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Hernieuwde samenwerking tussen fiscus, 
parket en politie in MOTEM’s 
De Kamer buigt zich momenteel over een wetsontwerp van 3 februari 2022 
houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding (Parl. St. Kamer 
2021-22, nr. 55-2472/001). Hierin wordt, met het oog op een meer efficiënte 
fraudebestrijding, (opnieuw) werk gemaakt van een wettelijk kader voor 
overleg en samenwerking tussen het Openbaar Ministerie, de federale 
gerechtelijke politie en (o.m.) de fiscale administratie, dit door de inschakeling 
van fiscale ambtenaren in zogenaamde ‘multidisciplinaire onderzoeksteams’ 
(MOTEM’s).   

Multidisciplinaire onderzoeksteams (MOTEM’s) 

(N)iets nieuws onder de zon? 

Reeds in 2004 werd voorzien in de mogelijkheid om binnen de federale 
gerechtelijke politie opsporingseenheden te creëren met het oog op 
gespecialiseerde onderzoeken inzake georganiseerde economische en 
financiële criminaliteit, fiscale en sociale fraude en ICT-criminaliteit. Deze 
opsporingseenheden zouden deel uit te maken van “gemengde 
gespecialiseerde onderzoeksteams”.  

In 2019 werd deze mogelijkheid ook effectief verder uitgewerkt voor wat 
betreft sociale fraude. De MOTEM-samenwerking werd verder geregeld in een 
kaderakkoord tussen de federale politie en de sociale inspectiediensten. Deze 
samenwerking bleek de nodige vruchten af te werpen. 

Inzake fiscale fraude bleef de mogelijkheid tot het oprichten van MOTEM’s tot 
op vandaag echter dode letter. De reden hiervoor is te vinden in het zgn. 
Charter van de Belastingplichtige. 



Het ‘Charter van de Belastingplichtige’ 

Verbod op actieve medewerking van fiscale ambtenaren aan 
strafonderzoeken 

Tot in de jaren ’80 was het gebruikelijk dat fiscale ambtenaren in de 
hoedanigheid van “deskundige” de politie en het parket assisteerden bij het 
voeren van een strafonderzoek. Dit gaf evenwel aanleiding tot uitwassen. Er 
ontstond een duidelijk spanningsveld tussen de noodzaak aan een efficiënte 
fraudebestrijding en de rechten van verdediging. Enkele fundamentele 
waarborgen, zoals het geheim van het vooronderzoek in strafzaken en de 
wapengelijkheid, kwamen door de samenwerking in het gedrang.  

Als reactie hierop kwam op 4 augustus 1986 het Charter van de 
Belastingplichtige tot stand. Ingevolge dit Charter konden fiscale ambtenaren 
niet meer actief deelnemen aan een strafonderzoek. Dat een fiscale ambtenaar 
zou meewerken aan een huiszoeking of ondervraging, was bijvoorbeeld niet 
langer denkbaar. De rol van de fiscale ambtenaren in strafzaken was voortaan 
beperkt tot die van getuige, en dit “op straffe van nietigheid van de akte van 
rechtspleging” (artikel 463 WIB 92 en artikel 74bis WBTW). Ter compensatie 
werden de fiscale substituten in het leven geroepen. 

Er bestaan reeds geruime tijd nuanceringen op het verbod op de actieve 
medewerking van fiscale ambtenaren aan strafonderzoeken. Zo kunnen fiscale 
ambtenaren reeds sedert begin jaren ‘90 gedetacheerd worden naar het 
openbaar ministerie of de federale politie. Zij kunnen dan niet meer 
deelnemen aan de taxatie. Het huidige wetsontwerp wijzigt niets aan deze 
vormen van samenwerking. Wel voegt het een specifieke uitzondering toe aan 
het verbod en neemt het op die manier verder afstand van de principes van het 
Charter van de Belastingplichtige. 

Actieve medewerking via MOTEM’s 

Overeenkomstig het wetsontwerp zullen minstens 25 fiscale ambtenaren de 
hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie verkrijgen. Hierdoor 
kunnen zij, onder leiding en toezicht van het openbaar ministerie, hun 
volledige medewerking verlenen aan een strafonderzoek. Wanneer zij deel 
uitmaken van een MOTEM, kunnen de fiscale ambtenaren bijvoorbeeld actief 
deelnemen aan een huiszoeking, een verhoor afnemen, een rogatoire 
commissie voorbereiden of de gegevens analyseren die een onderzoek heeft 
opgeleverd. 

Uit de voorbereidende werkzaamheden blijkt dat men voor de samenstelling 
van de MOTEM’s vooral denkt aan BBI-ambtenaren, maar de vooropgestelde 
wettekst zelf houdt deze voorwaarde niet in. De ambtenaren dienen minstens 
de graag van attaché te hebben. 

Voorts speelt de bijzondere expertise van de fiscale ambtenaar een belangrijke 
rol. De deelname aan een MOTEM is tijdelijk en ad hoc. Een MOTEM wordt in 
principe samengesteld per dossier. Voor elk specifiek onderzoek wordt de 
ambtenaar met de meeste expertise op dat domein tijdelijk uitgezonden.  

Wel mogen de fiscale ambtenaren niet deelnemen aan een onderzoek door 
een MOTEM dat betrekking heeft op een lopend dossier waarvan zij reeds 
kennis hadden in hun administratie van oorsprong. Omgekeerd valt op dat 
men, anders dan wat het geval is voor de reeds gekende vormen van 
detachering, in het kader van de MOTEM-samenwerking niet lijkt te hebben 
voorzien dat de fiscale ambtenaren bij terugkeer naar hun administratie van 
oorsprong niet langer mogen deelnemen aan de taxatie.   

Het Openbaar Ministerie beslist of er in een bepaald strafonderzoek een 
MOTEM wordt opgezet. De bevoegdheid van de fiscale ambtenaren die deel 
uitmaken van een MOTEM strekt zich uit tot het opsporen en vaststellen van 
inbreuken inzake de directe belastingen en btw en feiten van witwas. Het 



wetsontwerp voorziet niet in enige verdere beperking of verduidelijking, al 
blijkt uit de voorbereidende werken wel dat de prioriteit ligt bij de bestrijding 
van “ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd” en de strijd tegen 
georganiseerde criminaliteit.   

Una via en non bis in idem 

Het wetsontwerp kan een volgende stap zijn in de richting van een volwaardig 
una via-systeem.    

Zo wordt in de voorbereidende werken bepaald dat de precieze samenstelling 
van een MOTEM kan worden besproken tijdens het una via-overleg tussen de 
fiscale administratie, het openbaar ministerie en de politie. Hierdoor wint dit 
overleg dus verder aan belang.  

Voorts bepaalt het wetsontwerp ook uitdrukkelijk dat het bewijs dat een fiscale 
ambtenaar als lid van een MOTEM vergaart, zowel voor het strafonderzoek als 
voor het bepalen van de belastingschuld kan worden gebruikt. De toelating van 
de Procureur des Konings blijft voor dit laatste wel vereist. Via de MOTEM’s kan 
een dubbele (fiscale en strafrechtelijke) gescheiden bewijsgaring dus worden 
vermeden. Dit is in lijn met de recente rechtspraak van het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens, volgens welke het administratief onderzoek en de 
strafrechtelijke vervolging zoveel mogelijk op elkaar moeten aansluiten om een 
schending van het non bis in idem-beginsel te vermijden (EHRM 15 november 
2016, A&B t. Noorwegen en EHRM 18 mei 2017, Jóhannesson e.a. t. Ijsland). 

Waakzaamheid geboden 

De samenwerking tussen parket en fiscale ambtenaren in de MOTEM’s kan 
bijdragen aan een volwaardig una via-systeem, wat uiteraard valt toe te 
juichen. Maar tegelijkertijd is deze nieuwe vorm van samenwerking mogelijk 
ook kwetsbaar voor uitwassen en kan zij aanleiding geven tot wantoestanden. 
De bekommernissen die destijds aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan 
van het Charter van de Belastingplichtige zijn ook vandaag nog brandend 
actueel.  

Met het huidige wetsontwerp neemt men opnieuw verder afstand van de 
principes van het Charter van de Belastingplichtige. Men moet dan ook extra 
waakzaam zijn voor mogelijke schendingen van de rechten van verdediging. 
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If you have any questions concerning the items in this newsflash, please get in 
touch with your usual Deloitte Legal - Lawyers contact at our office in Belgium 
or: 
• Annick Visschers, avisschers@deloitte.com, + 32 2 800 70 72 
• Julie Engelen, jengelen@deloitte.com, +32 2 800 71 18 
• Filip Smet, fsmet@deloitte.com, + 32 2 800 70 64 
 
For general inquiries, please contact: 
bedeloittelegal@deloitte.com, + 32 2 800 70 00 
 
Be sure to visit us at our website: http://www.deloittelegal.be  
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Client) and dispute resolution. Whenever required to ensure a seamless and comprehensive high-quality service, Deloitte 
Legal - Lawyers collaborates closely with other professions (e.g. tax, financial advisory, accountancy, consulting), and with a 
select group of law firms all over the world. 
 
Deloitte Legal - Lawyers provides thorough and practical solutions tailored to the needs of clients ranging from multinational 
companies, national large and medium-sized enterprises, financial institutions, government bodies to private clients. 
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