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"Als alles klopt, zullen ze haar volledig pluimen"
BIJZONDERE BELASTINGINSPECTIE START ONDERZOEK NAAR VERDACHTE GELDSTROMEN EL KAOUAKIBI
De voorbije dagen lijkt het kookpunt bereikt in de zaak-Sihame El Kaouakibi (35). Eén
miljoen euro dat doorgesluisd werd naar vennootschappen van de politica, privé-aankopen die met subsidiegeld gebeurden en vervalste facturen. Het is ook de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) niet ontgaan. Die is een onderzoek gestart, zegt 'VTM Nieuws'.
"Als alles blijkt te kloppen, zullen ze haar volledig pluimen."
JEFFREY DUJARDIN
Voorlopig bewindvoerder Annemie Moens was
vernietigend in haar verslag over de vzw Let's
Go Urban vanVlaams Parlementslid Sihame El
Kaouakibi (Open Vld). De afgelopen jaren
draaide het volgens haar maar om één ding:
financieel gewin voor El Kaouakibi en haar andere vennootschappen. Liefst 1 miljoen euro
zou doorgesluisd zijn. Daarnaast blijkt dat er
voor werken aan een kleerkast in haar privéwoning subsidiegeld van de vzw WeLoveBXL
gebruikt is. En dan zijn er nog vermoedelijk
vervalste facturen die de stad Antwerpen
kreeg in ruil voor subsidies. Een hele boterham, en dus is ook de Bijzondere Belastinginspectie een onderzoek gestart naar El Kaouakibi en haar verdachte geldstromen. De BBI
houdt zich bezig met grootschalige fiscale
fraude.
Zeker 10 jaar
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"Ik denk dat het duidelijk is dat wat de afgelopen dagen naar boven is gekomen ernstige vragen oproept, en er hier zeer ernstige aanwijzingen zijn van subsidiefraude", zegt advocaat fiscaal recht
Philippe Renier. "En dat heeft ook fiscale gevolgen. Want wat we vaak zien, is dat subsidiefraude en
fiscale fraude hand in hand gaan. Als een bedrijf subsidies ontvangt, wordt daar btw van afgetrokken. Maar als men daarbij valse stukken gebruikt heeft, moet die 21% btw terugbetaald worden aan
de fiscus, met een belastingverhoging van 200%."
Maar dat is niet het enige wat Sihame El Kaouakibi boven het hoofd hangt als de fraude bewezen
wordt. "Het lijkt er ook op dat de verdachte geldstromen via verschillende tussenschakels bij hun
eindbestemming gekomen zijn. Elke keer er een stap of transactie gebeurd is, heeft dat ook fiscale
gevolgen voor elk van die tussenschakels. Dus ook hier riskeert elke vennootschap een belastingverhoging op het verschuldigde bedrag van 50 tot 200%. En dan hebben we nog de vermoedelijke
zelfverrijking die via de VOF A Woman's View gebeurde (vennootschap onder firma, haar consultancybedrijf, red.). Als mevrouw El Kaouakibi voor de ontvangen bedragen niet de nodige fiscale fiches opgesteld heeft, kan haar VOF belast worden voor 100%, een volledige verbeurdverklaring. Kan
het bedrag daar niet verhaald worden, dan kijkt men in dit geval naar het privévermogen van de
vennoten." Naar de persoonlijke bezittingen van de politica, dus.
"Kortom, als je alles optelt, dan word je geconfronteerd met een twee- tot drievoudige taxatie op
alle verdachte geldsommen", zegt Renier. "Omdat het hier gaat over gigantische bedragen, zullen
veel van haar ondernemingen dan failliet gaan. En dan staat de fiscus als eerste in de rij. Die gaat
haar volledig pluimen - om alle misgelopen belastingen te innen. Maar dat wil ook zeggen: wie geld
of subsidies gaf, zal z'n geld niet meer terugzien. Er zullen slachtoffers vallen, dat is zeker. De fiscus
beschikt over alle instrumenten om hiervan een loodzware afrekening te maken. Als dit alles blijkt
te kloppen, zal El Kaouakibi alles kwijt zijn. Dit is iets wat zeker tien jaar lang gevolgen zal hebben
voor haar."
En de boekhouder?
"Het wordt wel een hele uitdaging om het boekhoudkundig kluwen te ontwarren", zegt Renier.
"Maar de fiscus heeft daarvoor een oplossing: hij kijkt naar het 'laaghangend fruit'. Als hij enkele
strategische misdrijven kan vinden, is dat genoeg om een algemeen beeld te scheppen. Hier lijkt het
alvast een waslijst aan misdrijven: valsheid in geschrifte, witwassen, fiscale fraude met valse stukken en misbruik van vennootschapsgoederen. Bovendien is Sihame El Kaouakibi niet de enige persoon die geviseerd zal worden. Hier moeten nog mensen bij betrokken zijn, zoals een boekhouder.
Die heeft een meldingsplicht als het over witwassen gaat."
Intussen verzetten El Kaouakibi en haar advocaten zich tegen de aanstelling van de voorlopige bewindvoerder. Gisteren zou de inleidende zitting in de zaak plaatsvinden in de ondernemingsrechtbank van Tongeren, maar die werd uitgesteld tot 20 april. Eén van de advocaten van de politica, Joris
Vercraeye, liep een coronabesmetting op en ligt in het ziekenhuis. Op de zitting eind april moet dan
duidelijk worden of Annemie Moens haar opdracht mag verderzetten. Haar mandaat loopt begin
mei af.
Die kleerkast
Ook de subsidies zullen van dichterbij bekeken worden. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies
Verlinden (CD&V) laat de facturen van WeLoveBXL onderzoeken, de vzw die 200.000 euro kreeg van
toenmalig binnenlandminister Jan Jambon (N-VA), waarvan een deel gebruikt zou zijn voor de beruchte kleerkast. Ook de stad Antwerpen is een onderzoek gestart naar hoe haar subsidies werden
aangewend, maar dat is nog niet afgerond, zei burgemeester Bart De Wever (N-VA) maandagavond
in de gemeenteraad. Als zou blijken dat er inderdaad fraude werd gepleegd, belooft hij "de hardst
mogelijke gevolgen".
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