
Eerlijke belastingen

Waarom betalen we belastingen? 
 
Fiscaliteit doet zelden harten sneller slaan. Belastingen betalen  heeft een negatieve connotatie en 
maakt niemand gelukkig. Onterecht! Zonder taksen zou onze maatschappij onbekwaam zijn om correct 
te functioneren. Zonder belastingen geen basisvoorzieningen zoals autosnelwegen, treinen, scholen en 
ziekenhuizen,…Door belastingen te betalen bestaat er een sociaal contract bestaat tussen de belastingbetaler 
en de regering: belastinggeld in ruil voor basisvoorzieningen, een win-win situatie dus. Belastingen en 
inkomstenherverdelingen, zoals via sociale bescherming, verminderen de inkomstenongelijkheid.

(on) eerlijke belastingen

 
Bij eerlijke belastingen investeert de staat een groot deel van zijn budget in algemene voorzieningen waar de 
ganse bevolking beter van wordt, zoals bijvoorbeeld gezondheidszorg en onderwijs. 

Om de herverderling van de rijkdom te faciliteren en de ongelijkheid te doen dalen, er is een eerlijk fiscaal 
systeem nodig waarbij elke burger belastingen betaalt volgens diens mogelijkheden. Rijken dragen meer bij 
dan armen. Daarnaast is er ook nood aan een transparant en verantwoord beleid, dat de uitgaven bewust in-
vesteert in het algemeen belang. Bij een corrupte regering, is het sociale contract tussen de belastingbetaler 
en de staat verbroken en treedt er wantrouwen op van de burgers jegens de staat. Tot slot moet ook duidelijk 
zijn dat de geïnde belastingen geïnvesteerd worden in algemene nutsvoorzieningen (gezondheidszorg, onder-
wijs, sociale bescherming, ...). 

Oneerlijke belastingsystemen vergroten de ongelijkheid. Multinationals en superrijken laten ongehinderd hun 
fortuinen en winsten aangroeien, terwijl overheden essentiële belastinginkomsten mislopen voor onderwijs, 
gezondheidszorg, sociale bescherming en infrastructuur. 

https://www.youtube.com/watch?v=ijtOErKjPMg
http://www.oxfamsol.be/nl/op-weg-naar-fiscale-rechtvaardigheid


Multimiljardair Warren Buffet betaalt systematisch minder belasting dan zijn secretaresse. Deze situatie klaagt 
hij zelf aan in zijn inmiddels bekende speech. 

BELASTINGSPARADIJZEN
# Luxleaks en # Swissleaks, de gelekte documenten over belastingsparadijzen Zwitserland en Luxemburg zijn 
enkele voorbeelden van hoe het wereldwijd netwerk van belastingparadijzen in elkaar zit. Dat netwerk helpt de 
allerrijksten en multinationals om een hallucinant vermogen te verwerven. Ze kiezen ‘à la carte’ voor het land 
waar ze de minste belastingen moeten betalen. 
 
Belastingparadijzen, en meer algemeen belastingontwijking, liggen mee aan de basis van de ongelijkheidscri-
sis. De rijkste individuen en grootste multinationals maximaliseren hun rijkdom via belastingparadijzen. Omwille 
van die praktijken lopen heel wat landen elk jaar maar liefst 156 miljard € aan belastinginkomsten mis. 30% 
van het Afrikaanse financiële vermogen bevindt zich naar schatting “offshore”, goed voor een verlies van naar 
schatting 14 miljard dollar aan belastinginkomsten op jaarbasis. Dit bedrag is voldoende om gezondheidszorg 
voor moeders en kinderen te betalen, om genoeg leerkrachten aan te werk te stellen en om elk Afrikaans kind 
naar school te sturen.

En dat terwijl wereldwijd 896 miljoen mensen vastzitten in armoede. Bovendien leeft 7 op 10 in een land waar 
de ongelijkheid nu groter is dan 30 jaar geleden. 

Het IMF berekende bovendien dat door fiscale optimalisatie van bedrijven, ontwikkelingslanden jaarlijks een 
verlies lijden van gemiddeld 1,75% van hun bruto binnenlands product( bbp). Dit is drie keer zo veel als de 
rijke landen. Belastingontwijking van bedrijven kost ontwikkelingslanden jaarlijks 100 miljard dollar volgens 
de ramingen van de United Nations conference on trade and development (UNCTAD) De illegale praktijken van 
bedrijven zoals de manipulatie van prijzen tussen verschillende filialen worden hierzelfs nog niet in berekening 
genomen. In 2011 hebben Liberia, Sierra Leone en Guinea, de drie landen die het meest geraakt zijn door het 
Ebola-virus, 287.6 miljoen dollar verloren door taksontwijkingen van bedrijven. Dit is meer dan ze uitgegeven 
hebben aan gezondheidszorg in datzelfde jaar  ($237m). 

Volgens talrijke verdedigers van fiscale rechtvaardigheid is ons Belgisch belastingsysteem extreem voordelig 
voor grote bedrijven en grote vermogens. Denk aan de Franse acteur Gérard Depardieu, die naar België domici-
lieerde de om zo taksen in eigen land te ontwijken. Ons belastingsmodel rust op een zware belasting op arbeid 
en consumptie (B.T.W.), wat neerkomt op  twee derde van de geïnde belastingen. Daarnaast is er een hele lage 
belasting op hoge vermogens en op de winsten van grote bedrijven. Officieel bedraagt de bedrijfsbelasting op 
winst 33,99%. Voor de meeste grote bedrijven ligt dit bedrag echter veel lager, dankzij de fiscale voordelen, 
ontworpen door de Belgische fiscus om multinationals naar ons land de lokken. Voorbeelden van die voordelen 
zijn notionele interestaftrek en de excess profit rulings, een praktijk waarvoor België door Europa streng op 
vingers werd getikt. Deze fiscale cadeaus zijn zonder voorwaarden toegekend waardoor grote bedrijven met 
deze extra’s enkel hun aandeelhouders bevooroordelen, zonder te investeren in reële economische activiteiten 
en jobcreatie. 

http://money.cnn.com/2013/03/04/news/economy/buffett-secretary-taxes/
http://mo.be/dossiers/de-impact-van-luxleaks
http://mo.be/dossiers/revolutie-belastingland
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2016/01/An-economy-for-the-1-percent.pdf
https://www.oxfam.org.au/wp-content/uploads/2016/01/An-economy-for-the-1-percent.pdf
https://oxfaminternational.exposure.co/twee-kanten-van-hetzelfde-verhaal
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf
http://www.actionaid.org/news/ebola-affected-countries-lose-more-corporate-tax-dodging-they-spend-health
http://www.hetgrotegeld.be
http://www.youtube.com/watch?v=U3qgBRr8rqE
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160217_02134472
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160127_02092867


VERANDERING IS MOGELIJK

2015 was tevens het jaar van de beruchte tax shift. In plaats van grote multinationals en het grote kapitaal te 
verplichten om bij te dragen aan eerlijke belastingen, zijn de veranderingen gefocust op de stijging van de taks 
op consumptie. Volgens Oxfam gemiste kans om de ongelijkheden weg te werken. 

Volgens Oxfam zijn de schandalen zoals luxleaks of de panamapapers, maar een topje van de ijsberg. Een eerlij-
ker wereldwijd belastingsysteem, zou de ongelijkheid deels kunnen wegwerken. Daarom riepen we tijdens onze 
Krijg gelijk campagne op om een einde te maken aan belastingsparadijzen.

WEETJES

•-	Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks minstens 170 miljard dollar aan belastinginkomsten omdat rijke 
personen en multinationals een enorm vermogen verbergen in belastingparadijzen . Dat is twee keer het 
bedrag dat nodig is om extreme armoede uit de wereld te helpen. 

•- Nigeria, het dichts bevolkte land van Afrika, heeft de laatste 10 jaar 3,3 miljard verloren aan  een 
taksdeal met werelds grootste olie en gasbedrijven.

•- Naar schatting 8% van de individuele financiële vermogens (ongeveer 7 600 miljard dollar) bevindt zich 
offshore. Als de door dit kapitaal gegenereerde inkomsten belast zouden worden, dan zouden overheden 
jaarlijks over $190 miljard extra werkmiddelen beschikken. 

•- Oxfam heeft publiek beschikbare gegevens onderzocht van 200 bedrijven en strategische partners van 
het Wereld Economisch Forum (WEF). Wat blijkt? 90% is aanwezig zijn in minstens 1 belastingparadijs.

Texts cost standard network rate. By texting you consent to future telephone and SMS marketing  
contact from Oxfam. Text NOINFO to 70066 to stop future SMS. Text REMOVE to 70066 to stop future calls.
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#ENDTAXHAVENS

?



En nu ben jij aan het woord 

•-	Wat denk jij als je hoort dat een land als België er goed aan doet om grote bedrijven te lokken met 
belastingdeals? 

•- Bepaalde mensen stellen voor dat burgers zelf kiezen waar belastinggeld naartoe gaat. Is dat volgens 
jou een oplossing voor zwartwerk? 

Educatief materiaal

•-	Informatie  Hoe kan ik aan de slag met mijn eigen school of organisatie? 

meer weten?

•-	De stekker eruit: hoe we een einde make naan belastingontwijking door bedrijven in  
Europa en daarbuiten?

•- 1% in 2016 rijker dan al de rest samen.

•-	Wealth: having it all and wanting more.

•- 11.11.11. evalueert EU maatregelen tegen belastingontwijking- en ontduiking.

•- 10 reasons to defend the corporation tax.

http://www.fairfin.be/faq/hoe-kan-ik-aan-de-slag-mijn-eigen-school-organisatie
http://www.oxfamsol.be/nl/de-stekker-eruit-hoe-we-een-einde-maken-aan-belastingontwijking-door-bedrijven-europa-en-daarbuiten?language=fr
http://www.oxfamsol.be/nl/de-stekker-eruit-hoe-we-een-einde-maken-aan-belastingontwijking-door-bedrijven-europa-en-daarbuiten?language=fr
http://www.oxfamsol.be/nl/1-2016-rijker-dan-al-de-rest-samen
http://www.oxfamsol.be/sites/default/files/documents/wealth_-_having_it_all_and_wanting_more_-_research_paper.pdf
http://www.11.be/artikels/item/11-11-11-evalueert-eu-maatregelen-tegen-belastingontwijking-en-ontduiking
http://www.taxjustice.net/wp-content/uploads/2013/04/Ten_Reasons_Full_Report.pdf

