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Een BBI-inspecteur is (amper) 1,7 miljoen euro waard
Date : 12 juni 2019

Vorig jaar hebben de BBI-inspecteurs samen net 1 miljard euro aan extra
belastingen en sancties uitgeschreven. De BBI staat voor de Bijzondere
Belastinginspectie, de elite van de FOD Financiën. Er werken 570 voltijdse
ambtenaren bij de dienst. Dat betekent dat elke ambtenaar staat voor gemiddeld
1,7 miljoen euro extra belastingen. In totaal opende de dienst vorig jaar 1.661
dossiers, dus net geen drie dossier per ambtenaar. Dat betekent dan weer dat elk
dossier gemiddeld 4 maanden tijd in beslag nam. De extra aanslagen betekenen
ook niet extra inkomsten voor de staat. Belastingplichtigen tekenen doorgaans
beroep aan tegen de extra aanslagen. Door de band wordt slechts 20 % van de
aanslagen ook geïnd.
Het is de krant de Tijd die de nieuwe cijfers over de BBI publiceert. De cijfers voor
2018 vallen tegen. In 2017 werd nog 2,125 miljard euro aan extra belastingen
geheven en in 2016 nog 1,718 miljard euro. Alleen in 2015 viel het resultaat nog
lager uit met 969.000 euro. Sinds het bankgeheim in 2011 is versoepeld, heeft de
Bijzondere Belastinginspectie al meer dan 3.600 keer groen licht gegeven om
iemands bankrekeningen in te kijken. Dat gebeurde 1.977 keer om de ontduiking
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van inkomstenbelastingen te onderzoeken en 1.636 keer in btw-dossiers.
De adviseurs-generaal van de BBI gaven vorig jaar minder machtigingen aan hun
inspecteurs om rekeningen in te kijken. Dat gebeurde 368 keer, tegenover 546
keer in 2017 en 399 keer in 2016. De cijfers slaan op het aantal machtigingen per
bank en per belastingplichtige. Omdat iemand meerdere rekeningen kan hebben
bij dezelfde bank worden dus meer rekeningen ingekeken. In 2012 voerde de BBI
een record aantal bankonderzoeken uit, 751, maar dat had in eerste instantie te
maken met het dossier HSBC, waarbij tal van Belgen een geheime rekening in
Zwitserland hadden.
Sinds 2011 volstaat het dat de belastinginspecteurs een of meer aanwijzingen
hebben van belastingontduiking of dat iemand rianter lijkt te leven dan zijn officiële
inkomsten doen vermoeden. Dat laatste argument gebruikte de BBI eind 2011 om
de rekeningen te kunnen inkijken van voormalig Europees commissaris Karel De
Gucht (Open VLD).
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