van de 
Federale Overheidsdienst Financiën, de 
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale 
fraude, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "het verzekeren van 
studentenkamers in de brandverzekering van de 
ouders" (nr. 17338)

6 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État 
à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la 
Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre 
des Finances, sur "la possibilité d'inclure les 
chambres d'étudiants dans les assurances 
incendie des parents" (n° 17338)

6

Sprekers: Peter Logghe, Bernard Clerfayt, 
staatssecretaris - Modernisering van de FOD 
Financiën, Milieufiscaliteit en Bestrijding van 
de fiscale fraude

Orateurs: Peter Logghe, Bernard Clerfayt, 
secrétaire d'État - Modernisation du SPF 
Finances, Fiscalité environnementale et Lutte 
contre la fraude fiscale

Vraag van de heer Peter Logghe aan de 
staatssecretaris voor de Modernisering van de 
Federale Overheidsdienst Financiën, de 
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale 
fraude, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "de rechtsbijstandpolis" 
(nr. 17340)

8 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État 
à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la 
Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre 
des Finances, sur "l'assurance protection 
juridique" (n° 17340)

8

Sprekers: Peter Logghe, Bernard Clerfayt, 
staatssecretaris - Modernisering van de FOD 
Financiën, Milieufiscaliteit en Bestrijding van 
de fiscale fraude

Orateurs: Peter Logghe, Bernard Clerfayt, 
secrétaire d'État - Modernisation du SPF 
Finances, Fiscalité environnementale et Lutte 
contre la fraude fiscale

Vraag van de heer Peter Logghe aan de 
staatssecretaris voor de Modernisering van de 
Federale Overheidsdienst Financiën, de 
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale 
fraude, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "de beroepsaansprakelijkheid 
voor medische beroepen" (nr. 17585)

9 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État 
à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la 
Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre 
des Finances, sur "la responsabilité 
professionnelle des professions médicales" 
(n° 17585)

9

Sprekers: Peter Logghe, Bernard Clerfayt, 
staatssecretaris - Modernisering van de FOD 
Financiën, Milieufiscaliteit en Bestrijding van 
de fiscale fraude

Orateurs: Peter Logghe, Bernard Clerfayt, 
secrétaire d'État - Modernisation du SPF 
Finances, Fiscalité environnementale et Lutte 
contre la fraude fiscale

Samengevoegde vragen van 11 Questions jointes de 11
- mevrouw Meyrem Almaci aan de 
staatssecretaris voor de Modernisering van de 
Federale Overheidsdienst Financiën, de 
Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale 
fraude, toegevoegd aan de minister van 
Financiën, over "de gedeeltelijke fiscale 
regularisaties van zwart geld" (nr. 17592)

11 - Mme Meyrem Almaci au secrétaire d'État à la 
Modernisation du Service public fédéral Finances, 
à la Fiscalité environnementale et à la Lutte 
contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des 
Finances, sur "la régularisation fiscale partielle de 
l'argent noir" (n° 17592)

11

- mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eerste 
minister en minister van Financiën en 
Institutionele Hervormingen over "de misbruiken 
bij fiscale regularisatie" (nr. 17594)

11 - Mme Meyrem Almaci au vice-premier ministre et 
ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur "les abus en matière de 
régularisation fiscale" (n° 17594)

11

Sprekers: Meyrem Almaci, Bernard Clerfayt, 
staatssecretaris - Modernisering van de FOD 

Orateurs: Meyrem Almaci, Bernard Clerfayt, 
secrétaire d'État - Modernisation du SPF 



09/12/2009 CRIV 52 COM 728

KAMER-4E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

ii

Financiën, Milieufiscaliteit en Bestrijding van 
de fiscale fraude

Finances, Fiscalité environnementale et Lutte 
contre la fraude fiscale



CRIV 52 COM 728 09/12/2009

KAMER-4E ZITTING VAN DE 52E ZITTINGSPERIODE 2009 2010 CHAMBRE-4E SESSION DE LA  52E LEGISLATURE

1

COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN 
EN DE BEGROTING

COMMISSION DES FINANCES ET 
DU BUDGET

van

WOENSDAG 9 DECEMBER 2009

Namiddag

______

du

MERCREDI 9 DECEMBRE 2009

Après-midi

______

La séance est ouverte à 14.18 heures et présidée par M. Guy Coëme.
De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door de heer Guy Coëme.

01 Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de 
fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister 
van Justitie, over "de misbruiken bij fiscale regularisatie" (nr. 17593)
01 Question de Mme Meyrem Almaci au secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, 
adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, sur "les abus en 
matière de régularisation fiscale" (n° 17593)

01.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de staatssecretaris, na de eenmalig bevrijdende aangifte van 
de vorige legislatuur werd daarna een systeem van permanente 
regularisatie opgericht. Dit systeem voorziet erin dat een 
belastingplichtige eerdere niet aangegeven inkomsten kan 
regulariseren door een boete van 10 % te betalen bovenop de 
normaal verschuldigde belasting.

Dat systeem van permanente fiscale regularisaties bestaat in de 
praktijk uit twee opties. Een eerste optie is een algemene regularisatie 
op het oorspronkelijk inkomen en elk voordeel dat men daaruit heeft 
gehaald in de vorm van intresten. Het voordeel is dat de 
belastingplichtige strafrechtelijke immuniteit geniet. Het nadeel is dat 
dit een vrij dure operatie is.

De tweede optie is een gedeeltelijke regularisatie op een deel van de 
intresten, drie, vijf of zeven jaar. Ik treed niet te veel in detail. 

U kent ongetwijfeld de mogelijkheden. Het voordeel hiervan is 
ongetwijfeld de zeer lage kosten van die aangifte. Het nadeel is dat de 
belastingplichtige geen strafrechtelijke immuniteit kan bekomen 
omdat men op het strafgebied verder in de tijd kan gaan dan de 
fiscale aanslagtermijn van zeven jaar.

Dit is wel pure theorie. Uit het jaarverslag van 2008 van de dienst 
Voorafgaande Beslissingen blijkt dat vier op de vijf regularisaties die 
in ons land gebeuren, regularisaties van zwart geld, gedeeltelijke 
regularisaties zijn en dus uit de categorie "overige" komen, simpelweg 
omdat de belastingplichtige vandaag vrij kan kiezen of hij een 
gedeeltelijke of een volledige regularisatie wil. Hij bepaalt wat er 
gebeurt.

De lokale controleurs hebben wettelijk gezien een verbod om verder 
onderzoek te voeren, eens iemand een regularisatie, al was het maar 
gedeeltelijk, aanvraagt. Zij moeten genoegen nemen met het attest 

01.01  Meyrem Almaci (Ecolo-
Groen!): Le système de la régula-
risation fiscale permanente permet 
au contribuable de régulariser des 
revenus non  déclarés en payant 
une amende de 10 % en sus du 
montant dû. Il existe deux options. 
La régularisation générale, fondée 
sur le revenu initial complété par 
les intérêts obtenus, est onéreuse 
mais offre l'immunité pénale. La 
régularisation partielle, fondée sur 
une partie des intérêts obtenus, 
n'offre pas l'immunité pénale mais 
est beaucoup moins onéreuse. 
Dans la pratique, 80 % des régu-
larisations fiscales relèvent de la 
deuxième option. Le contribuable 
a une totale liberté de choix entre 
les deux options. Les contrôleurs 
doivent se satisfaire de l'attesta-
tion que le contribuable reçoit 
après la régularisation et ne 
peuvent plus enquêter. Les 
parquets, quant à eux, peuvent 
continuer d'investiguer mais ne 
peuvent pas demander d'informa-
tions au fisc. Il n'est pour ainsi dire 
jamais question, dans la pratique, 
d'une procédure pénale.

Il est d'ailleurs admis, par exemple 
dans un document émanant du 
bureau d'avocats fiscalistes Argus, 
que ceux qui recourent à la 
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van regularisatie en kunnen daarover geen bijkomende vragen stellen 
of een verder onderzoek instellen.

Wettelijk gezien mogen de parketten zelf een onderzoek voeren, 
maar zij mogen daarbij geen extra informatie vragen aan de 
controleurs of aan de fiscus. Zonder informatie is de kans behoorlijk 
klein dat er een strafrechtelijke procedure in de feiten volgt in het 
geval van een gedeeltelijke regularisatie.

Niet alleen ik zeg dat, maar ook verschillende betrokkenen uit de 
media. La Libre Belgique heeft daar omstandige artikels over 
gepubliceerd en ook in De Tijd is daarover geschreven. Ik heb hier 
ook een artikel van het advocatenkantoor Argus dat een volledig 
document heeft opgesteld over op welke manier er met de 
regularisaties wordt omgegaan. Het is bijzonder ontstellend als men 
dat document leest. Er staat in dat de kans bestaat om er 
ongeschonden uit te raken. Ze zeggen eigenlijk dat de situatie zoals 
ze nu bestaat, zeer in het voordeel is van de aangever van het zwarte 
geld. Ik kan u straks de tekst geven van het advocatenkantoor. Het 
taalgebruik in dergelijke documenten en in seminaries rond dit 
onderwerp is ontstellend. 

Er is dus een achterpoortje in de wet dat ervoor zorgt dat fraudeurs in 
de praktijk niet zelden kiezen voor gedeeltelijke regularisatie en er 
vaak vanaf komen met slechts een fractie van het bedrag dat ze 
effectief zouden moeten betalen. Daar knelt natuurlijk het schoentje. 

We hebben minister Reynders ondervraagd over de praktijk van 
fiscale regularisatie nadat de kat de bel was aangebonden door de 
heer Anthonissen, de directeur van de BBI in Gent. De heer 
Anthonissen verwees naar een regularisatieboete van vijf procent, 
terwijl minister Reynders verwees naar eenendertig procent, zoals 
vermeld in het jaarverslag van de dienst Voorafgaande Beslissing. 
Eenendertig procent is natuurlijk de normale bijdrage die men moet 
betalen op het regulariseren van inkomsten uit intresten. Als men 
effectief gaat kijken wat het onderliggende kapitaal is en een simulatie 
maakt, dan komt men in de praktijk uit bij vijf procent, precies zoals 
de heer Anthonissen heeft aangeklaagd en zoals ook in verschillende 
persartikelen en door een gespecialiseerde advocatenkantoren wordt 
gemeld. 

U bent staatssecretaris voor de coördinatie van de fraudebestrijding. 
Er is hier een duidelijke lacune in de wet. De minister van Financiën 
heeft nog niet op de vraag geantwoord, maar heeft in deze commissie 
wel al duidelijk aangegeven dat alles perfect wettelijk verloopt en dat 
de wet dan maar moet worden aangepast. Hij heeft daartoe echter 
geen enkele intentie. 

Gezien uw bevoegdheid, vraag ik mij af of u de bestaande 
problematiek erkent. 

U hebt ongetwijfeld het jaarverslag kunnen inzien en u hebt 
ongetwijfeld zelf kunnen vaststellen dat vier op de vijf regularisaties 
gedeeltelijk zijn, met alle problemen van dien. 

Bent u van plan om hieromtrent actie te ondernemen in de richting 
van uw collega's, staatssecretaris Clerfayt en minister Reynders, 
eventueel zelfs via een wetgevend initiatief, om dat achterpoortje in de 

régularisation partielle s'en sortent 
en somme à bon compte 

La régularisation partielle est en 
fait une porte dérobée légale qu'il 
est impératif de refermer 
d'urgence. Le ministre Reynders a 
déjà déclaré que cette forme de 
régularisation est parfaitement 
légale et que, si l'on veut y 
changer quelque chose, il faudra 
adapter la loi.

Le secrétaire d'État va-t-il 
contribuer à mettre un terme à une 
pratique qui, depuis 2006, a déjà 
coûté aux pouvoirs publics des 
centaines de millions d'euros?
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wet te sluiten? U kunt de berekening wellicht maken; deze situatie 
heeft sinds 2006, als u de cijfers van de dienst Voorafgaande 
Beslissingen volgt, aan ons land honderden miljoenen euro’s gekost. 
Ik hoor dus graag uw antwoord op deze problematiek.

01.02 Staatssecretaris Carl Devlies: Mijnheer de voorzitter, mevrouw 
Almaci, u hebt zelf al vermeld dat de door u geciteerde problematiek 
tot de bevoegdheid behoort van de minister van Financiën, de heer 
Reynders, of eventueel van de staatssecretaris toegevoegd aan de 
heer Reynders, de heer Clerfayt, die in het kader van de 
samenwerking tussen minister en staatssecretaris een bijzondere 
opdracht heeft gekregen in het bestrijden van de fiscale fraude. Ik stel 
vast dat u aan beiden een gelijkaardige vraag hebt gesteld die nog 
dient te worden beantwoord. Ik meen dat deze vragen op de agenda 
staan van de vergadering die na deze vergadering komt. Ik zou ook 
graag kennis nemen van hun antwoorden.

Het is wel zo dat u de minister reeds heeft ondervraagd op 21 oktober 
jongstleden. Dat verslag heb ik kunnen nalezen. Ik heb vastgesteld 
dat door de minister werd gezegd dat het attest, dat door het
contactpunt Regularisaties wordt afgeleverd, de betrokkene enkel 
beschermt tegen de vervolging van fiscale misdrijven die in het fiscaal 
wetboek vermeld staan en dat het hen niet beschermt tegen andere 
misdrijven, zoals bijvoorbeeld valsheid in geschrifte. Valsheid in 
geschrifte en fiscale fraude hangt nochtans vaak samen. Als er 
sprake is van valsheid in geschrifte dan geeft dit attest daarvoor geen 
bescherming. 

De minister heeft in de discussie die u heeft opgestart in de 
commissie zelf aangegeven dat de vervolgingsprocedure perfect kan 
worden ingesteld na regularisatie in geval van witwaspraktijken.

Ik denk dat dit een gedeeltelijk antwoord is op uw vraag. 

U stelde ook een vraag inzake de toepassing van de wetgeving. De 
minister heeft gezegd dat er momenteel een doorlichting van het 
Rekenhof loopt.

Ik ga ervan uit dat ook dat contactpunt daarbij betrokken is. Ik wacht 
ook het resultaat af van de doorlichting door het Rekenhof.

Indien zou blijken dat wetgeving door verschillende diensten van de 
federale overheid op een andere manier zou worden toegepast, wat 
vandaag niet bewezen is, dan kan dat natuurlijk niet. Indien de 
overheden er verschillende interpretaties op nahouden en indien een 
interpretatie een ongelijke of een frauduleuze behandeling mogelijk 
maakt, dan kan dat natuurlijk ook niet. In dat geval dient een 
wetgevend initiatief te worden genomen.

Ik wens eerst een nadere toelichting van de minister of van de 
staatssecretaris af te wachten, evenals de doorlichting van het 
Rekenhof. Indien nodig zal een initiatief worden genomen. Dat zal 
natuurlijk gebeuren op het niveau van de regering, met de bevoegde 
minister en staatssecretaris. Ik denk dat zij ook niet zullen aanvaarden 
dat de diensten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, wetgeving op een 
verschillende manier toepassen.

Vandaag is dat echter niet bewezen. Dit vergt nader onderzoek.

01.02  Carl Devlies, secrétaire 
d'État: Puisque Mme Almaci 
compte poser la même question 
au ministre des Finances – ou au 
secrétaire d'État Clerfayt qui le 
représente ici – j'attendrai la 
réponse.

L'attestation fournie après la 
régularisation ne prémunit le 
contribuable que contre les 
poursuites en cas de délits 
fiscaux, mais pas en cas de délits 
comme le faux en écriture qui va 
souvent de pair avec la fraude 
fiscale.

La radioscopie effectuée par la 
Cour des comptes porte notam-
ment aussi sur le Point de contact 
"Régularisation" qui délivre les 
attestations de régularisation.

Il est évident que le gouvernement 
ne peut se permettre de donner 
plusieurs interprétations à une 
réglementation déterminée. Si cela 
devait être le cas, une initiative 
législative semble opportune.

J'attends la réaction de mon 
collègue du gouvernement ainsi 
que les résultats de l'analyse de la 
Cour des comptes.
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Voorzitter: Luk Van Biesen.
Président: Luk Van Biesen.

01.03  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, 
mijnheer de staatssecretaris, ik begrijp dat u voorzichtig moet zijn in 
uw uitspraak. Ik had ook liever eerst het antwoord van de minister van 
Financiën en de heer Clerfayt gekregen, alvorens de vraag aan u te 
stellen.

Ik wil nog het volgende benadrukken. Wij hebben de minister in de 
commissie uitgebreid ondervraagd over het verschil tussen de 
aanslagvoet die de heer Anthonissen aanhaalde en de aanslagvoet 
waarover de minister zelf het had. Dat feit heeft mij aangezet om de 
zaak verder te onderzoeken. Ik, en iedereen die het jaarverslag inkijkt 
en die begaan is met het aanpakken van de fraude, kan alleen maar 
vaststellen dat een aantal zaken niet helemaal in de geest van de wet 
gebeurt.

Ik heb toen ook gehoord dat de minister zei dat dit geen strafrechtelijk 
immuniteit geeft. Dat is precies het verschil tussen theorie en praktijk. 
Ik zal u het artikel van het advocatenkantoor Argus geven, waarin 
letterlijk staat: "Om strafrechtelijke immuniteit te verkrijgen, dient u er 
evenwel rekening mee te houden dat het soms van belang kan zijn 
om toch het ganse bedrag, inclusief de inkomsten die ouder zijn dan 
zeven jaar, te regulariseren, aangezien men op het strafgebied verder
terug in de tijd kan gaan dan de fiscale aanslagtermijnen". En verder: 
"Anderzijds is het zo dat men er in de meeste analyses van uitgaat dat 
de pakkans relatief klein (door de spelregels van het bankgeheim, 
beperkte middelen van de fiscale en strafrechterlijk 
opsporingsambtenaar, enzovoort) is, zodat een regularisatie om 
strafrechtelijke redenen een beperkt nut zou hebben".

Dit gaat zo verder in het hele document. Men kan lezen dat alleen de 
intrestinkomsten die de laatste drie tot zeven jaar zijn behaald van 
belang zijn. Dit verlaagt de uiteindelijke fiscale druk ernstig. Dit zijn 
documenten van fiscale experts die zeggen dat er op dit moment bij 
de diensten te weinig mankracht is, zowel bij Justitie als bij de fiscale 
controleurs.

De fiscale controleurs zijn dan nog eens wettelijk aan handen en 
voeten gebonden. Er wordt veel geld betaald voor bijstand aan 
dergelijke mensen. Op het einde wordt ernaar verwezen dat in het 
kader van de Europese spaarrichtlijn, de opheffing van het 
bankgeheim en de dubbelbelastingverdragen, de informatie-
uitwisseling van steeds groter belang zal worden en vlotter zal worden 
georganiseerd, waardoor de pakkans dus groter zal worden. U weet 
ongetwijfeld ook welke richting Europa uitgaat. Het zal moeilijker 
worden om zwart geld bij te houden.

Precies op zo’n moment moet de meerderheid het signaal geven — ik 
verwacht dat ook van u als staatssecretaris — dat het gedaan is met 
de gedeeltelijke regularisaties, als dat ons sinds 2006 tot vandaag 
potentieel een kleine 2 miljard kost. U zit in een crisis en Europa 
verstrengt de regels. Op zo’n moment is de enige logische reactie om 
als wetgever te beslissen dat het gedaan is met dergelijke 
toestanden. Wij hebben de kans om steeds meer van die gegevens te 
krijgen. Het tegenovergestelde is echter waar. Ik hoop dat ik straks 

01.03  Meyrem Almaci (Ecolo-
Groen!): Le document Argus 
indique que, vu les règles régis-
sant le secret bancaire et les 
maigres moyens dont disposent 
les contrôleurs fiscaux et les 
parquets, les risques d'être pris en 
défaut sont relativement minimes. 

Il est réellement urgent d'en finir 
avec la pratique de la régularisation
partielle. Il incombe au secrétaire 
d'État de prendre ses 
responsabilités.
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het antwoord zal krijgen dat de wet zal worden aangepast, maar ik 
kan alleen maar zwaar gealarmeerd zijn door dit soort van 
documenten. Ik kan alleen maar zwaar gealarmeerd zijn als ik 
directeurs van de Bijzondere Belastinginspectie zaken hoor zeggen 
die achteraf worden bevestigd bij de dienst Voorafgaande 
Beslissingen. 

Ik denk dat de situatie overduidelijk is. Daarom moet zowel u als de 
andere staatssecretaris en de minister van Financiën unisono 
toegeven dat er een structureel probleem is. Tachtig procent van de 
aanvragen zijn gedeeltelijke regularisaties. Er wordt reclame voor 
gemaakt en in de praktijk is de pakkans bijzonder klein. Nu moet u 
daaraan paal en perk stellen. Dat is zowel vanuit ethisch oogpunt als 
met het oog op het saneren en gezond houden van de belastingdruk, 
de enige mogelijke optie.

Ik roep u dan ook op niet zomaar te wachten op het antwoord van uw 
twee collega's, maar zelf ook een initiatief te nemen.

01.04 Staatssecretaris Carl Devlies: Mijnheer de voorzitter, ik wens 
nog even te reageren op de repliek van mevrouw Almaci, waarin ze 
twee documenten citeert. 

U citeert een krantenartikel, waarin verklaringen terug te vinden zijn 
van een directeur van de BBI, maar het blijft een krantenartikel. Ik heb 
geen enkel officieel document dat de inhoud van die verklaringen 
bevestigt. Ik denk dat u daarover de bevoegde minister en/of 
staatssecretaris kunt ondervragen.

Mevrouw Almaci heeft nieuwe vragen gesteld.

De voorzitter: Over hetzelfde persartikel?

01.05  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik 
denk dat u niet helemaal mee bent. Ik zal het u straks uitleggen.

01.06 Staatssecretaris Carl Devlies: Ik heb in mijn antwoord aan 
mevrouw Almaci verwezen naar de discussie die ze met de minister 
heeft gehad en ik heb een aantal zaken die de minister in die 
discussie heeft aangehaald, hernomen en bevestigd.

Een tweede element is het advies van het advocatenkantoor, maar 
dat is natuurlijk de verantwoordelijkheid van dat advocatenkantoor, 
niet van de minister noch van de staatssecretaris.

Daarover zult u het standpunt van de minister vernemen.

Ik merk wel op dat in fine van dat advies wordt gezegd dat men moet 
opletten want dat de informatie-uitwisseling op Europees vlak alsmaar 
belangrijker wordt. 

De regering heeft mij de opdracht gegeven om te werken aan de 
toekomst, aan de structuren, en aan de coördinatie tussen de 
verschillende diensten. De informatie-uitwisseling is ons eerste 
actiepunt en loopt niet alleen tussen de verschillende 
overheidsdiensten en de verschillende departementen, maar ook op 
Europees en internationaal niveau.

01.06 Carl Devlies, secrétaire 
d'État: Ce que dit Argus relève 
évidemment de la responsabilité 
du cabinet d'avocats en question.

Je pense avoir compris que le 
document Argus soulignait l’impor-
tance croissante de l’échange 
d’informations. Ceci démontre 
qu’en prenant des initiatives en 
vue d’un meilleur échange aux 
niveaux tant national qu’interna-
tional, le gouvernement s’engage 
dans la bonne voie.
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Volgens het advies van dat advocatenkantoor zitten wij op het goede 
spoor, vermits voor een en ander wordt gewaarschuwd. Het is, laten 
wij zeggen, geschreven naar de fraudeur toe, naar de persoon die om 
bepaalde fiscale adviezen vraagt. Men waarschuwt zelfs voor ons 
overheidsoptreden. Dat is positief wat onze activiteiten betreft.

Zowel de eerste als de tweede wet rond de fiscale regularisaties is de 
verantwoordelijkheid van een vorige regering. Indien zich daar een 
probleem stelt, indien diensten de wetgeving op verschillende 
manieren toepassen, indien er twijfel bestaat over de correcte 
toepassing van die wetgeving, dan moet er een wetgevend initiatief 
worden genomen. 

Laten wij evenwel de ware toedracht van de situatie afwachten. Ik 
wens de antwoorden van de minister en de staatssecretaris af te 
wachten, vooraleer ik ter zake zelf een uitspraak doe.

01.07  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de staatssecretaris, 
ik begrijp dat u het antwoord van uw collega's wil afwachten, maar ik 
denk dat u iets te laconiek met die brief omgaat.

De laatste zin is: "Hieruit zou wel eens kunnen blijken dat de huidige 
regularisatieronde voor personen met zwart geld wel eens de laatste 
kans zou kunnen zijn om vrij ongeschonden uit het avontuur te 
geraken".

Ze rekenen op een nieuwe regularisatieronde. Ik reken dus op u om 
ervoor te zorgen dat zulks niet het geval is. Zij verwijzen niet naar ons 
steeds strenger optredend land. Zij verwijzen naar Europa. 

De volgende keer dat zo'n document verschijnt, wil ik uw naam zien 
staan onder de boodschap dat men nu maar beter over de brug komt 
met al het zwart geld. Nu moedigt u gedeeltelijke regularisatie immers 
aan.

De voorzitter: Mijnheer Devlies, het Parlement heeft het laatste woord. U kan rustig samen een koffie gaan 
drinken en samen wat over het onderwerp keuvelen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

Mijnheer Devlies, daarmee is uw tijd om en is de zitting voor uw gedeelte gedaan. Wij hervatten, zodra de 
heer Clerfayt en de vraagstellers aanwezig zijn. Mijnheer Devlies, ik dank u voor uw komst. Mevrouw 
Almaci, ik dank u voor uw vraag.

M. le secrétaire d’État, soyez le bienvenu.

02 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan 
de minister van Financiën, over "het verzekeren van studentenkamers in de brandverzekering van de 
ouders" (nr. 17338)
02 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des 
Finances, sur "la possibilité d'inclure les chambres d'étudiants dans les assurances incendie des 
parents" (n° 17338)

02.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, u kent de toestand ongetwijfeld even goed, zo niet 

02.01  Peter Logghe (VB): Les 
parents dont les enfants vivent en 
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beter dan ikzelf. Ouders met kinderen die in studentenkamers 
intrekken, verkeren in de grootste onzekerheid aangaande de 
brandverzekering voor hun kinderen. Zij verkeren in de overtuiging dat 
hun eigen brandverzekering ook de huuraansprakelijkheid van het 
kind dekt.

Klopt dat ook? Moeten die ouders de inboedel van de kinderen apart 
verzekeren? Quid met de computer, de televisie, de hifiketen, 
enzovoort, alles wat jongeren meesleuren naar hun kot? Moet dat 
afzonderlijk worden verzekerd of zit dat automatisch in de 
brandverzekering van de ouders?

Om de toestand helemaal onoverzichtelijk te maken, bieden bepaalde 
brandverzekeringen de extra waarborg als een automatisch 
bijkomende dekking aan. Bij andere verzekeringsmaatschappijen 
moet een uitbreiding aangevraagd worden.

Sommige eigenaars van studentenkoten verzekeren met afstand van 
verhaal ten aanzien van de huurders. De huurders, dus de jongeren in 
kwestie, moeten daarvoor dan geen aparte 
huuraansprakelijkheidsverzekering sluiten.

Sommige ouders zitten met een dubbele dekking en weten het niet. 
Er bestaat dus grote onduidelijkheid op dat vlak.

Mijnheer de staatssecretaris, mijn vragen zijn dan ook de volgende.

Ten eerste, hebt u er enig zicht op hoeveel brandverzekeraars 
momenteel de extra waarborg uitbreiding voor de 
huuraansprakelijkheid en de inboedel van studentenkamers als een 
automatische dekking aanbieden?

Ten tweede, werd er over die onduidelijkheid in hoofde van veel 
ouders in het verleden al overleg gepleegd met de 
verzekeringssector?

Ten derde, bestaat de mogelijkheid om die waarborguitbreiding 
verplicht te maken voor alle brandverzekeringen, vergelijkbaar met de 
verzekering tegen natuurrampen, die op een bepaald moment 
verplicht werd? Op die manier kan onzekerheid uitgeschakeld worden 
in hoofde van de ouders.

kot sont dans la plus grande 
incertitude en ce qui concerne 
l'assurance incendie. Le mobilier 
de l'étudiant doit-il être faire l'objet 
d'une assurance distincte? 
L'assurance incendie des parents 
couvre-t-elle automatiquement la 
responsabilité locative de 
l'étudiant? Combien d'assureurs 
incendie proposent une extension 
de garantie supplémentaire 
couvrant la responsabilité locative 
et le mobilier des kots d'étudiant?
Une concertation a-t-elle eu lieu 
avec le secteur des assurances? 
L'extension de la garantie locative 
peut-elle être imposée à toutes les 
assurances incendie? 

De voorzitter: Mijnheer Logghe, in uw uiteenzetting over de eigendommen van een student, hebt u wel 
enkele essentiële dingen vergeten, zoals de boeken van de student, de codex, en dergelijke, zaken die ook 
in de brandverzekeringen moeten worden opgenomen.

02.02 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Mijnheer de voorzitter, 
collega, het antwoord van de minister luidt als volgt.

De grote verzekeringsmaatschappijen bieden deze 
waarborguitbreiding voor studentenkamers in de EEG traditioneel 
aan. Dit impliceert uiteraard dat de ouders zelf een brandverzekering 
voor hun hoofdverblijf zijn aangegaan. Bijgevolg bestaat de noodzaak 
niet om deze waarborguitbreiding via reglementaire weg op te leggen. 

Ik wil er evenwel nog het volgende aan toevoegen op documentair 
vlak. 

02.02  Bernard Clerfayt, 
secrétaire d'État: Le ministre 
déclare que les grandes compa-
gnies d’assurances proposent 
depuis longtemps cette extension 
de la garantie aux chambres 
d’étudiants au sein de la CEE. 
Naturellement, il faut que les 
parents eux-mêmes aient souscrit 
une assurance incendie pour leur 
résidence principale. Par 
conséquent, aucune initiative 
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Op 18 september 2009 heeft Assuralia, de beroepsvereniging van 
verzekeringsondernemingen, het perscommuniqué "Brandverzekering 
beschermt kotstudent" verspreid. Dat perscommuniqué is te vinden 
op de website www.assuralia.be. De pers heeft hiervan melding 
gemaakt. 

Op dezelfde website van Assuralia kan bij de frequently asked 
questions, FAQ, de volgende vraag geraadpleegd worden: “Mijn 
dochter gaat op kot, moet zij daarvoor een brandverzekering 
afsluiten?” Daar vindt u alle elementen van antwoord op uw vraag. 

réglementaire ne s’indique. Je puis 
moi-même ajouter que, le 
18 septembre 2009, Assuralia a 
publié un communiqué sur son site 
web, où la rubrique frequently 
asked questions répond à la 
plupart des interrogations en la 
matière.

02.03  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, ik zal 
inderdaad eens een kijkje gaan nemen op de website van Assuralia. 
Het is goed dat dit nog eens met zoveel woorden wordt gezegd. Het 
zou misschien niet slecht zijn mochten de 
verzekeringsmaatschappijen dat ook nog eens melden bij een eerste 
volgende betalingaanvraag van de brandverzekering van de ouders. 
Er bestaat immers nog onzekerheid in hoofde van vele ouders. Die 
verzekering is ook niet iets waarmee men elke dag bezig is. Het zou 
dus misschien niet slecht zijn mocht dat op het betalingsbewijs van de 
ouders worden vermeld. 

02.03  Peter Logghe (VB): Il 
serait bon que les compagnies 
d’assurances informent les 
parents de cette possibilité, en la 
mentionnant explicitement sur la 
prochaine demande de paiement 
de l’assurance incendie.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

03 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan 
de minister van Financiën, over "de rechtsbijstandpolis" (nr. 17340)
03 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des 
Finances, sur "l'assurance protection juridique" (n° 17340)

03.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, wij 
evolueren naar een maatschappij waarin er steeds meer conflicten 
worden uitgevochten voor de rechtbank. U weet dat. Vandaar 
natuurlijk ook de vraag naar allerlei vormen van arbitrage om te 
proberen lange procedures te vermijden. Gedurende een korte of 
minder korte periode valt er niet te ontkomen aan de judicialisering 
van de maatschappij. Een van uw voorgangers in de regering speelde 
daarom met de idee om een veralgemeende rechtsbijstandpolis in te 
voeren. Ik meen dat mevrouw Onkelinx een tijd lang met die gedachte 
heeft rondgelopen en ze ook deels heeft uitgevoerd. Sinds enkele 
jaren is het echter zeer stil geworden rond die veralgemeende 
verplichte rechtsbijstandpolis.

Mijnheer de staatssecretaris, ik had graag een stand van zaken van u 
gekregen. Wordt er nog aan gedacht om een rechtsbijstandpolis qua 
dekking en qua premie te egaliseren en te automatiseren zodat die 
voor gans de maatschappij kan worden aangeboden? Werd hierover 
overleg gepleegd met de verzekeringssector in de laatste maanden 
en jaren? Denkt men er binnen de regering aan om bijvoorbeeld met 
fiscaal aftrekbare premies te werken voor de rechtsbijstandpolis zodat 
de penetratie van dit soort polissen in de maatschappij een stuk groter 
kan worden? Als men aan die verplichte rechtsbijstandpolis denkt, 
welke minimumwaarborgen zou die dan moeten bevatten? Huur, 
verhuur, echtscheidingsprocedures, procedures met overheden, 
koop- en verkoopgeschillen, fiscale geschillen? Hebt u hieromtrent 
ideeën?

03.01  Peter Logghe (VB): On ne 
parle plus guère depuis quelques 
années de l'assurance protection 
juridique générale obligatoire. 
Envisage-t-on toujours d'harmo-
niser et d'automatiser une police 
d'assistance juridique en ce qui 
concerne la couverture et la prime, 
afin de pouvoir la proposer à 
l'ensemble de la population? Une 
concertation a-t-elle eu lieu à ce 
sujet avec le secteur des 
assurances? Le ministre songe-t-il 
à permettre la déductibilité des 
primes afférentes à cette police? 
Quelles garanties minimums cette 
police devrait-elle comprendre?
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03.02 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Mijnheer de voorzitter, het 
koninklijk besluit van 15 januari 2007 tot vaststelling van de 
voorwaarden waaraan de verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand 
moest voldoen om te worden vrijgesteld van een jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen, bedoeld in artikel 173 van het Wetboek 
Diverse Rechten en Taksen, stelt de voorwaarden vast waaraan een 
verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen opdat de 
verzekeringspremie wordt vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de 
verzekeringsverrichtingen.

Volgens artikel 9 van dat besluit sturen de Orde van Vlaamse Balies, 
de Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone en de 
beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen Assuralia elk 
jaar een gemeenschappelijk evaluatierapport met betrekking tot de 
toepassing van dit besluit door de Staat, de 
verzekeringsondernemingen en de advocaten naar de minister van 
Justitie, de minister van Consumentenzaken, de minister van 
Economie en de minister van Financiën.

Volgens dat verslag is een verbetering van de waarborgen zonder 
verhoging van de premies slechts mogelijk mits een grotere 
veralgemening van de rechtsbijstandsverzekering. Die veralgemening 
vereist waarschijnlijk een fiscale aftrekbaarheid van het bedrag dat 
voor de premies van de rechtsbijstandsverzekering wordt betaald. Die 
fiscale aftrekbaarheid is, rekening houdend met de mogelijke impact 
ervan op het staatsbudget, momenteel niet denkbaar.

03.02  Bernard Clerfayt,
secrétaire d'État: Selon le rapport 
d'évaluation commun que doivent 
rédiger chaque année les ordres 
des barreaux et les associations 
professionnelles du secteur des 
assurances en application de 
l'article 9 de l'arrêté royal du 
15 janvier 2007, les garanties de 
l'assurance d'assistance juridique 
ne pourraient qu'être améliorées 
sans augmentation des primes si 
cette assurance était généralisée. 
Une déductibilité fiscale des 
primes est sans doute nécessaire 
à cet effet et une telle mesure ne 
peut être envisagée actuellement.

03.03  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, dat is 
natuurlijk duidelijk. Er is weinig fiscale en financiële ruimte voor dit 
soort maatregelen. Zelfs indien er ruimte was, zou het een wijze 
beslissing zijn de rechtsbijstandspolis te verplichten? Het zou immers 
kunnen dat men tot nog meer rechtszaken komt dan nu al het geval 
is. Ik volg in ieder geval de zaak verder op. Als er fiscale en financiële 
ruimte komt, zal ik de vraag opnieuw voorleggen.

03.03  Peter Logghe (VB): Même 
s'il existait une marge fiscale et 
financière, la question reste de 
savoir s'il serait opportun 
d'imposer la police d'assistance 
juridique.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

04 Vraag van de heer Peter Logghe aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan 
de minister van Financiën, over "de beroepsaansprakelijkheid voor medische beroepen" (nr. 17585)
04 Question de M. Peter Logghe au secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral 
Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des 
Finances, sur "la responsabilité professionnelle des professions médicales" (n° 17585)

04.01  Peter Logghe (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
staatssecretaris, ik heb een vraag over de beroepsaansprakelijkheid 
voor medische beroepen.

Uit een vorig leven herinner ik mij hoe moeilijk het was om de 
beroepsaansprakelijkheid van de medische en paramedische 
beroepen verzekerd te krijgen. Als men dagelijks met het leven van 
andere mensen bezig is, is het normaal dat de consument, de burger, 
zich op beroepsfouten moet kunnen beroepen om de geleden schade 
vergoed te krijgen, in toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek.

04.01  Peter Logghe (VB): Il y a 
de moins en moins de 
compagnies disposées à assurer 
la responsabilité professionnelle 
des professions médicales. 
Parallèlement à cela, il se dessine 
dans la législation belge une 
tendance à assurer une sorte de 
responsabilité sans faute.

Combien d'assureurs offrent-ils, 
pour le moment encore, une police 
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Momenteel is een dubbele beweging aan de gang, mijnheer de 
staatssecretaris. Er zijn steeds minder verzekeraars op het vlak van 
beroepsaansprakelijkheid voor medische beroepen. Steeds minder 
verzekeraars zijn bereid dit te dekken, waardoor het nog moeilijker 
wordt om een verzekering te vinden als de verzekering bij een 
verzekeringsmaatschappij om een of andere reden wordt stopgezet.

Daarnaast is er een trend in de Belgische wetgeving om een soort van 
foutloze aansprakelijkheid te verzekeren. Ik heb dit gisteren nog met 
minister Reynders besproken, met betrekking tot collectieve 
schadeclaims en technologische rampen. Er tekent zich toch wel een 
trend af in de branche van de verzekeringen.

Mijnheer de staatssecretaris, hoeveel verzekeraars bieden in 2009 
nog een polis inzake beroepsaansprakelijkheid voor medische en 
paramedische beroepen aan? Hoeveel was dit in het verleden? Is er 
inderdaad een evolutie van steeds minder verzekeraars te zien?

Kunt u een idee geven van de combined ratio van de verzekeraars 
inzake beroepsaansprakelijkheid Wat is de verhouding tussen premie, 
schade en reserves? Met andere woorden, is die portefeuille gezond 
of zijn er structurele problemen?

Is het inderdaad zo dat de Belgische wetgever eraan denkt om de 
medische beroepsaansprakelijkheid uit te breiden tot de ongevallen 
die niet door de fout van de geneesheer of een aangestelde werden 
veroorzaakt? Gaat men met andere woorden stilaan naar een foutloze 
aansprakelijkheid? Zo ja, worden dan alleen de zware medische 
ongevallen vergoed, of worden ook de minder zware of alle medische 
schadegevallen gedekt?

Heeft men hierover overleg gepleegd met de verzekeringssector? 
Welke premiesimulaties werden opgevraagd met deze 
waarborguitbreiding in de polis beroepsaansprakelijkheid?

responsabilité professionnelle pour 
les professions médicales et 
paramédicales? Quel rapport 
existe-t-il entre la prime, le 
dommage et les réserves? Ce 
portefeuille est-il sain? Pense-t-on 
en effet à étendre la responsabilité 
médicale aux accidents qui ne 
sont pas occasionnés par la faute 
du médecin ou d'un employé? 
Quels accidents médicaux seront-
ils, dans ce cas, indemnisés? 
S'est-on concerté avec le secteur 
des assurances? Quelles 
simulations de primes a-t-on 
demandées?

04.02 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Mijnheer de voorzitter, wat 
de eerste en de tweede vraag betreft, het volgende.

Als antwoord op de mondelinge vraag nr. 12654, van 15 april 2009 
heeft de minister al meegedeeld dat in ons land momenteel zestien 
verzekeraars een polis van medische aansprakelijkheid aanbieden. 

Voor het overige kunnen vragen met een documentair karakter en die 
opzoekwerk vereisen, beter in de vorm van een gewone schriftelijke 
parlementaire vraag worden gesteld, in plaats van in de vorm van een 
mondelinge vraag.

Ten derde, een maand geleden werd in de Kamer een voorontwerp 
van wet, betreffende vergoeding van schade als gevolg van 
gezondheidszorg, ingediend. Dit is natuurlijk te raadplegen op de 
website van de Kamer. Ik heb de juiste adressen bij mij.

Een belangrijke opmerking is de volgende. Het ontwerp wil de 
medische verantwoordelijkheid niet uitbreiden, maar zorgen voor de 
vergoeding van schade die niet het gevolg is van medische 
verantwoordelijkheid.

Ten vierde, het geachte lid zal vaststellen dat alleen de 

04.02  Bernard Clerfayt,
secrétaire d'État: Actuellement, 
seize assureurs proposent une 
police d'assurance responsabilité 
médicale. Il me paraît toutefois 
préférable que les questions 
revêtant un caractère documen-
taire me soient adressées par 
écrit. 

Le mois dernier, un avant-projet 
de loi relatif à l'indemnisation des 
dommages résultant de soins de 
santé a été déposé à la Chambre. 
Le but de ce projet n'est pas 
d'étendre la responsabilité 
médicale mais d'indemniser les 
dommages qui ne résultent pas de 
la responsabilité médicale.

Seuls les sinistres présentant un 
certain degré de gravité – un 
décès, 25 % d'invalidité ou six 
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schadegevallen met een bepaalde graad van ernst — een overlijden, 
25 % invaliditeit of zes maanden werkonbekwaamheid — worden 
vergoed. Het gaat immers om schade als gevolg van een voorval en 
dus niet als gevolg van de verantwoordelijkheid van een arts.

Tot slot, het ontwerp werd in overleg met de verzekeraars uitgewerkt. 
In tegenstelling tot de bepalingen van de wet van 15 mei 2007, waarin 
de verzekeraars een zeer belangrijke rol speelden, meer bepaald 
omdat ze 50 % aan de financiering van het toekomstige 
vergoedingsfonds moesten bijdragen, zijn de verzekeraars niet meer 
betrokken bij de financiering van het toekomstige vergoedingsfonds.

mois d'incapacité de travail – sont 
indemnisés. Il s'agit en effet de 
dommages résultant d'un incident 
et ne résultant donc pas de la 
responsabilité d'un médecin. Ce 
projet a été élaboré en 
concertation avec les assureurs. 
En contradiction avec la loi du 
15 mai 2007, les assureurs ne 
sont plus associés au financement 
du futur fonds d'indemnisation. 

04.03  Peter Logghe (VB): Mijnheer de staatssecretaris, mijn repliek 
is kort door het uitgebreide antwoord. Voor de eerste twee vragen zal 
ik mij schriftelijk tot de minister richten.

Ik kijk uit naar een eerste evaluatie van de uitbreiding van de 
vergoedingsplicht van verzekeraars.

04.03  Peter Logghe (VB): Je 
m'adresserai par écrit au ministre 
pour ce qui est des deux 
premières questions. J'attends la 
première évaluation de l'élargis-
sement de l'obligation d'indemni-
sation des assureurs. 

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

05 Samengevoegde vragen van
- mevrouw Meyrem Almaci aan de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale 
Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan 
de minister van Financiën, over "de gedeeltelijke fiscale regularisaties van zwart geld" (nr. 17592)
- mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele 
Hervormingen over "de misbruiken bij fiscale regularisatie" (nr. 17594)
05 Questions jointes de
- Mme Meyrem Almaci au secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la 
Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, adjoint au ministre des Finances, sur 
"la régularisation fiscale partielle de l'argent noir" (n° 17592)
- Mme Meyrem Almaci au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes 
institutionnelles sur "les abus en matière de régularisation fiscale" (n° 17594)

05.01  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Dank u, mijnheer de 
staatssecretaris, dat u hier op mijn vraag het antwoord wil komen 
geven. Ik betreur echter wel dat de minister zelf het antwoord op de 
vraag aan hem niet kan geven, maar natuurlijk houden ze sterk 
verband. Ik ga er dan ook van uit dat u antwoordt in naam van de 
minister van Financiën. Ik heb daarnet ook de vraag gesteld aan 
staatssecretaris Devlies in verband met deze problematiek en hij was 
ook erg benieuwd naar het antwoord.

U bent uiteraard op de hoogte van het systeem van permanente 
regularisaties dat op dit moment gangbaar is, tengevolge van de 
eenmalige bevrijdende aangifte die tijdens de vorige legislatuur is 
doorgevoerd. Het systeem dat nu geldt voorziet dat een 
belastingsplichtige zijn niet aangegeven inkomsten kan regulariseren 
door de verschuldigde belasting te betalen en daarbovenop een boete 
van 10 procent. 

U weet dat er een aantal weken geleden hier in deze commissie een 
discussie is geweest omtrent de uitlatingen van mijnheer Karel 
Anthonissen over het feit dat het bedrag van de werkelijk betaalde 
boete eerder rond de 5 procent ligt, en ook in de pers zijn er al 
artikelen verschenen waarin men aangeeft hoe men tot dat bedrag 

05.01  Meyrem Almaci (Ecolo-
Groen!): Dans le cadre de la 
déclaration libératoire unique, un 
contribuable peut régulariser les 
revenues non déclarées en payant 
l'impôt dû, majoré d'une amende 
de 10 %. Selon Karel Anthonissen, 
le taux réel de l'amende est plutôt 
de l'ordre de 5 %; selon le 
ministre, il est de 31 %. D'après le 
service Décisions anticipées, la 
pression fiscale moyenne atteint 
environ 31 %, mais dépend 
largement du type de déclaration.
En 2008, 82 % des déclarations de 
régularisation étaient partielles et 
concernaient la catégorie "autres 
revenus". On se rapproche cepen-
dant fortement des 5 % en incluant 
les revenus professionnels.

Actuellement, la première option 
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komt. Er waren ook de uitlatingen van de minister dat wanneer men 
kijkt naar de effectief betaalde boete, deze gemiddeld 31 procent 
bedraagt. 

Ik heb naar aanleiding van het antwoord van de minister het 
jaarverslag van de dienst Voorafgaande Beslissingen ter hand 
genomen waarin staat dat het klopt dat de gemiddelde belastingsdruk 
gemiddeld rond de 31 procent zal liggen, maar dat heeft natuurlijk 
alles te maken met welk soort aangifte er wordt gedaan. 

Er blijkt uit het verslag dat in 2008 82 procent van de aangiften voor 
regularisatie van zwart geld gedeeltelijk waren, uit de categorie 
overigen kwamen, en dat dat bedrag sinds 2006 79,5 procent 
bedraagt. Men kan dan een herberekening maken naar het 
oorspronkelijke beroepsinkomen dat daaraan ten grondslag ligt. Als 
men dat mee incalculeert, komt men zeer dicht bij de uitlatingen die 
mijnheer Anthonissen heeft gedaan, namelijk bij deze 5 procent.

Ik ga nog eens herhalen wat het systeem vandaag is, ook al ben ik 
ervan overtuigd dat u op de hoogte bent. De eerste optie vandaag de 
dag is dat u een algemene regularisatie doet op het oorspronkelijke 
inkomen en ook op de inkomsten verworven via intresten. Het 
voordeel daarvan is dat u strafrechtelijke immuniteit krijgt, maar het 
nadeel is natuurlijk dat het vrij duur zal zijn.

De tweede optie is dus dat men een gedeeltelijke regularisatie zal 
verkiezen, enkel op een deel van de interesten, drie, vijf of zeven jaar, 
zoals voorzien. Het voordeel daarvan is natuurlijk de zeer lage prijs: 
men gaat enkel die boete betalen tussen 25 en 35 procent, maar men 
heeft geen strafrechtelijke immuniteit.

Het gemiddelde dat de heer Reynders heeft gegeven is een absoluut 
bewijs van wat de cijfers van de dienst Voorafgaande Beslissingen 
ons bevestigen, namelijk dat een overgrote meerderheid effectief die 
gedeeltelijke regularisaties zijn waarvoor in theorie geen 
strafrechtelijke immuniteit kan worden bekomen. 

In de praktijk bestaat echter een heel andere situatie, namelijk dat de 
belastingplichtige in de meerderheid van de gevallen voor een 
gedeeltelijke regularisatie kiest omdat de lokale controleurs geen 
verder onderzoek mogen voeren eens het attest van regularisatie is 
gegeven. De lokale controleurs moeten dus voldoening nemen met 
het attest van regularisatie en kunnen geen verdere informatie vragen 
over waar de interesten vandaan komen en welk bedrag daaraan ten 
grondslag ligt. Dat belet uiteraard in theorie opnieuw niet dat de 
parketten een onderzoek gaan doen, maar de parketten mogen geen 
info vragen aan de fiscus, want de fiscus mag geen enkele verdere 
onderzoeksdaad stellen.

Tussen theorie en praktijk gaapt dus een heel groot gat, een hele 
grote kloof. Het parket zal geen enkele informatie van de fiscus 
mogen ontvangen en in de praktijk is de kans dus erg beperkt dat er 
een strafrechtelijke procedure volgt, tenzij er vanuit het buitenland een 
duidelijke informatiestroom op gang komt. Dat gaat vaak om 
witwaspraktijken, bij de heel grote en zeer flagrante gevallen. In de 
praktijk kunnen dus verscheidene fraudeurs op beide oren slapen.

Dat wordt zelfs zo geadverteerd in verschillende gespecialiseerde 

consiste en une régularisation 
générale sur la base des revenus 
initiaux et des revenus acquis par 
le biais d'intérêts. L'avantage de la 
formule est l'impunité pénale, 
l'inconvénient, son coût élevé. La 
seconde option consiste en une 
régularisation partielle sur une 
partie des intérêts. Le coût est 
modeste - l'amende varie dans ce 
cas entre 25 et 35 % - mais 
aucune immunité pénale n'est 
accordée. 

Dans la pratique, le contribuable 
opte généralement pour une 
régularisation partielle, les contrô-
leurs locaux n'étant pas autorisés 
à poursuivre l'enquête une fois 
l'attestation de régularisation 
délivrée. Le parquet peut certes 
encore ouvrir une enquête, mais 
ne peut demander d'informations à 
l'administration fiscale. Les risques 
d'une enquête pénale sont dès 
lors extrêmement limités, à moins 
que des informations ne 
parviennent de l'étranger 

Ce mécanisme est exposé dans 
plusieurs articles spécialisés. De 
plus, des avocats spécialistes en 
la matière expliquent ce qu'il y a 
lieu de faire de son argent noir et 
assurent qu'il y a peu de risque de 
se faire prendre. Il est par 
conséquent recommandé aux 
contribuables de demander une 
régularisation partielle.

Ces pratiques et les chiffres du 
service des décisions anticipées 
s'inscrivent en faveur d'une 
modification de la loi. Mes calculs 
démontrent que les caisses de 
l'État ont été privées de recettes 
s'échelonnant entre 900 millions et 
près de 2 milliards, selon que l'on 
opte pour le scénario minimaliste 
ou maximaliste. Il est important de 
veiller à ce que seules des 
régularisations complètes puissent 
être effectuées. 

Voici quelques jours, le ministre a 
dit laconiquement que la loi est 
ainsi faite. Si d'aucuns  procèdent 
à des régularisations partielles en 
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artikels. Ik heb er hier een van Argus advocaten, waarin letterlijk wordt 
verwezen naar deze situatie en waarin staat dat het contactpunt 
regularisaties doorgaans wijst op de strafrechtelijke gevolgen voor 
iemand die wenst te regulariseren, maar “klaarblijkelijk blijkt hieruit 
niet al te vaak dat men om veiliger te zijn, best alle inkomsten 
aangeeft”. Men wijst er hier dus op dat in de praktijk er effectief een 
groot verschil is met de theorie. De tekst gaat zo verder. Het is 
eigenlijk iets waar je mond van openvalt. Dit is er een.

Er zijn ook presentaties geweest hoe men best omgaat met zijn zwart 
geld. Ik kan u dat ook geven. Ik hoop dat ik het ook aan de minister 
kan geven, maar ik denk eigenlijk dat hij ervan op de hoogte is. 
Daarbij geven gespecialiseerde advocaten aan, het staat hier ook in: 
“In de meeste analyses gaan we ervan uit dat de pakkans relatief 
klein is door de spelregels van het bankgeheim, beperkte middelen 
van de fiscale en strafrechtelijke opsporingsambtenaren…” enzovoort. 
Men speculeert er niet op. Men zegt gewoon: ze zijn toch met te 
weinig.

Er is het bankgeheim. Over het contactpunt regularisaties wordt 
gezegd: ja, daaruit blijkt niet al te vaak dat men, om veiliger te zijn, 
best alle inkomsten aangeeft.

Eigenlijk leest dat dus als één grote aanbeveling om toch gedeeltelijk 
te regulariseren. Als u dan weet dat er daarover hele presentaties 
gebeuren en ziet welke cijfers uit uw eigen dienst Voorafgaande 
Beslissingen naar voren komen, dan is de enige normale vaststelling 
dat u de wetten zult aanpassen.

Ik heb zelf een calculatie gemaakt van de inkomsten die op die 
manier worden misgelopen. Dat is niet zo moeilijk, want er zijn 
intresten over drie, vijf of zeven jaar. Ik neem het gemiddelde, vijf jaar. 
Vijf jaar lang interesten aan een gemiddeld intresttarief van 5 procent, 
daarmee komt u aan 25 procent. Zo kunt u perfect berekenen dat het 
bedrag dat hier staat, een vierde is van het oorspronkelijk 
basisbedrag. Dat kan ook worden berekend afhankelijk van de types 
waarop men intresten heeft verdiend – nu gaat het om obligaties en 
dergelijke – met een minimum en maximum scenario. Een grove 
berekening toont aan dat onze Staatskas op die manier tussen 
900 miljoen tot een klein miljard, en zowat 1,8 miljard tot een kleine 
2 miljard is misgelopen sinds 2006.

Nu heb ik van de minister laconiek een paar dagen geleden te horen 
gekregen dat de wet nu eenmaal zo werkt. Welnu, als de wet 
aanleiding geeft tot een keuze die in de meerderheid van de gevallen 
gedeeltelijke regularisatie is, met andere woorden wanneer erop wordt 
gespeculeerd dat u te weinig mankracht hebt en dat de parketten 
nergens anders informatie kunnen krijgen omdat zij via de lokale 
controleurs geen informatie mogen krijgen en omdat de lokale 
controleurs ook geen informatie mogen verzamelen, dan is het de 
plicht van uzelf en ook van de minister van Financiën om de wet aan 
te passen en ervoor te zorgen dat er enkel nog volledige 
regularisaties kunnen gebeuren, en geen gedeeltelijke. Als u dat niet 
aanpakt, dan kunt u niet anders dan akkoord gaan…

spéculant sur le manque d'effectifs 
aux Finances, sur l'impuissance 
du parquet et sur l'interdiction qui 
est faite aux contrôleurs locaux de 
collecter des informations, alors il 
incombe au ministre de modifier la 
loi et de veiller à ce que seules 
des régularisations complètes 
soient encore possibles.

De voorzitter: Mevrouw Almaci, kunt u stilaan afronden, alstublieft?

05.02  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Mijnheer de voorzitter, ik ben 05.02  Meyrem Almaci (Ecolo-
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aan het afronden.

… dan kunt u niet anders dan akkoord gaan met de vaststelling van 
de heer Anthonissen dat de werkelijke druk effectief slechts 5 procent 
bedraagt.

Mijnheer de staatssecretaris, mijn vragen zijn dus de volgende.

Erkent u die problematiek? Erkent u de problemen in de wetgeving? 
Erkent u dat een groot bedrag wordt misgelopen door het feit dat het 
merendeel gedeeltelijke regularisaties zijn?

Welke acties zult u ondernemen om die problematiek aan te pakken?

Groen!): S'il se refuse à le faire, il 
lui faudra admettre que la pression 
fiscale réelle est effectivement de 
5 %.

Le ministre admet-il que les 
régularisations partielles 
entraînent un manque à gagner 
pour l'État et que la loi pose 
problème? Quelles initiatives 
prendra-t-il? 

05.03 Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Uw eerste vraag over wat 
er onder de categorie "overige" moet worden verstaan in het 
jaarverslag van de dienst Voorafgaande Beslissingen. Onder deze 
categorie "Overige Inkomsten" vallen de fiscale regularisaties van 
onroerende, roerende en diverse inkomsten, successierechten en 
registratierechten.

Voor uw andere vragen kan ik niet akkoord gaan met de door u 
voorgestelde problematiek. Immers, in de praktijk wordt vastgesteld 
dat de aanvragers op basis van een autonome keuze meestal de 
inkomsten en eventueel de kapitalen van de fiscaal nog niet verjaarde 
aanslagjaren regulariseren, hetzij als overige inkomsten, hetzij als 
beroepsinkomsten. Bovendien kan worden opgemerkt dat, indien de 
taxatiediensten informatie zouden bezitten of bekomen met 
betrekking tot inkomsten die niet of niet tegen het correcte tarief 
werden geregulariseerd, zij hun volledige onderzoeks- en 
taxatiebevoegdheid behouden en vooralsnog tot een bijkomende 
taxatie kunnen overgaan.

Bovendien houdt het contactpunt Regularisaties een lijst bij van 
afgeleverde regularisatieattesten met vermelding van het nummer van 
de regularisatieaangifte en maakt, overeenkomstig artikel 124, zesde 
lid van de programmawet van 27 december 2005, om de zes 
maanden een afschrift ervan over aan de Cel voor de Financiële 
informatieverwerking. De dienst Fiscale Regularisatie zal volgens mij 
door de commissie worden uitgenodigd in de maand januari. U zult 
dan de mogelijkheid krijgen hen vragen te stellen.

05.03 Bernard Clerfayt,
secrétaire d'État: La catégorie 
"autres revenus" regroupe les 
régularisations fiscales de revenus 
immobiliers, mobiliers et divers, de 
droits de succession et de droits 
d'enregistrement.

Pour ce qui est des autres 
questions, je n'adhère pas à la 
présentation des choses. Dans la 
pratique, les demandeurs procè-
dent généralement à la régularisa-
tion des revenus et éventuellement 
des capitaux des exercices 
d'imposition non encore prescrits, 
à titre de revenus autres ou de 
revenus professionnels. Les 
services de taxation demeurent 
compétents et s'ils constatent que 
des revenus n'ont pas été 
régularisés ou l'ont été à un taux 
erroné, ils peuvent procéder à une 
taxation complémentaire.

De plus, le point de contact 
Régularisation tient à jour une liste 
des attestations de régularisation 
délivrées et en envoie tous les six 
mois une copie à la cellule de 
traitement des informations finan-
cières. Le service Régularisation 
fiscale sera invité au mois de 
janvier par la commission. 

05.04  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Ik kan alleen maar vaststellen 
dat heel de uitleg die zowel de heer Anthonissen heeft gedaan als de 
gespecialiseerde juristen doen met hun presentaties en artikelen, en 
wat ik daarnet vertelde, het ene oor ingaat en het andere oor uitkomt.

Ik weet dat men alle onderzoeksdaden kan stellen als men het 
vermoeden heeft dat het gaat om witwaspraktijken. U weet heel goed 
dat de realiteit anders is. In uw eigen jaarverslag staat dat in 2008 
16 procent van alle ontvangen aangiften ging over beroepsinkomsten. 

05.04  Meyrem Almaci (Ecolo-
Groen!):Je sais qu'en cas de 
suspicion de blanchiment, tous les 
devoirs d'enquête possibles 
peuvent être effectués. Le rapport 
annuel indique qu'en 2008, 16 % 
de l'ensemble des déclarations 
concernaient des revenus profes-
sionnels. La catégorie des autres 
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De overige maken maar liefst 82 procent uit van alle aangegeven 
regularisaties.

Die overige zijn per definitie gedeeltelijke regularisaties. Bij iemand 
die alert is en aan die problematiek werkt, moet dan een belletje gaan 
rinkelen, te meer omdat het gemiddelde stand houdt sinds 2006. Ik 
kan alleen vaststellen dat de minister en u als staatssecretaris 
zwaaien met de theorie, terwijl onder uw ogen – aangeklaagd door 
eigen mensen uit de administratie en gepropageerd door juristen –
een praktijk gaande is, waardoor de overheid in deze crisistijden 
inkomsten derft. Ik wil u ernstig aanraden om dringend die artikels te 
lezen en de seminaries te volgen die er gebeuren, om eens te 
spreken met uw eigen belastinginspecteurs en eens goed te kijken 
wat er in het jaarverslag staat.

Ik zal de cel in januari uiteraard al mijn vragen stellen, maar het heeft 
geen zin om lijsten op te stellen van alles wat er is geregulariseerd, 
als u achteraf die lijsten gaat bekijken en analyseren, terwijl u op het 
moment zelf simpelweg de wet kunt aanpassen of kunt nagaan 
waarom er zulke duidelijke anomalieën en verschillen in aangiftes zijn. 
U stopt het niet op het moment zelf. 

Er wordt in de brief van Argus letterlijk gezegd dat u niet genoeg 
mankracht heeft om na te gaan wat het probleem is. Er wordt in deze 
commissie op verschillende manieren aangeklaagd hoe gebrekkig de 
werking van Financiën is. Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk, 
maar u bent het met mij eens dat het aanpakken van fiscale fraude 
ook voldoende mankracht vraagt. Men verklaart hier vandaag dat 
men eigenlijk niet genoeg mankracht heeft. U hebt zelf gezegd dat ze 
mogen kiezen. Neem hun die keuze af. Zorg ervoor dat het een 
volledige regularisatie is en u bespaart uzelf al heel wat problemen. 
Aan dat fundamenteel probleem wilt u niets doen.

Ik kan alleen vaststellen dat uw antwoord werkelijk ontstellend is, 
gezien het misgelopen bedrag, terwijl u lijsten aanlegt en 
jaarverslagen opstelt waaruit u wel kan vaststellen wat het probleem 
is. Er wordt echter niets fundamenteels aan het probleem veranderd. 
Dat is werkelijk een zeer teleurstellend antwoord.

Ik hoop dat staatssecretaris Devlies, die daarnet nog afwachtte wat 
hier zou worden gezegd, daarvan duidelijk akte neemt en ook actie 
onderneemt. Ik heb de indruk dat u of minister Reynders het niet 
zullen doen, met alle gevolgen van dien. Daardoor krijgen we hier 
documenten van advocaten die beweren dat de huidige procedure de 
enige manier is om nog redelijk ongeschonden uit de situatie te 
geraken.

revenus représente près de 82 % 
de toutes les régularisations 
déclarées. 

Les autres constituent, par 
définition, des régularisations 
partielles. Toute personne 
attentive devrait le savoir. Je 
constate seulement que le ministre 
et le secrétaire d'État se 
retranchent derrière la théorie 
alors que s'exerce sous leurs yeux 
une pratique à l'origine d'un 
manque à gagner pour les 
autorités et ce, en période de 
crise.

Des listes sont certes établies 
mais le phénomène n'est pas 
endigué pour autant. La lutte 
contre la fraude fiscale requiert la 
mobilisation de toutes les forces 
nécessaires. Si l'on imposait une 
régularisation intégrale, les 
problèmes seraient bien moins 
nombreux.

La réponse est surtout 
déconcertante compte tenu de 
l'ampleur du montant perdu, alors 
que les listes établies et les 
rapports rédigés mettent claire-
ment en évidence l'existence du 
problème. Aucune initiative 
tendant à résoudre fondamentale-
ment le problème n'est toutefois 
prise. J'espère que le secrétaire 
d'État Devlies prendra conscience 
de la situation et prendra des 
initiatives concrètes.

De voorzitter: Mevrouw Almaci, ik hoop dat u geen misbruik maakt van mijn oneindige goedheid.

05.05  Meyrem Almaci (Ecolo-Groen!): Ik ben juist klaar.

Ik zal uw oneindige goedheid in de gaten houden.

De voorzitter: U hebt al een minuut extra gekregen.

Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
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Le développement des questions et interpellations se termine à 15.09 heures.
De behandeling van de vragen en interpellaties eindigt om 15.09 uur.


