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De regering-Michel heeft een akkoord bereikt over een nieuw rondje fiscale regularisatie, vernam De Tijd. De boetes worden 
opgetrokken. 

De regering-Michel kwam gisteren opnieuw samen over de uitvoering van de taxshift en de begroting. Over de taxshift is er al 
veel vooruitgang geboekt, bleek gisteren. Maar omdat CD&V dat blijft koppelen aan de begrotingsgesprekken, kan er nog niet 
over gecommuniceerd worden. 

De Tijd vernam wel dat er al een akkoord is over de fiscale regularisatie. ‘De kabinetten zijn het eens over de principes, de 
voltallige regering moet dat akkoord nog bekrachtigen’, klinkt het in regeringskringen. In juli werd afgesproken dat 
belastingzondaars vanaf 2017 hun zwart geld uit het buitenland zouden kunnen witten. Maar intussen besliste de regering dat 
dat volgend jaar al zal mogelijk zijn. Op die manier wil ze vermijden dat ze de boot zou missen, nu internationaal het net 
almaar meer aan het sluiten is. Zo wordt het bankgeheim vanaf 1 januari 2018 opgeheven in Zwitserland en begint Luxemburg 
vanaf 2017 met het uitwisselen van bankgegevens. 

’Het is belangrijk dat België zich mee inschrijft in de internationale beweging, zodat ons land niet achter het net vist en de 
inkomsten krijgt waar het recht op heeft’, klinkt het in regeringskringen. 

Een extra voordeel is dat de operatie volgend jaar al geld opbrengt, 250 miljoen euro schat de regering. Een deel van het gat 
is dus gevuld zonder pijnlijke maatregelen. 

De knoop die nog moest worden doorgehakt zijn de boetetarieven waartegen zwart geld kan gewit worden. En ook daarover 
is een akkoord. ‘De regularisatie is strenger en de boetes nemen gradueel toe’, klinkt het in regeringskringen.  

De regering kiest ervoor de boetes jaar na jaar te laten oplopen, zodat belastingzondaars worden aangemoedigd om hun 
zwart geld terug te halen. Voor fiscaal verjaard kapitaal bedraagt het boetetarief volgend jaar 36 procent, terwijl dat onder de 
vorige regularisatie 35 procent was. De boetes lopen elk jaar met 1 procentpunt op. Voor niet- aangegeven inkomsten 
bedraagt de boete 20 procent. En ook die boetes lopen op. 

Nieuw is ook dat er - in tegenstelling tot de vorige regularisatie - er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen gewone 
fiscale fraude en ernstige fiscale fraude. 

Dat de boetes hoger zijn dan bij vorige regularisaties is een bewuste keuze. Want wie nu nog zwarte kapitalen heeft, heeft 
bewust geen gebruik gemaakt van de vorige ronden. En dus kan je die zondaars moeilijk belonen, is de redenering. 
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