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Alles wat u altijd al wilde weten over 
fiscaliteit en rechtvaardigheid

Een uitgave van 

(maar enkel de gewone mensen  

betalen belasting…)
Leve de fiscus!
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Belastingen… iedereen heeft er de mond van vol! Als er één onderwerp is waarover alle 
Belgen zich wel eens ergeren is het wel “de fiscus”. Vreemd genoeg vormt dit onder-

werp dat zo veel discussie oproept en vaak ook leidt tot gemor, maar zelden het voorwerp 
van een echt democratisch maatschappelijk debat!
Wanneer de minister van Financiën een belastingverlaging aankondigt, wordt maar zelden 
de vraag gesteld wie zal moeten opdraaien voor die fiscale cadeautjes of hoe dat moet 
gebeuren. Nochtans zijn de marges om de noden van de gemeenschap te financieren veel 
groter dan de politici vaak willen laten geloven.
Waarom blijft de regering dan fiscale voordelen toekennen aan ondernemingen (2.400 
miljoen euro via de notionele interest)? Waarom voorziet zij voor zichzelf niet de middelen 
om te strijden tegen fraude en belastingontduiking? Waarom genieten de inkomsten uit 
kapitaal een bijna volledige fiscale vrijstelling? Waarom kondigt Didier Reynders aan dat 
zijn volgende belastinghervorming gunstig zal zijn voor de lage en de middelhoge inko-
mens, terwijl zij in werkelijkheid ook voordeel zal opleveren voor de hoge inkomens?
In de huidige wereldwijde financiële crisis die de economie teistert, is het ook dringend 
nodig om nieuwe vormen van financiële reglementering en controle op internationaal 
niveau in te voeren.

Fiscaliteit is de moeder van de politiek. Zorg, onderwijs, sociale zekerheid...: heel wat 
politieke beleidsdomeinen hangen af van fiscaliteit. Maar de financiering is sociaal veel 
minder rechtvaardig dan vroeger. Arbeid wordt steeds zwaarder belast. En de inkomsten 
uit bedrijfswinsten en financiële beleggingen werden de afgelopen 20 jaren steeds minder 
belast. Dat zien we in bijna alle rijke industrielanden, ook in België. Er is grote sociale 
en economische ongelijkheid ook in ons land: terwijl anderhalf miljoen Belgen (één op 
zeven!) in armoede of op de rand van de armoede leeft (860 euro per maand) vertegen-
woordigen de financiële vermogens 300% van het Belgisch Bruto Nationaal Product (Ons 
land telde in 2007 135.000 dollarmiljonairs volgens FORBES). Er is echter ook grote fiscale 
ongelijkheid, want terwijl gewone mensen belastingen betalen worden de grote fortuinen 
en vermogens bijna ongemoeid gelaten. We pleiten hier niet voor belastingverlagingen 
maar voor een fundamentele belastingsverschuiving, een herverdeling van de belastingen, 
op een echt progressieve manier. 
België is een fiscaal paradijs voor het financiewezen, maar niet voor de werknemers en wie 
op de grens van de armoede leeft.
Ons land is zelf een “belastingparadijs voor vermogens”: dat verklaart de duizenden 
vermogende Franse en Nederlandse fiscale immigranten,die in België op zoek zijn naar al-
lerlei fiscale privilegies: het bankgeheim, meerwaarde op beurseffecten wordt hier zo goed 
als niet belast, er is geen vermogensbelasting en zelfs geen billijke belasting. De meest 
mobiele inkomens, deze uit kapitaalbezit dus, kunnen steeds beter – legaal of illegaal 
– aan de belastingen ontsnappen. In twintig jaar tijd zijn over de hele wereld de fiscale 
paradijzen, vluchtheuvels voor fraude en zwart geld, van een dertigtal toegenomen tot 
meer dan 70. Een kwart van het Belgisch financiële patrimonium zou zich in het buiten-
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land bevinden. De opheffing van het fiscale 
bankgeheim zowel in België als in de Europese 
Unie zou de financiële geldstromen doorzichtig 
kunnen maken, wat een doeltreffende strijd 
tegen de belastingfraude en de witwaspraktijken mogelijk maakt.
Belastingen zijn inderdaad de noodzakelijke prijs voor de beschaving, de verzorgingsstaat, 
die we met zijn allen willen. 
Wat is beschaving? 
Een goede en voor iedereen toegankelijke openbare dienstverlening, goedkope en goede 
kinderzorg, onderwijs en gezondheidszorg, sociale zekerheid, vorming en cultuur, voldoen-
de sociale woningen, bejaarden – en gehandicaptenzorg, aanpakken van stedelijke proble-
men, milieuzorg, bestrijding werkloosheid door algemene werktijdverkorting, degelijk en 
goedkoop openbaar vervoer, … 
In een rechtvaardige samenleving dragen grote vermogens meer bij tot het algemeen 
welzijn dan de mindervermogenden.
Hoewel het kapitaal niets produceert, legt het beslag op de waarde, die in ons land 
grotendeels van belastingen werd vrijgesteld. De bijdrage van het kapitaal tot de staats-
inkomsten zou aanzienlijk moeten zijn. Ze is evenwel veel lager dan de bijdrage van de 
inkomsten uit arbeid en het aandeel van de consumptietaksen (BTW en accijnzen) in de 
fiscale ontvangsten.
Het wordt dringend tijd dat de sterkste schouders het grootste aandeel in de prijs voor 
de beschaving betalen. Zo kunnen ook lage inkomens hun energiefactuur en stijgende 
levensduurte betalen. Zo kan de welvaart en het welzijn beter en rechtvaardiger verdeeld 
worden.
Wie kan tegen meer rechtvaardigheid zijn?
De voorbije decennia is de publieke opinie gehersenspoeld door een ideologisch bombar-
dement tegen belastingen, tegen de “fiscus” via een verhaal over steeds minder belas-
tingen betalen, belastingverlagingen, vlaktaksen. Een ideologische kruistocht tegen een 
progressief belastingstelsel.
Indien we vooruitgang willen boeken zullen we een populaire ideologische guerilla moe-
ten voeren om de publieke opinie opnieuw te winnen voor het idee van de rechtvaardig-
heid van progressieve belastingen.
Bij progressieve belastingen wordt de belastingdruk herverdeeld tussen kapitaal en arbeid. 
En we zullen onze politieke vertegenwoordigers moeten overtuigen. Daarom is een maat-
schappelijk debat over fiscaliteit en rechtvaardigheid dringend nodig.
Omdat belastingen geen private zaak zijn van individuen, maar een collectieve zaak ten 
dienste van het algemeen belang en welzijn. 
De bedoeling van dit dossier is precies om een breed debat te openen. Het dossier gaat uit 
van de vragen die veel mensen zich stellen en werpt zo een licht op het Belgische belas-
tingsysteem en op de mogelijkheden die FAN samen met onze Franstalige vrienden van 
RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) bepleit om de belastingen rechtvaardiger te maken.
Dit debat is meer dan ooit actueel. Want sociale rechtvaardigheid en het behoud van de 
koopkracht zijn alleen maar mogelijk als er ook fiscale rechtvaardigheid bestaat. En in 
België is er op dat vlak nog wel wat werk aan de winkel. 

Eric Goeman, Coördinator FAN (Financieel Actie Netwerk)
met de medewerking van Monique Van Dieren (Equipes Populaires)

• Opheffing van het fiscale bankgeheim! 

• Een financieel vermogenskadaster!

• Een vermogensbelasting 
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Waarom belastingen?
Belastingen zijn de prijs die  
we betalen voor de beschaving …

Belastingen zijn nodig voor de duurzame ontwikke-
ling van onze samenleving. Zonder belastingen en 
sociale bijdragen is er geen ontwikkeling mogelijk: 
kindercrèches en zwembaden, scholen of univer-
siteiten, onderzoek, cultuur en vorming, openbaar 
vervoer, infrastructuur en wegen, sociale woningen, 
sociale zekerheid, pensioenen, gezondheidszorg… 
allemaal diensten die de staat zijn burgers aanbiedt 
in naam van het algemeen belang. Voor de grote 
meerderheid van de bevolking zouden deze dien-
sten onbetaalbaar zijn indien de overheid ze niet 
grotendeels zou financieren. Dankzij solidariteit en 
belastingen zijn zij toegankelijk voor iedereen, ook 
voor de ondernemingen die in ons land investeren en 
werken. 

Maar gaat de staat niet te ver  
met zijn heffingen?

Is er geen sprake van een overdreven “belasting-
ijver”? Te veel belastingen doden de belastingen, 

zeggen de liberalen… Door belastingen te willen op-
leggen, zou men initiatieven en de wil om te werken 
ontmoedigen en mensen die belastingen verdedigen 
zijn nog “van voor de oorlog”. Is het tenslotte niet 
normaal dat mensen hun inkomen en hun vermogen 
volledig willen behouden? 

een gevoel van onrechtvaardigheid…

Sinds de jaren 1980 is in België een minder progres-
sief belastingstelsel tot stand gekomen dat gunsti-
ger is voor de hoge inkomens en is de hoogste schijf 
van de inkomstenbelasting verdwenen. De belasting 
op de winsten van vennootschappen is door de 
notionele interestaftrek op enkele jaren gedaald van 
40% (in 2001 nog) tot minder dan 25%. Sinds 1982 is 
de belasting op het geheel van de inkomsten (arbeid 
+ onroerend goed + rente op roerend goed) wegge-
vallen. Op die manier is het belastingstelsel ongun-
stig voor de inkomsten uit arbeid in vergelijking 
met de inkomsten uit kapitaal (aandelen, obligaties, 
dividenden, …) die gebruik kunnen maken van de 
anonimiteit van het fiscale bankgeheim en van de 
bevrijdende voorheffing.
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Heel wat gevallen van ernstige fraude blijven onge-
straft. Zwartwerk komt bij ons nog veel vaker voor 
dan in de ons omringende landen.
Er zijn weinig effectieve belastingcontroles (in 
2006 bij 1,37% van de zelfstandigen en 3,14% van de 
vennootschappen), omdat hiervoor steeds minder 
middelen beschikbaar zijn. Dit bevordert de fiscale 
fraude, die op 20 à 30 miljard euro per jaar wordt ge-
raamd. Die fraude is mogelijk door het bestaan van 
een heel leger aan belastingadviseurs, bankconsu-
lenten en revisoren die de winsten van de bedrijven 
en ook de inkomsten uit de grote vermogens fiscaal 
willen optimaliseren. 
En dat is nog niet alles, want met minister Reynders 
vallen alweer nieuwe belastinghervormingen te 
verwachten…
Dat alles voedt het gevoel van onrechtvaardigheid 
bij de gewone burgers die menen dat niet iedereen 
op dezelfde wijze of in verhouding tot zijn inkomen 
bijdraagt aan de gemeenschapsdiensten. En dat uit-
eindelijk alleen de kleine man en vrouw hun belastin-
gen betalen!

Leve de rechtvaardige belastingen!

Tegenover het individualisme en de voorrechten 
zijn eerlijke en progressieve belastingen nog altijd 
het antwoord van degenen die streven naar een 
samenleving op basis van waarden als solidariteit en 
gelijkheid tussen de burgers. 

Een rechtvaardige en progressieve belasting moet de 
strijd tegen de ongelijkheid mogelijk maken dankzij 
mechanismen van herverdeling. Het contrast is 
opvallend: enerzijds leeft één Belg op zeven onder 
de armoedegrens van 860 euro (in Wallonië 18% 
en in Brussel 25%), maar anderzijds heeft 10% van 
de gezinnen meer dan 50% van het vermogen in 
handen. Het netto financiële vermogen bedraagt 
1.500 miljard euro, dat is 300% van het BBP of het 
hoogste percentage per hoofd van de bevolking van 
heel Europa…!
Andere landen (bijvoorbeeld in Scandinavië) die zoals 
wij aanzienlijke belastingen heffen, kennen weinig 
armoede en zitten allemaal in de kopgroep van lan-
den met de beste welvaartsindicatoren. 
De Verenigde Staten of Groot-Brittannië daarente-
gen, die beperktere belastingen heffen, kennen nog 
altijd aanzienlijke armoedecijfers. Een progressief en 
herverdelend belastingstelsel lijkt dus een noodzake-
lijk basiselement voor een rechtvaardige en vreed-
zame samenleving.

Belastingen zijn ten slotte noodzakelijk omdat duur-
zame investeringen nodig zijn voor de toekomst van 
onze samenleving. Uit talrijke internationale studies 
blijkt dat investeerders veel belang hechten aan het 
opleidingsniveau, de stand van het onderzoek, de 
ontwikkeling van de infrastructuur en de nabijheid 
van een markt.  
Belastingen zijn dus noodzakelijk om duurzaam te 
investeren in het belang van de werkgelegenheid en 
het welzijn van iedereen.

Belastingen? Gewoon een maatschappelijke keuze!

François Gobbe, Kairos Europe en Tax Justice Network 

“Inzake belastingen kunnen geen 
voorrechten worden ingevoerd.” 

Artikel 172 van de Belgische Grondwet
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de stAAtsBegRotiNg

Belastingen om de  
gemeenschap te financieren

De inkomsten van de staat zijn afkomstig uit 
verschillende bronnen, die vooral verband 
houden met de inkomsten uit arbeid.  
Zij zijn onontbeerlijk om onze dagelijkse 
activiteiten en uitgaven te financieren…
Wie draagt bij tot de financiering van de staat?

8
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de inkomsten van de overheid

De inkomsten van de staat bestaan uit sociale 
bijdragen, belastingen en niet-fiscale inkom-
sten. 
Alle belastingen samen vertegenwoordigen in 
België iets meer dan 90 miljard euro per jaar. 
Die som is voor  ruim een derde afkomstig uit 
de personenbelasting, voor een klein derde 
uit belastingen op consumptie (belasting over 
de toegevoegde waarde en accijnzen). De 
belastingen op kapitaal (vennootschapsbelas-
ting, roerende en onroerende voorheffing en 
registratierechten, …) zijn goed voor een vijfde. 
Wat overblijft, is afkomstig uit andere belastin-
gen, zoals de verkeersbelasting of plaatselijke 
taksen.
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Belangrijkste inkomsten in 2005 (miljard euro)

Niet iedereen wordt op dezelfde wijze belast…  
en niet iedereen draagt op dezelfde wijze bij 

aan de financiering van de samenleving.

De financieringsbronnen van de staat zijn de directe 
en de indirecte belastingen. 

De directe belastingen zijn de belangrijkste financie-
ringsbron. De personenbelasting  bedraagt iets meer 
dan 30 miljard euro. Ter vergelijking geven we hier 
ook de cijfers van de bijdragen voor sociale zeker-
heid: die lagen in 2005 op 36 miljard.  

De belastingen op kapitaal vormen minder belang-
rijke inkomsten. De vennootschapsbelasting, die deel 
uitmaakt van de directe belastingen, levert 8 miljard 
euro op.

Naast de roerende en onroerende voorheffing 
bestaan er ook nog andere fiscale bronnen zoals de 
registratie- en successierechten, de milieu- en de 
verkeersbelasting.

De inbreng van de indirecte belastingen is zeker ook 
de moeite waard. De BTW en de accijnzen zijn samen 
goed voor een kleine 30 miljard.

We stellen dus vast dat arbeid de belangrijkste in-
komstenbron is voor de overheidsbegroting.
Het leeuwenaandeel van de staatsinkomsten is af-
komstig uit arbeid, ofwel rechtstreeks (sociale zeker-
heid plus personenbelasting) ofwel onrechtstreeks 
(accijnzen + BTW).

Samengevat:
Het grootste deel van de overheidsinkomsten wordt 
op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze gefinan-
cierd door arbeid.
Het oplopend belastingpercentage wordt 
niet gerespecteerd wanneer je de last op 
alle inkomens vergelijkt. De kosten van 
arbeid worden erdoor verhoogd.  

Wat is het verschil tussen rechtstreekse 
en onrechtstreekse belastingen?

We moeten nu even iets technischer worden. De 
rechtstreekse belastingen worden dankzij de belas-
tingaangifte geheven op basis van het inkomen. Het 
typevoorbeeld is de personenbelasting. Iedereen is 
onderworpen aan de personenbelasting op basis 
van zijn of haar inkomsten tijdens een bepaalde 
aanslagperiode. Wat betekent dat concreet? Het gaat 
om een onvoorwaardelijke bijdrage aan de staat. Wie 
minder of meer belastingen betaalt, krijgt daarom 
geen enkel recht min of meer toegekend. In ons 
systeem worden de belastingen geheven op basis 
van de middelen waarover wij beschikken (of onze 
draagkracht). Wie veel verdient, zal in verhouding 
meer belastingen betalen dan wie weinig verdient.

Drie vragen aan Koen Meesters,  (studiedienst ACV-CSC)
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De indirecte belastingen zijn belastingen van een 
volledig andere aard. De best bekende vorm is de 
BTW. Deze belasting wordt geheven op basis van ge-
leverde diensten of verkochte producten. Er is geen 
enkel verband met de inkomsten. Dit leidt vaak tot 
de vaststelling dat de indirecte belastingen niet al-
tijd sociaal aanvaardbaar zijn. Zij zijn altijd regressief, 
aangezien zij worden geheven als een percentage op 
de waarde van een product of een dienstverlening. 
Zij vallen duurder uit voor mensen met een klein 
inkomen. Nochtans zijn zij een belastinginstrument 
dat sterk in trek is, omdat zij voorspelbaar zijn en een 
heroriënterende functie kunnen hebben. Hetzelfde 
geldt voor de “groene” (milieu)belastingen, waarmee 
het mogelijk is om via fiscale lasten de consumptie 
te proberen sturen.

Samengevat:
Directe belastingen op de inkomsten kunnen op zich 
socialer zijn dan indirecte belastingen (die geheven 
worden op basis van gebruik of prestatie ).
Indirecte belastingen (bv. de BTW) kunnen een sti-
mulerend effect hebben, iets wat minder het geval is 
bij directe belastingen. 

Waarvoor wordt het ingezamelde geld 
gebruikt?

In vergelijking met andere landen kunnen we zeggen 
dat we in België nog in een verzorgingsstaat leven: 
wij hebben een goede gezondheidszorg, een uitste-
kend netwerk van snelwegen, een goed presterend 
onderwijs… Maar wij houden er te weinig rekening 
mee dat dit alles ook een prijs heeft!

De staat moet elk jaar geld voor dit alles opzij zetten. 
En hij slaagt daar ook in. Meestal moeilijk, soms zelfs 
heel moeilijk.

De grafiek hiernaast toont waarvoor de inkomsten 
van de staat worden gebruikt, verdeeld voor een 
biljet van 100 euro aan inkomsten.

Samengevat:
De inkomsten van de staat worden gebruikt voor een 
brede waaier van activiteiten.
Het overgrote deel van die activiteiten is onontbeer-
lijk voor ons dagelijks leven.

Buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking

Bijdrage EU

Uitrusting en vervoer (gewesten)

Nationale defensie

Administratie (gewesten en gemeenschappen)

Mobiliteit en vervoer

Economie, werkgelegenheid en vorming (gewesten en gemeenschappen)

Overheidsdepartementen

Sociale zaken en cultuur (gemeenschappen en gewesten)

Gemeenten en provincies

Onderwijs

Interesten

Sociale uitgaven

de uitgaven van de overheid

De belangrijkste uitgavenpost van de overheid 
zijn momenteel de “sociale” uitgaven. Die omvat-
ten de bijdrage van de staat aan de sociale zeker-
heid, de “alternatieve financiering” die gedeelte-
lijk de verminderde bijdragen van de werkgevers 
compenseert. Verder omvatten deze uitgaven 
ook de pensioenen voor het overheidspersoneel, 
de uitkeringen voor ouderen, gehandicapten, … 
Daarnaast zijn er nog drie andere belangrijke 
uitgavenposten: de betaling van de interesten op 
de overheidsschuld, het onderwijs en de uitga-
ven van de gemeenten en provincies (politie, 
OCMW’s, infrastructuur, leefmilieu, cultuur, …). 

Een cijfer: 

Het totale budget van de staat bedraagt 

ongeveer ��� miljard euro per jaar.

Een voorbeeld: 

De personenbelasting en de sociale bijdra-

gen zijn goed voor de helft van de inkomsten 

van de staat.

Een voorstel: 

Het progressieve karakter van de belastingen 

behouden voor  alle inkomens.

0 � �0 �� �0



Het VeRMogeN VAN de BeLgeN

een aardig spaarpotje!
Het financiële vermogen van de Belgen blijft 
maar groeien. 
De �� rijkste families van België alleen al bezitten 
bijna �� miljard euro... Maar tegelijk worden de 
inkomsten steeds ongelijker verdeeld.
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Wat is het financieel vermogen van 
een persoon?

olivier Hubert: Het netto financieel vermogen van 
een gezin is het verschil tussen enerzijds al zijn 
financiële bezittingen en anderzijds zijn financiële 
verplichtingen. Eenvoudiger gesteld, het financiële 
vermogen van een persoon is het verschil tussen 
zijn schuldvorderingen (dat wil zeggen zijn bezittin-
gen) en zijn schulden. Het bestaat uit verschillende 
financiële producten die de voorbije jaren diverser 
en complexer zijn geworden. Veel mensen raken hier 
steeds moeilijker wijs uit en begrijpen niet altijd 
welke risico’s deze beleggingen werkelijk inhouden.   

De financiële bezittingen bestaan uit: 
Geld [muntstukken, bankbiljetten, zichtrekenin-
gen, spaarboekjes].
Aandelen. Dat zijn eigendomsbewijzen die een 
deel van het kapitaal van een onderneming verte-
genwoordigen. Zij geven aan de houder ervan het 
recht om te stemmen tijdens vergaderingen, het 
recht op informatie en op dividenden. Het gaat om 
een vordering van onbepaalde duur tegenover de 
onderneming die de aandelen in omloop brengt.
Obligaties. Dat zijn bewijzen die een deel van een 
lening vertegenwoordigen die is uitgeschreven 
door een openbare instelling of een privébedrijf. 
Het is een vordering op een bepaalde termijn en 
met een bepaalde vergoeding van de intekenaar 
tegenover degene die het bewijs heeft opgesteld. 
Aandelen in instellingen voor collectieve beleg-
gingen (ICB’s). Dit zijn vennootschappen met een 
effectenportefeuille (aandelen en/of obligaties). 
Deze ICB’s worden beheerd door professionele 
beheerders voor rekening van de (particuliere) 
intekenaars. 

Hoe groot is het vermogen van 
de Belgen?

olivier Hubert: Eind 2006 bedroegen de financiële 
bezittingen van alle Belgische gezinnen 822 miljard 
euro. De bankbiljetten, muntstukken en deposi-

•

•

•

•

to’s die altijd een doorslaggevende plaats hebben 
ingenomen in de portefeuille van de gezinnen, 
waren goed voor 28,3% of 232,9 miljard. Op het-
zelfde moment vertegenwoordigden de aandelen 
24% van de bezittingen, goed voor 197,5 miljard. Dit 
deel kent een grotere variatie omwille van de soms 
belangrijke schommelingen van de beurskoersen. De 
aandelen van ICB’s (beveks, bevaks, vastgoedbevaks, 
privaks) vertegenwoordigen 16,7% of 137,2 miljard. De 
obligaties zijn goed voor 9,1% van de bezittingen of 
75,2 miljard. Ten slotte zijn er nog de voorzieningen 
bij verzekeringsmaatschappijen (pensioenfondsen, 
levensverzekeringen) die 189,9 miljard bedragen. 

Vier vragen aan Olivier Hubert  (Alternatives citoyennes) 
en Denis Horman  (Appel des �00)
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de schulden (hypothecaire kredieten, consumptie-
kredieten, enz.) van de gezinnen vertegenwoordigen 
dan weer 152,3 miljard. Het netto financiële vermo-
gen van de gezinnen (dat wil zeggen zonder hun 
kredieten!) komt dus op 669,7 miljard. De grafiek illu-
streert de samenstelling van het financiële vermo-
gen van de Belgen.

Als we daar het onroerende vermogen aan toe voe-
gen (+/- 830 miljard euro), bedraagt het totale netto 
vermogen van de Belgen ongeveer 1.500 miljard 
euro. 

Maar dat vermogen is niet gelijk verdeeld: 30 % van 
de bevolking zou ongeveer 70% van het vermogen in 
handen hebben. Op regionaal vlak zijn er ook grote 
verschillen. In 2007 had bijna één Belg op drie meer 
dan 50.000 euro op zijn bankrekening staan. Het 
verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is opmerke-
lijk: 37% van de Vlamingen bezit ten minste 50.000 
euro tegenover 19% van de Wallen. Jammer genoeg 
zijn er geen precieze cijfers over de verdeling van het 
vermogen. Het vermogen van de Belgen is nog altijd 
een taboe. 

Worden alle inkomsten van de Belgen 
(uit arbeid, kapitaal, onroerend goed) 
op dezelfde manier belast?

olivier Hubert: In 2006 bedroeg het werkelijke tarief 
van de belasting op arbeid 43,8% terwijl het wer-
kelijke tarief van de belasting op kapitaal op 33,8% 
lag. Dit aanzienlijke verschil in belasting is vooral te 
verklaren door de heel gunstige behandeling van 
inkomsten uit kapitaal: een minimale forfaitaire 
belasting van private huurprijzen, belastingvrijstel-
ling voor de meerwaarde op roerende en onroerende 
goederen, bevrijdende roerende voorheffing van 15%, 
enz. Bovendien is de progressiviteit van de belasting 
hoofdzakelijk van toepassing op de inkomsten uit 
arbeid. Dat is verschrikkelijk onrechtvaardig. 

Door de inkomsten uit sparen sterker te belasten 
(inkomsten uit kapitaal en onroerend goed), zou het 
mogelijk zijn om de belasting op arbeid aanzienlijk 

Een cijfer: 

Het vermogen van de Belgen bedraagt �.�00 

miljard euro

Een voorbeeld: 

Sinds verscheidene jaren verkleint het deel 

van de koek voor de werknemers, ondanks 

het feit dat de koek (de geproduceerde rijk-

dom) groter wordt.

Een voorstel: 

Om de belastingen eerlijker en ook doeltref-

fender te maken, zouden de inkomsten uit 

spaargeld meer moeten worden belast.

Het vermogen van de Belgen

Financieel vermogen:  + 822 miljard euro
Onroerend vermogen: + 830 miljard euro
Schulden (kredieten):   - 152,3 miljard euro

Totaal vermogen:  1500 miljard euro
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te laten dalen. Die uitbreiding van de belastbare 
grondslag (de inkomsten die aan belasting onder-
worpen zijn) zou de belastingen eerlijker en doeltref-
fender maken. Maar om uitvoerbaar te zijn moet 
deze maatregel vooraf het gebruik van het fiscaal 
bankgeheim onmogelijk maken.   

Men zegt dat België rijk is,  
maar er  zijn steeds meer armen.  
Waar zit die rijkdom?

olivier Hubert: Sinds verschillende decennia stijgen 
de lonen niet meer even snel als de productiviteit 
van de ondernemingen. Dat heeft tot gevolg dat het 
aandeel van de lonen in de totale rijkdom die in het 
land wordt voortgebracht (BBP) kleiner wordt ten 
voordele van het kapitaal. Eenvoudiger gezegd: de 
werknemers krijgen een kleiner deel van de taart, 
hoewel de taart groter wordt. Het aandeel van de 
lonen in het BBP is voor het eerst sinds 1980 onder 
de 50% gedaald 
Niet alleen het aandeel van de lonen is geleidelijk 
aan gedaald, maar de verdeling van de inkomsten 
binnen de groep van de werknemers is ook steeds 
ongelijker geworden. Sinds verscheidene jaren stij-
gen de hoge lonen sneller dan de laagste lonen. De 
Gini-coëfficiënt, die de ongelijkheid van de inkomens 
meet, is gestegen van 0,297 in 1990 tot 0,362 in 
2004. Hoe dichter deze coëfficient de 1 benadert, hoe 
ongelijker de verdeling van de inkomens is. 
Er is nog een andere aanwijzing van de ongelijkheid: 
de 20% rijkste Belgen beschikken over een totaal in-
komen dat 4,1 keer hoger ligt dan het totale inkomen 
van de 20% armste Belgen.

denis Horman: Het financiële vermogen van de 
Belgen is de voorbije jaren sterk gestegen. Het verte-
genwoordigt vandaag ongeveer 300% van het Bruto 
Binnenlands Product. 
Dat is het hoogste percentage per inwoner van de 
hele Europese Unie met 27 lidstaten. Dit roerende 
vermogen groeit voortdurend verder aan. In 1995 
bedroeg het ongeveer 500 miljard euro. Vandaag 

ligt het op meer dan 800 miljard euro (de rijkdom 
van de Belgen binnen en buiten de grenzen van het 
land). Dit financiële vermogen zit geconcentreerd in 
de handen van een klein aantal gezinnen: 1,6% van 
de bevolking bezit 20% van het financieel vermogen 
van ons land.
De rijksten worden rijker door de overheidsschuld. 
Terwijl zij zich overgeven aan belastingontduiking en 
fiscale fraude, strijken de rijksten (financiële instel-
lingen en individuen) sinds meer dan twintig jaar de 
aanzienlijke interesten op van hun gewaarborgde 
beleggingen op de markt van effecten van de over-
heidsschuld. En de terugbetaling van de interesten 
op de overheidsschuld ten voordele van de rijksten 
(de tweede grootste uitgave van de staat) gebeurt 
ten koste van de openbare diensten.

structuur van de financiële activa 
van de gezinnen

Totaal: 832,7 miljard euro

Geld = 
���,� miljard euro
28%

Aandelen = 
���,� miljard euro
24% Obligaties = 

��,� miljard euro
9%

Pensioensparen = 
���,� miljard euro
23%

ICB’s = ���,� miljard euro
(Instellingen voor 
Collectieve Beleggingen)
16%
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Hoe zit dat met  
die belastingijver?

De inkomstenbelasting is in theorie heel 
progressief. Maar door voordelen van allerlei 
aard en door een vennootschap op te richten, 
proberen sommigen op volledig legale wijze 
het herverdelende karakter van deze belasting 
te omzeilen. Bovendien worden de inkomsten 
uit arbeid meer belast dan de inkomsten uit 
kapitaal.

��
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Het salaris van mijn baas is vier keer 
hoger dan het mijne. 
Zal hij vier keer meer belastingen  
moeten betalen dan ik?  

Een van de taken van de inkomstenbelasting bestaat 
erin om de rijkdom mee te helpen herverdelen. Ik 
verwacht dus dat mijn baas een groter deel van zijn 
inkomen aan de financiering van collectieve goede-
ren en diensten besteedt dan ik. Laten we dat even 
nagaan!

Stel dat ik een gemiddeld loon verdien. Dat is een vrij 
rekbaar begrip, zoals we onlangs nog konden zien 
(volgens de partijvoorzitters kan dat variëren van 
1.500 tot 4.000 euro netto per maand!). Op basis van 
de statistieken van de FOD Economie noteren we een 
(voltijds) gemiddeld brutoloon van 2.700 euro per 
maand in 2005. Dat stemt overeen met een belast-
baar inkomen van 32.000 euro voor het volledige 
jaar 2007. Als mijn baas vier keer meer verdient dan 
ik, moet hij 128.000 euro aangeven. Als we gewoon 
het belastingsysteem toepassen, moet ik 10.500 euro 
belastingen betalen. Hij zal 61.800 euro betalen, of 
zes keer meer dan ik, wat dus duidelijk het theoreti-
sche progressieve karakter van het systeem illu-
streert (zie tabel hiernaast). 

Maar de realiteit is vaak helemaal anders. Mijn baas 
heeft een aantal werkmiddelen die hem ter beschik-
king zijn gesteld door de onderneming: een auto, een 
computer, een draagbare telefoon, een kredietkaart, 
verzekeringen, … Bij eenzelfde levenspeil zal zijn 
aangegeven inkomen lager liggen (bv. 100.000 euro). 
Bovendien heeft hij een managementvennootschap 
opgericht die managementdiensten levert waar ik 
werk. Daardoor brengt hij een deel van zijn inkomen 
(bv. 50%) over naar een vennootschap. Dankzij de 
verlaagde tarieven voor KMO’s zal dit overgehevelde 
inkomen worden belast tegen 28% (14.000 euro), 
zonder rekening te houden met de notionele interest 
en zonder de betaling van gemeentelijke opcentie-
men. In die veronderstelling zal mijn baas in totaal 
34 000 euro betalen, dat wil zeggen in verhouding 
minder dan ik!

De laatste belastinghervorming  heeft de aanslag 
op de hoogste inkomsten verlaagd, maar ook die 
van de actieve bevolking en van gehuwde paren. De 
herverdelende rol van de belastingen staat onder 
druk, enerzijds omdat sommigen de maximumta-
rieven willen verlagen en anderzijds door de fiscale 
voordelen. 

Zijn de belastingen progressief voor 
iedereen? 

De personenbelasting is een progressieve belasting. 
Normaal kunnen de rijksten zwaardere lasten dragen 
en  een grotere bijdrage leveren aan de gemeen-
schap waar zij de voordelen van plukken. Maar som-
migen gebruiken “trucs” om te ontsnappen aan de 
progressiviteit van de belastingen: 
Het belastingtarief stijgt naargelang het belastbaar 
inkomen, maar bij de hervorming van 2001 heeft de 
overheid het maximumtarief verlaagd van 55% naar 
50% (voor 1989 lag dit maximum op 70%). Deze ver-
laging heeft de fiscale druk op de hoogste inkomens 
verminderd, aangezien de hoogste belastingvoet 
verdwenen is.

Drie vragen  aan Luc Simar,  (studiedienst ACV-CSC)

impliciete belastingvoeten (2005)

 België  EU (15)
Arbeid  42,8%  36,1%
Consumptie  22,2%  22,5%
Bedrijfswinsten  23,7%  23,8%

Een cijfer: 
Met mijn loon van ��.000 euro bruto per 

jaar betaal ik ��% belastingen. Mijn baas, 

die ���.000 euro per jaar verdient, betaalt 

dankzij verschillende belastingvoordelen 

��% belastingen.

Een voorbeeld: 
Een onderzoek toont de verschillen in de be-

lasting op kapitaal in België en zijn buurlan-

den. Voorbeeld: op een financiële belegging 

van � miljoen euro (de helft in aandelen en 

de helft in obligaties) die elk jaar ���.000 

euro interest oplevert, betaal je in België 

maar ��.��0 euro belastingen. In Frankrijk 

betaalt men ��.�00 euro, in Duitsland ��.��0 

euro en in Nederland ��.��� euro (recent on-

derzoek door Price Waterhouse Coopers). 

Een voorstel: 
De fiscale druk op de lage en middelhoge 

inkomens verminderen en het progressieve 

karakter van de belastingen behouden.
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De vele mogelijkheden tot belastingaftrek komen 
vooral ten goede aan de hogere inkomens. De men-
sen die deze inkomens verdienen, weten bovendien 
hoe ze op de beste manier gebruik kunnen maken 
van al die verschillende aftrekmogelijkheden. 

Niet alle belastingplichtigen geven hun inkomen cor-
rect aan. Twee maatregelen van fiscale amnestie –die 
gunstig waren voor personen die hun geld “zwart” 
hadden gemaakt in plaats van hun belastingen 
correct aan te geven – versterken die indruk bij de 
eerlijke belastingbetalers. 

Sommige inkomsten hoeven ook niet te worden 
aangegeven. Het gaat met name om roerende in-
komsten (= uit kapitaal). Belastingplichtigen met een 
aanzienlijk roerend vermogen ontsnappen op die 
manier aan de progressiviteit van de belasting.

Sommigen ontsnappen ook aan het progressieve 
systeem door inkomsten die normaal op progres-
sieve manier zouden moeten worden belast onder 
te brengen in het stelsel van de vennootschapsbe-
lasting. Deze procedure wordt vooral gebruikt door 
zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen.

Men zegt dat België een van de landen 
is waar je de meeste belastingen moet 
betalen, dat men er besmet is door een 
“belastingijver”. klopt dat? 

In België liggen de belastingen vrij hoog. Maar dat 
geldt niet voor alle soorten inkomsten: arbeid wordt 
duidelijk zwaarder belast. De belasting op inkomsten 
uit vermogens ligt laag. 

In 2005 vertegenwoordigden de totale belastingen 
in België volgens de OESO ongeveer 45% van het 
Bruto Binnenlands Product, dat wil zeggen ongeveer 
135 miljard euro per jaar. Ons land staat daarmee op 
de derde plaats, na Zweden (51%) en Denemarken 
(50%) en ongeveer op dezelfde hoogte als Frankrijk, 
Noorwegen en Finland (44%). Het gemiddelde van 
de EU van de 15 lidstaten ligt op 40%, dat van de 
OESO op 36%. De andere buurlanden hebben globaal 
lagere heffingen: Nederland zit op 37%, Duitsland op 
35% en Luxemburg op 38%.

Maar je moet ook weten dat deze cijfers zowel 
de verplichte sociale bijdragen als de belastingen 
omvatten. In landen waar de sociale zekerheid 
minder goed is ontwikkeld of is geprivatiseerd, zal de 
aangegeven belastingvoet lager liggen, maar zijn de 
werknemers niet gedekt of moeten zij meer bijdra-
gen betalen via privéverzekeringen, omdat die meer 
kosten.

Het globale cijfer verbergt ook verschillen volgens de 
soorten inkomsten. In vergelijking met de Europese 
landen wordt arbeid in België heel sterk belast en 
de winsten van bedrijven en de consumptie (BTW en 
accijnzen) worden maar matig belast. En inkomsten 
uit vermogens worden laag belast. Er is dus geen 
“belastingijver”, sinds het midden van de jaren 1980 
evolueren de belastingen aan hetzelfde tempo als de 
economische activiteit. Belastingen zijn geen geld 
dat verloren gaat. Zij dienen voor de financiering van 
de gemeenschappelijke goederen en diensten.

kapitaal duidelijk minder belast  
in België

Iedereen betaalt belastingen, maar de lasten zijn 
niet op eerlijke wijze verdeeld. De inkomsten uit 
arbeid worden zwaar belast, wat het progressieve 
karakter uitholt.
Er is een aanzienlijk verschil met de belasting op 
kapitaal. In België leveren de belastingen op kapi-
taal iets meer dan 1% van het nationaal inkomen 
(BBP) op. Met dat resultaat ligt België ver onder 
het Europese gemiddelde van 2%. In het Verenigd 
Koninkrijk en Duitsland is de fiscale druk op de 
roerende inkomsten vrijwel twee keer zo hoog als 
in België. 
In tegenstelling tot de belasting op arbeid ligt de 
belasting op roerende inkomsten (d.w.z. uit kapi-
taal) in België dus laag.
(Brochure ACV:  een rechtvaardige fiscaliteit!)

is iedere Belg gelijk voor de fiscus?

 Ik  mijn baas-  mijn baas- 
  in theorie in werkelijkheid
Aangegeven inkomen  32.000 128.000 100.000 
   (50% pers.-50% soc
Belastingen  10.500 61.800 34.000
Belastingen als    
% van het inkomen 33%  48% 27%



BeLAstiNgFRAUde 

elk jaar 20 miljard  
in rook opgegaan 

De belastingfraude betekent een gemiste kans 
om veel geld te verdienen voor de financiering 
van gemeenschapsdiensten. De (grote) fraudeurs 
verplichten de (kleine) belastingbetalers om in 
hun plaats “langs de kassa te passeren”…

8
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is het nog mogelijk om de fiscus te 
bedriegen sinds de Belgen in 2004 
zijn gevraagd om hun kapitaal uit het 
buitenland terug te halen (de fameuze 
eBA)?

Jean-Marc Lauwers:  De Eenmalige Bevrijdende Aan-
gifte (EBA) heeft de repatriëring mogelijk gemaakt 
van kapitaal dat niet was aangegeven bij de fiscus. 
Voor sommige belastingplichtigen was frauderen 
heel interessant:

zij gaven een deel van hun inkomen niet aan bij 
de inkomstenbelasting. Daardoor konden zij de 
progressiviteit van de personenbelasting beperken 
of ontsnappen aan de vennootschapsbelasting;
zij betaalden geen roerende voorheffing op de 
inkomsten uit het kapitaal dat ze hadden belegd in 
het buitenland;
bij overlijden van de belastingplichtige fraudeur 
ontsnapte dit kapitaal ook aan de successierech-
ten.

Vandaag is de situatie niet veel veranderd. Er wordt 
nog altijd even massaal gefraudeerd.
Voor de rente op bankrekeningen of obligaties heeft 
de Europese spaarrichtlijn wel de voordelen van een 
niet bij de fiscus aangegeven rekening in het buiten-
land beperkt. Sinds 1 juli 2005 is er in Luxemburg en 
Oostenrijk immers een inhouding op de interesten 
aan de bron en de andere leden van de Europese 
Unie geven het bedrag van de interesten door. Met 
andere woorden: de Belgische belastingplichtige 
die over eigen kapitaal beschikt (aangegeven bij 
de personenbelasting) heeft er geen belang meer 
bij om dat kapitaal in het buitenland te beleggen, 
aangezien de roerende voorheffing toch op de een of 
andere manier zal worden toegepast.

•

•

• De EBA heeft evenwel niets veranderd in verband 
met de fraude bij de personenbelasting, de vennoot-
schapsbelasting of de BTW.

Kortom, de Eenmalige Bevrijdende Aangifte (of EBA) 
heeft de repatriëring van niet bij de fiscus aangege-
ven kapitaal mogelijk gemaakt. Maar de overheid 
heeft geen enkele structurele maatregel genomen 
om belastingfraude te bestrijden. De massale fraude 
gaat dus gewoon door.

Wie fraudeert het meest in België? de 
zelfstandigen? de eigenaars van kapi-
taal? de werknemers?

Jean-Marc Lauwers:  Voor werknemers en mensen 
met een sociale uitkering heeft de overheid de 
werkgevers en de andere verstrekkers van inkomen 
(pensioeninstellingen, mutualiteiten, enz.) verplicht 

om elk jaar een lijst op te 
stellen met de namen van de 
personen aan wie in de loop 
van het jaar inkomsten zijn 
uitbetaald. Dat zijn de fiches 
281 die de belastingplichtigen 
helpen bij het invullen van hun 
belastingaangifte. Een dupli-
caat van deze fiches bevindt 
zich in het belastingdossier 
van de belastingplichtige. De 

Vijf vragen aan Jean-Marc Lauwers (Attac Wallonie Bruxelles-CGSP) 
en Francis Sacré (UNSP Finances)

Een cijfer: 

0,�% van de belastingfraude is afkomstig van 

de �0% minst rijken. ��,�% van de belasting-

fraude is afkomstig van de �0% rijksten.

Een voorbeeld: 

de fiscus beschikt over (bijna) alle informatie 

over de lonen, de sociale uitkeringen en het 

eigendom van gebouwen. Maar hij weet 

(bijna) niets over de financiële vermogens. 

Een voorstel: 

structurele maatregelen nemen om te strij-

den tegen de fiscale fraude en om het finan-

ciële vermogen van de Belgen te kennen.

enkele basisgetallen  (cijfers voor 2006 in miljarden €)

BBP: 313,17 miljard €
Staatsschuld: 278,60 (87,49% van het BBP)
Interest op de staatsschuld: 11,85 (3,78 %van het BBP)
Belastingontvangsten: 84,92 (27,12% van het BBP)
Fiscale en sociale fraude: 30,00 (9,58% van het BBP)
Budgettaire kosten voor de vergrijzing 2006–2030: 4,40% van het BBP
(Verslag juni 2007 van de Studiecommissie voor de Vergrijzing).

Op basis van deze cijfers blijkt dat er een groot maatschappelijk debat 
nodig is over de herfinanciering van de openbare diensten en over de 
financiering van de kosten van de veroudering van de bevolking. De 
financiële middelen bestaan om beide doelstellingen te garanderen.
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aangifte is dus gemakkelijk te controleren en ik denk 
dat deze algemene inzameling van informatie over 
de lonen en vervangingsinkomens bijzonder goed 
werkt om fraude te voorkomen.

Zelfstandigen en vennootschappen dienen een een-
zijdige verklaring in op basis van hun boekhouding. 
Uit onderzoek blijkt dat er regelmatig sprake is van 
een hoge mate aan fraude bij sommige zelfstandi-
gen en vennootschappen. Aankopen in het zwart en 
in het zwart gepresteerde werkuren leiden uiteraard 
tot niet bij de fiscus aangegeven verkopen. De frau-
deurs maken ook vaak op grote schaal gebruik van 
valse facturen en ruiterwissels.

Wat betreft de kapitaalbezitters moeten we eraan 
herinneren dat de financiële meerwaarde niet be-
lastbaar is. Dus wettelijk gezien is het mogelijk om 
inkomsten te halen uit financiële producten zonder 
een euro belasting te betalen. En dividenden (win-
sten toegekend aan aandeelhouders) kunnen altijd 
worden aangegeven in een belastingparadijs om te 
ontsnappen aan de roerende voorheffing…

Hoeveel bedraagt de belastingfraude in 
België?

Jean-Marc Lauwers:  De meest recente studies ramen 
de fiscale en sociale fraude op 30 miljard euro. Dat is 
iets minder dan 10% van het BBP. Het meest recente 
onderzoek (2007) schat dat deze fraude in Frankrijk 
tussen 29 en 40 miljard euro bedraagt of ongeveer 

2% van het BBP.
De eigenlijke belastingfraude wordt in België op 20 
miljard euro geschat.

Wat is het verschil tussen belasting-
fraude en belastingontduiking?

Jean-Marc Lauwers:  Via belastingfraude is het mo-
gelijk om minder bij te dragen aan de financiering 
van de openbare diensten. De fraude kan beperkt 
blijven tot het nationale vlak, dat wil zeggen zonder 
internationale gevolgen of zonder tussenkomst van 
mensen of bedrijven in andere landen. 

transparantie voor sommige  
inkomens en vermogens… 

Door het bestaan van registers beschikt de fiscus 
over de volgende informatie:
1) over lonen, werkloosheidsuitkeringen, pensioe-

nen, ziekte-uitkeringen, … ;
2) over het onroerend vermogen (woningen, ap-

partementen, ateliers, fabrieken, gronden);
3) over auto’s.
Op deze inkomsten of bezittingen worden veel 
belastingen en taksen geheven.

… mist over de financiën

1) de banken zijn op geen enkele manier ver-
plicht om jaarlijks een lijst op te stellen met 
de namen van de begunstigden van financiële 
inkomsten;

2) er bestaat geen kadaster van financiële vermo-
gens;

3) de banken verspreiden geen enkele informatie 
over de kapitaalvlucht.

8
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Maar omwille van het vrije verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitaal heeft de fraude van-
daag heel vaak een internationaal karakter.

In twee situaties is er sprake van belastingontdui-
king:
1) wanneer de nationale belastingfraude (bijvoor-
beeld het niet aangeven van inkomsten) gepaard 
gaat met kapitaalvlucht. Aangezien dat kapitaal niet 
kenbaar is gemaakt bij de fiscus, worden ook de inte-
resten die het zal opleveren niet aangegeven (fraude 
van roerende voorheffing);
2) wanneer bedrijven aan fiscale spitstechnologie 
gaan doen, dat wil zeggen kiezen voor de minste 
belasting door commerciële en/of financiële con-
structies op te zetten. Dit zijn wettelijke praktijken. 
Maar bij nazicht van deze constructies en vooral bij 
confrontatie met de economische realiteit blijkt toch 
vaak dat er sprake is van belastingfraude, die soms 
zelfs heel uitgesproken kan zijn.

is de belastingadministratie voldoende 
uitgerust om de belastingfraude te 
bestrijden?

Francis sacré: Sinds meer dan tien jaar zijn de 
menselijke en juridische middelen die de belasting-
administratie ter beschikking heeft, totaal onvol-
doende geworden. Terwijl het belastingstelsel steeds 
complexer wordt, verliest de belastingadministratie 
steeds meer aan doeltreffendheid. Gebrek aan men-
selijke middelen, onvoldoende vorming, een over-
vloed aan onbelangrijke taken: zo kan de motivatie 
van het personeel alleen maar dalen! 
De belastingfraude is op hol geslagen en haalt 
astronomische bedragen. En dan hebben we het nog 
niet gehad over het (onrechtmatig) streven naar de 
minste belasting dankzij fiscale cadeautjes die een 
heel liberale regering gul uitdeelt aan de bedrijven 
en aan de rijksten.
De belastingadministratie geeft bepaalde informatie 

de ondergrondse of informele economie  

Die omvat drie heel verschillende soorten acti-
viteiten: zwartwerk, economische delicten en 
criminele activiteiten. Zij ontsnappen alle drie 
aan de economische en sociale regels en aan de 
verplichte heffingen (sociale en fiscale fraude).
 

We onderscheiden:
de zwarte micro-economie die betrekking heeft 
op diensten tussen particulieren (ofwel personen 
die op zoek zijn naar een aanvullend inkomen 
(reparatie van auto’s, gebouwen, …), ofwel men-
sen die niet tot de actieve bevolking behoren en 
enkele ‘nabijheidsdiensten’ uitvoeren (huishou-
delijk werk, doe-het-zelf). Een hoge werkloosheid, 
de ontwikkeling van onzekere arbeid, deeltijdse 
arbeidscontracten of flexibele contracten leiden 
logisch gezien tot een toename van dit soort  
activiteiten. De dienstencheques zijn deels 
bedoeld om een oplossing te bieden voor deze 
problematiek. 

de belangrijkste zwarte economie treffen we 
evenwel aan in de ondernemingen: naast klas-

sieke activiteiten als de bouw en het restaurant-
wezen zijn er ook de seizoengebonden activitei-
ten, de industriële schoonmaak, het wegtransport 
en alles wat een beroep doet op immigratie, …
Algemeen wordt ook ruim erkend dat zelfstandi-
gen meer mogelijkheden hebben om te fraude-
ren. Zelfstandig werk vervangt loondienst als 
een vorm van individualisering en flexibilisering 
van de arbeid. Het doel is te komen tot betere 
prijzen ten koste van de werknemer die zich door 
deze concurrentie in een ondergeschikte positie 
bevindt.
 

Enkele jaren geleden schatte de Europese Com-
missie1 de omvang van de ondergrondse economie 
in de Unie van de vijftien lidstaten op gemiddeld 7 
à 16% van het BBP, dat wil zeggen 10 à 28 miljoen 
mensen. België bevond zich net onder de minst 
verdienstelijke landen Griekenland, Portugal en 
Italië die boven de 20% van het BBP uitkwamen2.  

François Gobbe

1 COM (1998) 219 final, 7 april 1998
2 zie ook de studie van Mac Kinsey (L’Echo 30 mei 2006) die uitgaat van 22% van het BBP, wat zou neerkomen op een verlies voor de staat van 30 

miljard euro per jaar. Een vijfde van de Belgische bevolking zou voltijds, deeltijds of sporadisch in het zwart werken; we verwijzen ook naar het 
onderzoek van professor Maus (VUB) dat een gelijkaardige evaluatie bevat (maart 2008).



��

nooit vrij en houdt haar statistieken heel vaag. Hoe-
veel inkomen wordt er aangegeven en wie betaalt 
werkelijk zijn belastingen? Zelfs per beroepscatego-
rie is deze informatie geheim en dat komt velen goed 
uit. 
De fiscale achterstand (niet-betaalde belastingen) 
wordt niet meer gedetailleerd weergegeven in de 
jaarverslagen en de administratie heeft niet vol-
doende of voldoende krachtige middelen voorzien 
om haar taak uit te voeren.

De fiscale onrechtvaardigheid en de oneerlijke con-
currentie vormen een bedreiging voor de democratie.
In die context lijkt belastingcontrole meer dan ooit 
de laatste redding tegen belastingfraude. Maar als 
die controle zo zwak uitvalt, is dat dan niet precies 
omdat ze sommigen hindert? 
De controle moet opnieuw een middel van afschrik-
king worden voor fraudeurs. De preventieve rol 
van controle is uitzonderlijk belangrijk. Zij moet op 
doeltreffende wijze worden georganiseerd en de 
belangrijkste opdracht vormen van het departe-
ment. Allereerst moet de uitwisseling van informatie 
worden geactiveerd, zowel op nationaal vlak als met 
zoveel mogelijk andere landen. De onderzoeksdien-
sten moeten worden versterkt en gestructureerd 
omdat de informatie die wordt verkregen in econo-
mische kringen en bij handelstransacties de ware 
basis vormt van de strijd tegen de fiscale fraude.
Ten slotte moeten de belastingambtenaren de kans 
krijgen om hun werk doeltreffend uit te voeren door 
hun de nodige menselijke en technische middelen te 
geven.
De strijd tegen de belastingfraude levert zowel in 
ons land als in de andere Europese landen slechts 
belachelijke resultaten op in vergelijking met de 
sommen aan ontdoken belastingen. En het is niet 
door amnestie te verlenen aan fraudeurs en door 
slechte betalers hun schuldvorderingen kwijt te 
schelden dat de bevolking zich met de belastingen 
zal verzoenen! 

Minder belastingen, minder ambtenaren, minder 
controle, dat is minder overheid… maar degenen die 
dit discours hanteren, moeten ook de moed hebben 
om de bevolking te zeggen dat dit op termijn ook 
neerkomt op minder solidariteit.

Voorstellen om de belasting-
fraude te beperken 

Een doeltreffende bestrijding van de 
belastingfraude is niet mogelijk wanneer 
de overheid niet over voldoende mense-
lijke en technische middelen beschikt. 
We hebben dus een goed werkende 
belastingadministratie nodig.

Maar ons land heeft vooral nood aan 
structurele maatregelen om de belas-
tingfraude te beperken. Om de fiscale 
fraude beter te kunnen bestrijden, is 
het onontbeerlijk om de financiële 
vermogens en de grensoverschrijdende 
kapitaalbewegingen te kennen. Daartoe 
zijn de volgende maatregelen nodig:

De opheffing van het fiscale bank-
geheim om het bankonderzoek te 
vergemakkelijken. Maar dat bete-
kent ook dat de staat de hulp van de 
banken nodig heeft: verklaringen over 
het openen en sluiten van bankre-
keningen, jaarlijkse verklaring met 
de namen van begunstigden van de 
interesten, dividenden en meerwaarde 
op beurseffecten, verklaringen van 
kapitaaloverdracht van België naar het 
buitenland.
Een vervroegde stopzetting van de ef-
fecten aan toonder die voorzien is voor 
eind 2012.
En in één moeite door het opstellen 
van een kadaster van financiële ver-
mogens, naar het voorbeeld van wat 
al is gebeurd voor immobiliën of voor 
de lonen.

Hoewel de strijd tegen de fraude begint 
met maatregelen op nationaal vlak, 
valt het gemakkelijk te begrijpen dat de 
internationale dimensie van de kapi-
taalbewegingen niet te onderschatten 
is. Daarom moet België een eind maken 
aan het fiscale bankgeheim en financiële 
informatie uitwisselen met de Europese 
partners en zelfs buiten de EU.

•

•

•
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Detail van de berekening
II. vaststellIng van De belastbare Inkomsten
Inkomsten uit onroerend goed (index: 1,4276)
K.I .Eigen woning 511,00   1100
Onroerende voorheffing 12,5% = 50,88
K.I. Gronden, materiaal en uitrusting 511,00   1107
Totaal 918,00
Interesten 918,00 - 1146
netto-Inkomen 0,00
Wedden en lonen  11,53  1250 23.668,82  2250
Vergoeding reiskosten
Totaal bedrag    1.083,25  2254
Immunisering    160,00 - 2255
Niet in aanmerking komende bijdragen    9,00  2257
Forfaitaire beroepskosten 3,01   2.301,68 
Verschil 8,52   22.281,39
Werkloosheidsuitkering zonder ancienniteit 4.786,00  1260
Achterstal 18,57  1261
Totaal 4.807,57
Gezamenlijk belastbaar 4.789,00
Afzonderlijk belastbaar 18,57
Bedrijfsvoorheffing 1,98  1286 6.670,73  2286
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid    224,13   2287
Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten
Wedden, lonen, enz. 8,52   22.281,39
Werkloosheidsuitkeringen 4.789,00
Verschil 4.797,52   22.281,39
Huwelijksquotient 3.326,15   3.326,15 -
Netto-inkomen 8.123,67   18.955,24
Gezamenlijk belastbaar inkomen
Wedden, lonen, enz. 3.334,67   18.955,24
Werkloosheidsuitkeringen 4.789,00
Gezamenlijk belastbaar inkomen 8.123,67   185.955,24

III. berekenIng van De aanslag
Verrekende belastingvrije sommen

Basisbedrag 5.940,00   5.940,00
Verhoogd voor    
Kinderen ten laste    3.250,00
Kinderen jonger dan 3 jaar    470,00

Totaal 5.940,00   9.660,00
Basisbelasting 2.072,60   6.262,36
Belastingvermindering

Op de belastingvrije sommen 1.485,00 -  2.533,50 -
Bouwsparen (**) 189,43 -  51,56 -

Om te slane belasting 398,17   3.677,30
Afzonderlijk belastbaar inkomen:
Beroepsinkomsten 18,57 x 7,50% 1,39
Belastingen staat 399,56   3.677,30
Onroerende voorheffing 50,88 -
Bedrijfsvoorheffing 1,89 -  6.670,73 -
Saldo belastingen staat 346,70   2.993,43 -
Totaal saldo belastingen staat    2.646,73 -
Gemeentebelasting    4.076,86 x 8,5%    346,53
Saldo    2.300,20 -
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Verschuldigd bedrag op   27.078,91 301,20
Reeds ingehouden 224,13 -
Saldo bijzondere bijdrage    77,07

beDrag Dat u zal terugbetaalD worDen    2.223,13

(**) Vermindering voor bouwsparen    
Levensverzekeringspremies    114,58  2351
Kapitaalaflossingen 631,42  1355
Vermindering 
                       631,42 x 30,00% =  189,43
                       114,58 x 45,00% =     51,56

de belastingsbrief in detail
inkomsten uit onroerend goed 
De inkomsten uit onroerend goed worden opgenomen bij het belastbaar inkomen.
Daaronder valt ook het Kadastraal Inkomen (K.I.): dit is een FICTIEF inkomen, vastgelegd door de 
administratie, dat overeenstemt met het inkomen dat de woning in geval van verhuur VERON-
DERSTELD wordt op te brengen.
Sinds 1980 is het K.I. niet meer herzien, maar sinds 1991 wordt het wel geïndexeerd.
(index 2007 = 1.4276). Het K.I. mag niet worden verward met de Onroerende Voorheffing die u 
elk jaar betaalt (de vroegere grondbelasting).
NB: elke woning die wordt bewoond door de eigenaar maakt het voorwerp uit van een forfai-
taire aftrek.
Bovendien worden ook de interesten van hypothecaire leningen afgetrokken van het K.I..
De onroerende inkomsten van wettelijke partners (gehuwde paren en wettelijk samenwo-
nenden) zijn sinds het aanslagjaar 2006 vastgelegd en worden afzonderlijk of gedecumuleerd 
belast; elke partner wordt belast op zijn of haar eigen onroerende inkomen.

Beroepskosten
Het uitoefenen van een beroepsactiviteit brengt kosten met zich mee. 
Die worden afgetrokken van de inkomsten vóór de belastingen worden berekend. 
Dit zijn de beroepskosten. Zij kunnen forfaitair zijn (een percentage berekend volgens 
de hoogte van het inkomen, met een maximum voor bijvoorbeeld 2007 van 3230 €) of 
reëel (de belastingplichtige moet dan de hoogte en het professionele karakter van de 
kosten bewijzen en ook het feit dat zij werkelijk zijn gemaakt). Wanneer de werkelijke 
kosten lager liggen dan het forfait, past de administratie het forfait toe.

Bedrijfsvoorheffing
Dit zijn, in zekere zin, ‘voorschotten op belastingen’. 
De bedragen worden afgehouden aan de bron op  
het loon of de uitkering van alle LOONTREKKENDE belastingplichtigen.

Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Dit is geen belasting, maar deze bijdrage wordt voor het gemak door de FOD Financiën  
afgehouden op hetzelfde moment als de belastingen.
Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het inkomen en is van toepassing voor  
alle werknemers die onder de regeling van de RSZ vallen.

Basisbelasting
Dit is de basisberekening van de belastingen (vóór elke eventuele aftrek en belasting)
De belasting is progressief en onderverdeeld in vijf schijven afhankelijk van de hoogte  
van het inkomen.
1ste schijf (van 0 tot 7290 €): 25 %
2de schijf (van 7290 tot 10380 €): 30 %
3de schijf (van 10380 tot 17300 €): 40%
4de schijf (van 17300 tot 31700 €): 45% 
5de schijf (vanaf 31700 €): 50%
 
Uitgaven die aftrekbaar zijn van het totale netto-inkomen
Deze bedragen worden afgetrokken van het inkomen van de belastingplichtige, vóór de bereke-
ning van de eigenlijke belasting.
De belangrijkste aftrekbare uitgaven: 
- De alimentatierente. De debiteur geeft het totaal van de betaalde alimentatie aan, maar 

slechts 80 % van dit bedrag wordt afgetrokken van zijn/haar inkomen. 
- De uitgaven voor kinderopvang. Maximum 11.20 € per dag en op voorwaarde dat de ontvangen 

inkomsten beroepsinkomsten zijn.
- De vrijstellingen. Minimum 30 € voor schenkingen aan erkende (humanitaire of liefdadig-

heids-)organisaties
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Belastingvermindering
Een aantal mogelijkheden tot belastingaftrek zullen naast de belastingvrije sommen (zie 
verder) de ingevorderde belastingen verminderen: pensioensparen, kapitaalaflossingen 
van hypothecaire leningen, aftrek voor enige woning, uitgaven met het oog op energiebe-
sparing, PWA-cheques, levensverzekeringen, …

Belastingvrije sommen
Dit is het deel van het inkomen dat niet wordt belast.
Elke belastingplichtige heeft recht op een forfait van 5940 €. 
Er zijn verschillende vermeerderingen voorzien, afhankelijk van de persoonlijke situatie van 
iedereen:  kinderen ten laste, de handicap van de belastingplichtige of zijn/haar partner, 
kinderen jonger dan drie jaar (zonder aftrek van kosten voor opvang), persoon ten laste 
(ouder, grootouder of andere), alleenstaande, enzovoort.
Bijvoorbeeld:
Voor 1 kind ten laste     1260,00 €
Voor 2 kinderen    3250,00 €
Voor 3 kinderen    7280,00 €
Voor 4 kinderen 11.770,00 €
Daarboven  4490,00 €  per bijkomend kind ten laste 

NB: de belastingvermindering op de belastingvrije sommen wordt op dezelfde wijze bere-
kend als de basisbelasting:
- Men maakt het totaal van de belastingvrije sommen en daarop wordt de belastingvoet 

per schijf toegepast.
- Vervolgens wordt het bekomen bedrag afgetrokken van de basisbelasting.

In ons voorbeeld:
Een getrouwd paar met één kind jonger dan drie jaar. 
Elke partner heeft een belastingvrije som van 5940 € waarop de belasting van 25% wordt 
berekend (1ste schijf tot 7290 € ), dat maakt 1485 € voor de echtgenoot.
Hier heeft de persoon die de meeste inkomsten heeft (de echtgenote) recht op 5940 € + 
3250 € (1 kind ten laste van het gezin) + 470 € of 9660 € voor de echtgenote.
25 % van 7290 € is 1822,50 € 
30 % van 2370 € (9660 - 7290) of 711 € totaal voor de echtgenote 1822,50 + 711 = 2533,50 €
Dus 1485 € belasting voor de ene partner en 2533,50 € voor de andere zal worden afgetrok-
ken van de basisbelasting van elk van de echtgenoten.

Vermindering voor vervangingsinkomen:
Voor de sociale uitkeringen (werkloosheidsuitkering, uitkering voor ziekte, pensioen) die 
niet genieten van een forfait voor beroepskosten, geldt afhankelijk van de bron van de 
inkomsten een bijkomende belastingvermindering gaande van 1718,76 tot 2206,32 €.

om te slane belastingen staat
Dit is de belasting die verschuldigd is: de basisbelasting min de verminderingen en de 
fiscale lasten waar men recht op heeft.

saldo “staat”
Dit is het bedrag dat verschuldigd blijft aan de staat: de om te slane belastingen plus de 
bijkomende crisisbijdrage (indien die verschuldigd is) min de bedrijfsvoorheffing.

gemeentebelastingen
De gemeenten hebben een belastingbevoegdheid: zij kunnen zogenaamde ‘opcentiemen’ 
toevoegen aan de personenbelasting. Die worden berekend op het bedrag van de belastin-
gen aan de staat (hier 4076,86 €) door toepassing van een percentage dat is bepaald door 
de gemeenteraad. In deze gemeente bedraagt de gemeentebelasting 8,5 %. 

saldo regularisatie
Op het einde van de berekening vinden we uiteindelijk wat er verschuldigd is (TE BETALEN) 
of wat zal worden terugbetaald (BEDRAG DAT U ZAL TERUGBETAALD WORDEN). 

Detail van de berekening
II. vaststellIng van De belastbare Inkomsten
Inkomsten uit onroerend goed (index: 1,4276)
K.I .Eigen woning 511,00   1100
Onroerende voorheffing 12,5% = 50,88
K.I. Gronden, materiaal en uitrusting 511,00   1107
Totaal 918,00
Interesten 918,00 - 1146
netto-Inkomen 0,00
Wedden en lonen  11,53  1250 23.668,82  2250
Vergoeding reiskosten
Totaal bedrag    1.083,25  2254
Immunisering    160,00 - 2255
Niet in aanmerking komende bijdragen    9,00  2257
Forfaitaire beroepskosten 3,01   2.301,68 
Verschil 8,52   22.281,39
Werkloosheidsuitkering zonder ancienniteit 4.786,00  1260
Achterstal 18,57  1261
Totaal 4.807,57
Gezamenlijk belastbaar 4.789,00
Afzonderlijk belastbaar 18,57
Bedrijfsvoorheffing 1,98  1286 6.670,73  2286
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid    224,13   2287
Gezamenlijk belastbare beroepsinkomsten
Wedden, lonen, enz. 8,52   22.281,39
Werkloosheidsuitkeringen 4.789,00
Verschil 4.797,52   22.281,39
Huwelijksquotient 3.326,15   3.326,15 -
Netto-inkomen 8.123,67   18.955,24
Gezamenlijk belastbaar inkomen
Wedden, lonen, enz. 3.334,67   18.955,24
Werkloosheidsuitkeringen 4.789,00
Gezamenlijk belastbaar inkomen 8.123,67   185.955,24

III. berekenIng van De aanslag
Verrekende belastingvrije sommen

Basisbedrag 5.940,00   5.940,00
Verhoogd voor    
Kinderen ten laste    3.250,00
Kinderen jonger dan 3 jaar    470,00

Totaal 5.940,00   9.660,00
Basisbelasting 2.072,60   6.262,36
Belastingvermindering

Op de belastingvrije sommen 1.485,00 -  2.533,50 -
Bouwsparen (**) 189,43 -  51,56 -

Om te slane belasting 398,17   3.677,30
Afzonderlijk belastbaar inkomen:
Beroepsinkomsten 18,57 x 7,50% 1,39
Belastingen staat 399,56   3.677,30
Onroerende voorheffing 50,88 -
Bedrijfsvoorheffing 1,89 -  6.670,73 -
Saldo belastingen staat 346,70   2.993,43 -
Totaal saldo belastingen staat    2.646,73 -
Gemeentebelasting    4.076,86 x 8,5%    346,53
Saldo    2.300,20 -
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid
Verschuldigd bedrag op   27.078,91 301,20
Reeds ingehouden 224,13 -
Saldo bijzondere bijdrage    77,07

beDrag Dat u zal terugbetaalD worDen    2.223,13

(**) Vermindering voor bouwsparen    
Levensverzekeringspremies    114,58  2351
Kapitaalaflossingen 631,42  1355
Vermindering 
                       631,42 x 30,00% =  189,43
                       114,58 x 45,00% =     51,56

de belastingsbrief in detail
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BANkgeHeiM

België, een veilige toevlucht…
voor de rijken

Het fiscale bankgeheim, de lage belasting op 
inkomsten uit kapitaal en de afwezigheid van 
een vermogensbelasting maken van België een 
van de �� belastingparadijzen ter wereld.
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ik woon in doornik en ik stel vast dat 
er grensdorpen zijn die worden over-
stroomd door schatrijke Fransen. Wat 
komen die bij ons doen? 

Marco Van Hees: De familie Mulliez (van de Auchan-, 
Leroy-Merlin-winkels, enzovoort) is een van de rijkste 
van Frankrijk. Maar een groot deel van de familie 
woont in België, vooral in Néchin, op 500 meter van 
de grens. In totaal zouden 3.000 tot 4.000 welge-
stelde Fransen hun voorbeeld hebben gevolgd en 
zich in de omgeving van Doornik of in Brussel heb-
ben gevestigd. 

Waarvoor zijn zij op de vlucht? Voor de belastingen... 
Vooral voor de solidariteitsbelasting op vermogens, 
die de rijksten treft. Maar ze zijn ook nog op de 
vlucht voor andere maatregelen. In Frankrijk wordt 
iemand die aandelen duurder verkoopt dan hij ze 
heeft aangekocht, bijvoorbeeld belast op die winst. 
In België is er geen belasting op vermogen noch op 
de meerwaarde van aandelen. Voeg daar nog het 
bankgeheim aan toe en u zult begrijpen waarom ons 
land op de lijst van 25 Europese belastingparadijzen 
prijkt.

Is deze fiscale emigratie nadelig voor de Franse 
economie? Neen, zo stelt een rapport van het Franse 
Rekenhof. Omdat het aantal fiscale ballingen beperkt 
is (0,13 % per jaar). Maar vooral “omdat de investe-
ringen (in bedrijven, op de beurs) van deze belasting-
plichtigen niet gebonden zijn aan hun verblijfplaats.” 
Het is niet omdat de familie Mulliez in Néchin is 
gaan wonen dat de Auchan-hypermarkten naar 
België zijn gedelokaliseerd. 

ik bezit een huis (waarde: 150.000 €)  
en enkele financiële beleggingen 
(30.000 €). Als er in België een vermo-
gensbelasting zou worden toegepast 
zoals momenteel het geval is in Frank-
rijk, zal ik daar dan ook onder vallen?

Marco Van Hees: Bent u rijk? Veel mensen denken 
dat ze rijk zijn en vrezen daarom dat de invoering 
van een vermogensbelasting hen zal treffen. Hoe 
wordt die belasting in Frankrijk berekend? Alle 
bezittingen van een gezin (onroerende goederen, 
juwelen, aandelen, bankrekeningen, ...) op 1 januari 
worden opgeteld en daarvan worden de schulden 
afgetrokken (bijvoorbeeld de hypothecaire lening 
voor de woning). Zo krijg je het belastbaar vermogen. 
Dit wordt in zeven schijven opgedeeld en elke schijf 
wordt tegen een bepaald tarief belast (van 0,55% tot 
1,80%). 

De eerste schijf  (van 0 tot 770.000 €) wordt evenwel 
niet belast. Met uw vermogen van 180.000 € zit u 
dus ver onder het belastbare minimum. In België 
zouden slecht vier gezinnen op honderd deze belas-
ting moeten betalen. 

Stelt u zich eens voor dat u een grote erfenis ver-
werft waardoor uw totale vermogen op 900.000 € 
zou komen te liggen. Dan behoort u dus tot de 4% 
belastbare rijken, maar niet tot de heel rijken… In 
dat geval zou het deel van uw vermogen boven de 
770.000 € belast worden tegen 0,55%. Dat komt neer 
op een jaarlijkse belasting van 715 €. 

Bestaat het bankgeheim in België? 

Marco Van Hees: Volgens 
minister van Financiën Didier 
Reynders bestaat er in België 
geen bankgeheim. Informatie 
of indoctrinatie? De infor-
matie klopt in die zin dat het 
bankgeheim niet van toepas-
sing is op bepaalde terreinen 
(om inbrekers op te sporen of 
te veroordelen, bijvoorbeeld). 

Zes vragen aan Marco Van Hees (ACOD - Financiën), Denis Horman 
(Oproep van de �00), Luc Simar (studiedienst ACV) en Christophe Quintard 
(studiedienst ABVV)

Vermogensbelasting in Frankrijk (2008)

Netto belastbare vermogensschijven Aanslagvoet 
Tot 770.000 € 0,00%
van 770.000 € tot 1.240.000 € 0,55%
van 1.240.000 € tot 2.450.000 € 0,75%
van 2.450.000 € tot 3.850.000 € 1,00%
van 3.850.000 € tot 7.360.000 € 1,30%
van 7.360.000 € tot 16.020.000 € 1,65%
boven 16.020.000 € 1,80%
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Maar het gaat hier toch vooral om indoctrinatie, 
want bij bankgeheim denk je toch in de eerste plaats 
aan de fiscale toepassing ervan. Maar in tegenstel-
ling met bijvoorbeeld Frankrijk mag een Belgische 
belasting- of BTW-controleur aan de bank geen in-
formatie vragen over de persoon of de vennootschap 
die hij controleert. De financiële instellingen zijn op 
geen enkele manier verplicht om aan de fiscus bank-
rekeningnummers mee te delen, of te zeggen van 
wie een rekening is, hoeveel geld erop staat en waar 
dat geld vandaan komt, …

In geval van bewezen frauduleus opzet (iets wat 
moeilijk aan te tonen valt) bestaat er wel een pro-
cedure om dit bankgeheim op te heffen. Maar die is 
moeilijk uit te voeren. De algemene belastingadmi-
nistratie mag in twee specifieke gevallen informatie 
vragen aan de banken: wanneer een belastingplichti-
ge een klacht indient of wanneer er na een “ernstig” 
onderzoek sterke vermoedens van fraude bestaan.
Volgens het laatste verslag van de FOD Financiën is 
deze procedure voor het hele jaar 2005 slechts 78 
keer gevolgd geweest voor de BTW en… geen enkele 
keer voor de belastingen. 

De fiscus mag dus niet zien hoeveel geld of aande-
len u op de bank hebt staan. Indien u werknemer 
bent, maakt dat niet veel uit, omdat hij al perfect uw 
inkomen kent via de fiche die uw werkgever opstelt. 
Maar voor zelfstandigen, vennootschappen of kapi-
taaleigenaars vormt dit bankgeheim een aanmoedi-
ging tot fiscale fraude. 

België behoort daarmee tot de uitzonderingen. In 
zijn verslag over 2007 met de titel “Belasting op 
arbeid, werkgelegenheid en concurrentievermogen” 
meent de Hoge Raad van Financiën dat het fiscale 
bankgeheim steeds meer een anachronie wordt bij 
vergelijking met andere landen. De raad verduide-
lijkt dat “België een van de weinige landen van de 
Europese Unie (3 op 27) en van de OESO (4 op 30) is, 
die vasthouden aan de fiscale toepassing van het 
bankgeheim”.
Bovendien is België een van de weinige landen in de 
EU (samen met Luxemburg en Oostenrijk) die tot op 
vandaag weigeren informatie uit te wisselen met 
andere landen over de rente op het spaargeld van 
niet-ingezetenen 

de wet stelt dat alle inkomens (uit  
beroepsactiviteiten, onroerend goed  
of kapitaal, …) moeten worden aan-
gegeven bij de personenbelastingen. 
Maar mijn bankier zegt net het tegen-
overgestelde. Wie heeft er gelijk: de 
wet of mijn bankier? 

Christophe Quintard: Allebei! Artikel 6 van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen voorziet theore-
tisch altijd de samenvoeging of ‘globalisering’ van de 
inkomsten. Dit artikel stelt: “Het belastbaar inkomen 
wordt gevormd door het totale netto-inkomen, ver-
minderd met de aftrekbare bestedingen. Het totale 
netto-inkomen is de som van de netto-inkomens van 
de volgende categorieën: 

inkomen van onroerende goederen
inkomen van roerende goederen en kapitalen
beroepsinkomen
divers inkomen.”

In volgende artikelen voorziet ditzelfde wetboek 
evenwel dat een aantal inkomsten niet in deze glo-
balisering moet worden opgenomen.

De invoering van de bevrijdende roerende voorhef-
fing was de belangrijkste maatregel van deglobalise-
ring van de inkomens in België. 
De bevrijdende roerende voorheffing werd in ons 
land ingevoerd in 1983. 
Wat betekent dat? Er moet een voorheffing worden 
betaald van 15% op de interesten van bankrekenin-
gen en op obligaties, evenals 25% op de dividenden 
uitgekeerd door vennootschappen. Maar die voorhef-
fing is bevrijdend, wat wil zeggen dat deze finan-
ciële inkomsten, wanneer de voorheffing eenmaal 
is betaald, in de belastingaangifte niet meer bij de 
andere inkomsten worden gevoegd. Er is dus geen 

•
•
•
•

Een cijfer: 

�0% van de belastinginkomsten is afkomstig 

van inkomsten uit arbeid en amper �% van 

de inkomsten uit kapitaal.

Een voorbeeld: 

Een belasting van �% van de �� rijkste fami-

lies van België zou ��� miljoen euro opleve-

ren. Dat zou een verhoging van de �00.000 

laagste pensioenen met �00 euro per maand 

mogelijk maken. 

Een voorstel: 

Het fiscale bankgeheim opheffen om een 

kadaster van vermogens in te stellen en een 

belasting te heffen op grote vermogens.
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globalisering van de inkomsten meer en dus is het 
progressieve karakter van de belastingen hier niet 
meer van toepassing. 

Bovendien gebeurt de belasting van inkomsten uit 
onroerend goed op basis van het kadastraal inko-
men en van de bestemming van het gebouw. Maar 
de kadastrale inkomens zijn al sinds 1975 niet meer 
aangepast aan de werkelijke situatie op de immobi-
liënmarkt…
Van bij de invoering van het principe van globalise-
ring van de inkomsten van alle aard (in 1962) heeft 
het systeem van progressieve belastingheffing de 
belastingvrijstelling op particuliere meerwaarde 
(met name de meerwaarde op effecten en aandelen) 
voorzien en is ook bepaald dat banken niet verplicht 
zijn om aan de fiscus mee te delen hoeveel interes-
ten zijn uitbetaald aan de belastingplichtigen.

De wet voorziet dus verscheidene uitzonderingen op 
het principe van de globalisering van de inkomsten: 
bepaalde soorten van inkomsten worden afzonder-
lijk belast tegen speciale belastingvoeten.

Wat is een kadaster van financiële  
vermogens?

denis Horman: Het instellen van een kadaster van 
financiële vermogens betekent het inzamelen, behe-
ren en verspreiden (voor de fiscale en gerechtelijke 
overheid) van alle informatie met betrekking tot het 
financiële vermogen. De inkomsten van werknemers 
en van mensen die een sociale uitkering ontvangen, 
worden automatisch meegedeeld aan de administra-
tie van belastingen. Evenzo bestaat er een kadaster 
van onroerend vermogen (gronden, gebouwen), 
maar er bestaat geen inventaris van de roerende 
(financiële) vermogens.
De financiële vermogens (banktegoeden, effectenre-
keningen, kasbons, aandelen, obligaties, beveks) en 
de inkomsten uit deze vermogens ontsnappen bijna 
volledig aan de personenbelasting. Zoals hoger aan-
gegeven is er geen globalisering van de inkomsten 
voor de belastingaangifte. De financiële inkomsten 
worden voor de aangifte niet bij de andere inkom-
sten gevoegd. Op die manier is 40% van de fiscale 
ontvangsten afkomstig van de inkomens uit arbeid 
en amper 3% van de inkomsten uit roerend vermo-
gen.
De Belgische Grondwet (art. 172) stelt “Inzake belas-
tingen kunnen geen voorrechten worden ingevoerd”.
Fiscale rechtvaardigheid veronderstelt twee essen-
tiële aspecten. Het eerste is de gelijkheid voor de 
belastingen: die moeten betrekking hebben op alle 
inkomsten en alle vermogens. Het tweede is het 
progressieve karakter van de belastingen: de belas-
tingvoet moet in verhouding staan tot het vermogen 
om bij te dragen. 8

Wie spreekt de waarheid? 

“Ik herhaal altijd, voor het geval sommigen het 
zouden vergeten, dat het bankgeheim in België 
niet bestaat.” 
Didier Reynders, minister van Financiën, RTBF, 20-9-2001.

“De administratie is niet gemachtigd om in  
de rekeningen, boeken en documenten van de 
bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen 
inlichtingen in te zamelen met het oog op het 
belasten van hun cliënten.”
Artikel 318 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.
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Het gebrek aan een kadaster van financiële vermo-
gens en financiële inkomsten is een van de uitingen 
van de fiscale onrechtvaardigheid in België. 

dreigt het opheffen van het bankge-
heim niet te leiden tot een kapitaal-
vlucht, die de staat dus duur te staan 
zou komen?

Luc simar: Het risico van kapitaalvlucht wordt zwaar 
overschat. Sinds België tot de eurozone behoort, is 
het vooral de vlucht buiten deze zone die een be-
langrijke economische impact zou kunnen hebben. 
Aangezien een groot deel van het vermogen zich al 
in het buitenland bevindt, is het risico van bijkomen-
de kosten beperkt.

De voorstellen passen bovendien binnen een Euro-
pese en internationale context waarin de Belgische 
bijzonderheden veeleer een nadeel dan een voordeel 
aan het worden zijn in vergelijking met andere lan-
den, waarvan sommige kapitaal aantrekken.

De Europese spaarrichtlijn, die sinds midden 2005 
van kracht is, voorziet de uitwisseling van informatie 
tussen de financiële instellingen en de belastingad-
ministraties van verschillende landen. Drie landen 
maken daar een uitzondering op: Oostenrijk, Luxem-
burg en… België. Voor deze landen voorziet de richt-
lijn een voorheffing aan de bron die zal stijgen van 
15% vandaag tot 20% midden 2008 en vervolgens 
tot 35% in 2011. De komende maanden kunnen de 
Europese landen, vooral ten gevolge van de fraude 
in verband met Liechtenstein, de richtlijn in twee 
richtingen uitbreiden: de geografische reikwijdte 
“buiten de Europese Unie” en de betrokken financi-
ele producten en rechtspersonen (stichtingen, trusts, 
vennootschappen).

De drie zelfde landen (plus Zwitserland) spelen ook 
cavalier seul binnen de OESO (30 landen), zoals de 
Hoge Raad van Financiën al aangaf in zijn verslag. 
Bijgevolg is de vrees voor kapitaalvlucht een argu-
ment dat steeds minder relevant wordt: vanuit eco-
nomisch standpunt (munteenheid, interestvoet) is 
het de eurozone die telt; vanuit fiscaal oogpunt roeit 
België binnen Europa en de OESO tegen de stroom 
in door het gebruik van het fiscaal bankgeheim te 
willen behouden.

Voorstellen om België niet langer een 
belastingparadijs te laten zijn 

De opheffing van het fiscaal bankgeheim is een 
basisvoorwaarde om: 
• de financiële vermogens en inkomsten te kun-

nen inventariseren en zo een eerlijke belas-
tinginning te garanderen;

•  doeltreffend de strijd te kunnen aanbinden 
tegen fraude en belastingontduiking;

• een kadaster (inventaris) van de financiële ver-
mogens op te stellen en zo een vermogensbelas-
ting mogelijk te maken.

Het fiscaal bankgeheim opheffen
Het voorstel van FAN/RJF: opheffing van artikel 318 
van het Wetboek op de Inkomstenbelasting en van 
artikel 62bis van het BTW-wetboek, die de onder-
zoeksbevoegdheid van de belastingadministratie 
bij de banken beperken. Dat zou voor de banken 
en andere financiële  bemiddelaars de verplichting 
met zich mee brengen om: 

elk jaar een lijst op te stellen met de namen van 
de begunstigden van interesten, dividenden, 
meerwaarden en andere financiële inkomsten; 
informatie te leveren over het openen, wijzigen 
en sluiten van bankrekeningen met het oog op 
het opstellen van een nationaal register van 
bankrekeningen; 
alle vertrek van kapitaal uit België te melden 
met identificatie van de opdrachtgever. 

een kadaster van financiële vermogens instellen
Het gebrek aan een kadaster van financiële 
vermogens en inkomsten is een van de fiscale on-
rechtvaardigheden in België. Het kadaster zal een 
rechtvaardiger belastinginning mogelijk maken.

een belasting heffen op de grote vermogens. 
Het heffen van een uitzonderlijke belasting 
op het vermogen van de 10% rijkste Belgen is 
volledig gerechtvaardigd gezien de omvang van 
hun financieel vermogen en de noodzaak om de 
overheidsschuld te verminderen.
Een jaarlijkse vermogensbelasting zou de 
mogelijkheid bieden om beter te voldoen aan 
de basisbehoeften van steeds groter wordende 
bevolkingsgroepen. 
 

Zo zou een belasting van 2% op vermogens van 
meer dan 1 miljoen euro (zonder rekening te 
houden met de waarde van de eigen woning) 
theoretisch gezien 6,8 miljard euro per jaar 
opleveren.

•

•

•

•

•



BeLAstiNgoNtdUikiNg 

onder de kasseien  
ligt het strand... 

Fiscale fraude is verboden door de wet, 
is illegaal en dus rechtstreeks strafbaar. 
Belastingontduiking is een ruimer begrip. Dat 
zijn de praktijken (van individuele personen 
of bedrijven) die proberen hun belastingen te 
verlagen, zonder tegen de wet in te gaan. Maar 
zij gaan wel in tegen de geest van de wet; zij 
willen de heersende fiscale wetgeving omzeilen 
en zo ontsnappen aan een belasting die ze 
normaal gezien moeten betalen. 8
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Hoeveel opbrengsten lopen de staten 
mis door belastingontduiking?

Sinds de jaren 1990 en de overwinning van het 
neoliberalisme zijn kapitaalbewegingen gemakkelijk 
geworden dankzij de elektronica en de verbindingen 
tussen de grote beursmarkten (London City, New 
York, Euronext, …). Die moedigen een toenemende 
belastingontduiking aan via belastingparadijzen: 
Zwitserland, Luxemburg, Monaco, Jersey, Liechten-
stein… zowat 25 in Europa en 72 over de hele wereld1! 
Alleen al voor de beleggingen van rijke personen kost 
deze belastingontduiking de staatsbegrotingen  250 
miljard dollar (2,5 keer het totaal van de openbare 
ontwikkelingssamenwerking).  
Multinationals maken ook gebruik van allerlei 
constructies (verrekenprijzen, schuldenlast, enz. ) en 
steunen op filialen die gebaseerd zijn in belasting-
paradijzen om hun belastbare winsten aanzienlijk te 
verlagen.2

Als we het zwart geld (afkomstig uit corruptie, de 
verkoop van wapens, drugs, namaakartikelen, terro-
risme, …) bij het witwassen van geld en de hoger be-
schreven belastingontduiking voegen, komen we op 
wereldvlak tot illegale financiële stromen van 1.000 
tot 1.600 miljard dollar per jaar.3 Die cijfers moeten 
we dan vergelijken met het totaal van de overheids-
hulp voor ontwikkelingssamenwerking, dat slechts 
100 miljard dollar bedraagt! De kapitaalvlucht uit 
Afrika van 1991 tot 2004 wordt op 400 miljard dollar 
geschat, dat is evenveel als het dubbele van de schul-
den van het continent. 

Bestaat er werkelijk een bereidheid om 
de belastingontduiking te bestrijden?

Doordat er geen eenheidsstructuur bestaat (een 
soort wereldautoriteit op het vlak van belastingen) 
staan de vele instellingen die bevoegd zijn geworden 
voor de belastingen nog zwakker.  

De OESO, het IMF, de Wereldbank, de FATF, de WTO, de 
G8 en de VN zijn allemaal internationale instellingen 
die elk bevoegd zijn voor verschillende aspecten van 
de strijd tegen de belastingontduiking: belastingpa-
radijzen, zwart geld, illegale handel, witwaspraktij-
ken, fraude en corruptie, ... Deze versnippering van 
bevoegdheden maakt de samenwerking ingewik-
keld, vertraagt de vooruitgang en verhindert dat er 
afdoende resultaten worden bereikt.

Het gebrek aan politieke wil is eigenlijk het belang-
rijkste obstakel voor de verwezenlijking van deze 
doelstellingen. Het komt voort uit het blinde “geloof” 
van onze politieke en media-elite in de universele 
weldaden van de marktideologie en van het vermo-
gen van de markt om alle vragen te beantwoorden.
Zo worden belastingen vaak beschouwd of voorge-
steld als een last, als een “waardevermindering” en 
niet als een bijdrage aan de gemeenschap of als een 
investering voor de toekomst!

Een cijfer: 

De staten van de wereld verliezen elk jaar 

��0 miljard dollar aan belastinginkomsten 

als gevolg van de belastingontduiking. De 

ontwikkelingshulp bedraagt slechts �00 

miljard dollar.

Een voorbeeld: 

Om de belastbare sommen te verlagen, 

nemen de multinationals hun toevlucht tot 

verrekenprijzen, tot schuldenlast tussen 

filialen van eenzelfde groep, tot concentratie 

in bepaalde filialen met belastingvoordelen 

(bv. in Ierland)… Zo loopt de helft van de 

wereldhandel op fictieve wijze via filialen 

van multinationals die gevestigd zijn in 

belastingparadijzen, die slechts �% van het 

wereldwijde BBP vertegenwoordigen. 

Een voorstel: 

De automatische uitwisseling van informa-

tie tussen staten over financiële operaties 

uitgevoerd in belastingparadijzen moet op 

wereldvlak de regel zijn, terwijl de OESO die 

tot nu toe maar van geval tot geval en op 

verzoek voorziet. 

1  Zie “Pak ons dan als je kan” – Een gruwelverhaal over belastingparadijzen. Een uitgave van FAN i.s.m. Tax Justice Network. 2005.
2 De helft van de wereldhandel verloopt via filialen van multinationals die gevestigd zijn in belastingparadijzen die slechts 3% van het wereldwijde BBP 

vertegenwoordigen. 
3 Dit cijfer werd onlangs ook vermeld door R. Zoellick, president van de Wereldbank. 

Twee vragen aan 
François Gobbe 
(Kaïros Europe)
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de 25 belastingparadijzen van europa 

 1. Aurigny
 2. Andorra
 3.  België
 4.  Campione (Italië)
 5.  London City (Verenigd Koninkrijk)
 6.  Cyprus (Griekenland)
 7.  Frankfurt (Duitsland)
 8.  Gibraltar (Verenigd Koninkrijk)
 9.  Guernesey
 10.  Hongarije 
 11.  IJsland 
 12.  Dublin (Ierland)   
 13.  Ingoesetië (Rusland) 
 14.  Het eiland Man 
 15.  Jersey   
 16.  Liechtenstein 
 17.  Luxemburg 
 18.  Madeira (Portugal)  
 19.  Malta 
 20.  Monaco 
 21.  Nederland 
 22.  Het eiland Sark   
 23.  Zwitserland 
 24.  Triëst (Italië) 
 25.  Noord-Cyprus (Turkije)

Mooie spaarkousen 
onder de palmbomen 

De persoonlijke bezittingen die zich offshore of in 
belastingparadijzen bevinden worden wereldwijd 
door de OESO geschat op 5.000 tot 7.000 miljard 
dollar en door Tax Justice Network op 11.500 miljard 
dollar of vier keer het nationale budget van de VS 
voor 2007. Het jaarlijkse verlies aan fiscale inkom-
sten van de staten omwille van beleggingen in 
belastingparadijzen bedraagt ongeveer 250 miljard 
dollar (of vijf keer meer dan de totale openbare 
ontwikkelingshulp): meer dan 100 miljard dollar voor 
de VS, 40 miljard dollar voor Groot-Brittannië, 30 
miljard dollar voor Duitsland, …

De recente affaire in Liechtenstein heeft er ons nog 
eens aan herinnerd dat deze beleggingen, die vaak 
niet zijn aangegeven en dus op die manier fraudu-
leus zijn, grotendeels worden gebruikt door mensen 
die een vermogen bezitten of beschikken over een 
hoog inkomen om aan de belastingen te ontsnap-
pen. In Zwitserland bevindt zich ongeveer 30% van 
deze grensoverschrijdende bezittingen, in Luxem-
burg 20%, in het Verenigd Koninkrijk en de Anglo-
Normandische eilanden ook ongeveer 20%, 

Voorstellen voor de strijd  
tegen de belastingontduiking 

Om belastingontduiking tegen te gaan en een rechtvaar-
dig belastingstelsel te ontwikkelen, zijn onverwijld de 
volgende maatregelen nodig:

op nationaal vlak:
Het fiscale bankgeheim opheffen en zo de transparantie 
van vermogens en de instelling van een kadaster van 
roerende inkomsten verzekeren.
Een parlementaire onderzoekscommissie instellen over 
grote financiële fraudezaken, voor de opvolging van de 
dossiers van de voorbije vijftien jaar en ook van dat van 
Liechtenstein.
De administratie van Financiën de nodige middelen, 
mensen en uitrusting bieden (afdeling “verrekenprijzen” 
van multinationals).

op europees vlak:
Naar aanleiding van de herziening van de Spaarrichtlijn, 

moet het werkingsterrein ervan worden uitgebreid, 
zodat de richtlijn ook betrekking heeft op de dividenden 
op aandelen, beveks, levensverzekeringen, stichtingen, 
beheersmaatschappijen, trusts,  … en moet een versterk-
te fiscale controle bevorderen. 
moet België de regel over de uitwisseling van informatie 
met zijn Europese partners aanvaarden en afstappen 
van het uitzonderingsstatuut dat het tot nu toe samen 
met Luxemburg en Oostenrijk geniet in verband met 
het behoud van het fiscale bankgeheim.
De Europese Unie moet dezelfde behandeling eisen 
voor de uitwisseling van informatie als die in de VS, met 
name met betrekking tot banken uit Zwitserland of uit 
Liechtenstein. 
De Europese belastingparadijzen mogen geen voordelen 
krijgen zoals vrije toegang tot commerciële, financiële 
en handelsmarkten of het vrije verkeer van personen 
zoals voorzien door de Schengenakkoorden.

Het opstellen van gezamenlijke fiscale regels moet het 
mogelijk maken om te streven naar een fiscale harmonisa-
tie, omdat fiscale concurrentie in strijd is met de instelling 
van een Europese Unie van de burgers.

op wereldvlak: 
De automatische uitwisseling van informatie tussen 
staten over de financiële operaties uitgevoerd in de belas-
tingparadijzen moet de regel zijn, hoewel de OESO die tot 
nu toe alleen van geval tot geval en op verzoek voorziet. 

Een gedragscode voor internationale samenwerking, gera-
tificeerd door de VN, zou kunnen bijdragen tot een gunstig 
klimaat om belastingontduiking aan te klagen evenals de 
opstelling van boekhoudkundige regels voor multinatio-
nals per land.

•

•

•

•

•

•

•
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VeNNootsCHApsBeLAstiNg 

de wedloop 
van de fiscale concurrentie

Na de uitbreiding van de Europese Unie hebben 
ondernemingen die de vennootschapsbelasting lieten 
dalen zich massaal tot ons land gewend. Op die manier 
zijn wij al snel terechtgekomen in een logica van fiscale 
concurrentie. 
Om de belasting van de vennootschappen nog verder te 
verlagen werd de notionele interest voorgesteld. Maar 
die maatregel kost de staat heel veel geld en biedt weinig 
garanties om bedrijven aan te zetten tot investeringen in 
België of om werkgelegenheid te creëren.
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Men zegt dat België hoge vennoot-
schapsbelastingen kent en dat de 
investeerders daardoor wegvluchten. 
klopt dat?

In 2002 werd de vennootschapsbelasting grondig 
hervormd. Het belastingtarief daalde drastisch van 
40,2% tot 33,99%. Dit officiële tarief voor de belas-
ting op de winsten van vennootschappen ligt inder-
daad hoog in vergelijking met het Europese gemid-
delde: 34% tegenover 24,5% voor de EU van de 27.
Maar als we de werkelijke belastingtarieven op de 
winst bekijken, ziet de situatie er helemaal anders 
uit: de Eurostat-statistieken die over dit onderwerp 
beschikbaar zijn, tonen dat België een werkelijk 
tarief van vennootschapsbelasting heeft dat iets 
hoger ligt dan het gemiddelde van de EU van 25 (24% 
tegenover +/- 22%).

Met dit percentage houdt het onderzoek nog abso-
luut geen rekening met het effect van de maatregel 
van de ‘notionele interestaftrek’ die in 2006 is inge-
voerd (zie kader).
Volgens het onderzoek ‘Doing Business in 2006’ van 
de Wereldbank doet België het in de Europese Unie 
helemaal niet zo slecht op het vlak van belastingen: 
ons land staat op de tiende plaats! En ook deze stu-
die houdt nog geen rekening met de gevolgen van de 
notionele interest!

Zoals veel studies ter zake hebben aangetoond, 
kiezen bedrijven trouwens niet alleen een plaats om 
te investeren op basis van de hoogte van de belastin-
gen op bedrijfswinsten.
Er zijn nog heel wat andere factoren die een veel 
belangrijker rol spelen dan het criterium ‘belastin-
gen’: denken we bijvoorbeeld maar aan de volgende 
criteria: de transport- en logistieke infrastructuur, de 
telecommunicatievoorzieningen, een duidelijke en 
stabiele wetgevende en administratieve omgeving, 
het niveau van scholing van de arbeidskrachten, de 
aanwezigheid van een plaatselijke markt, het crite-
rium “taal, cultuur en waarden”, het sociale stelsel 
voor het internationale kaderpersoneel, het behoren 
tot de eurozone, de levenskwaliteit, de nabijheid van 
investeerders, ...
Volgens de resultaten van een onderzoek door het 
consultancybedrijf Ernst & Young (2006) laten de 
mensen die de beslissingen nemen zich vooral leiden 
door criteria van operationele aard. En in die catego-
rie van criteria wordt België het best geapprecieerd 
in vergelijking met de andere landen van de EU. 

Bij deze lijst moeten we wel nog stellen dat de over-
heid om aan deze criteria ‘tegemoet te komen’ moet 
kunnen investeren en dus moet kunnen beschik-
ken over de onontbeerlijke begrotingsontvangsten 
om de investeringen te doen die nodig zijn voor de 
transport- en logistieke infrastructuur, de telecom-
municatievoorzieningen, een onderwijs van goede 
kwaliteit dat een goede scholing van de arbeids-
krachten mogelijk maakt, een beleid op het vlak van 
onderzoek en ontwikkeling, ...

Volgens het eerder vermelde onderzoek van de We-
reldbank staat België op het vlak van faciliteiten om 
te ondernemen en ‘zaken te doen’ op de 18de plaats 
in het algemeen klassement.

Twee vragen aan Christophe Quintard, (studiedienst ABVV-FGTB)
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Een laatste element: de zakenwereld is allergisch 
voor hoge werkingskosten en voor administratieve 
en fiscale complexiteit. Dat is alvast een element 
om rekening mee te houden op het moment dat 
bepaalde kringen dromen van een regionalisering 
van de vennootschapsbelasting…

Waarom wordt er sinds kort zoveel over 
de notionele interest gesproken?

Er zijn nog geen officiële cijfers van de precieze 
kosten van deze maatregel en dat is ook logisch aan-
gezien hij pas in voege is getreden voor het aanslag-
jaar 2007. In principe zou de notionele interestaftrek 
de staat 500 miljoen euro moeten kosten (en dus 
evenveel opbrengen aan de vennootschappen), maar 
sommige bronnen spreken van een bedrag van 2,4 
miljard! Een cadeau dat slecht overkomt op het mo-
ment dat de regering aankondigt dat de staatskas 
leeg is en dat er geen middelen zijn om het verlies 
aan koopkracht van de werknemers en de uitkerings-
trekkers te compenseren…
Bovendien is de maatregel niet onderworpen aan 
enige voorwaarde tot investering of het creëren van 
banen.

Door de invoering van de notionele belastingaftrek 
wil de regering de eigen middelen van de onder-
nemingen versterken, door de fiscale discriminatie 

tussen de financiering door middel van leningen en 
de financiering via eigen middelen te verlichten. (zie 
kader). Deze maatregel is ook bedoeld om ons land 
aantrekkelijker te maken voor buitenlandse inves-
teerders, door de effectieve interestvoet in België te 
verlagen. Maar een interne nota van het ministerie 
van Financiën toont vandaag aan dat de maatregel 
van de ‘notionele interest’ niet heeft geleid tot meer 
investeringen in ons land. De notionele interest 
was ook bedoeld om het probleem van de coördi-
natiecentra van de multinationals op te lossen, die 

Een cijfer: 

België heeft in Europa het tiende meest 

aantrekkelijke belastingstelsel voor bedrij-

ven. Voor het jaar �00� dreigen de notionele 

interesten een bijkomend fiscaal cadeau voor 

de bedrijven te vormen van �,� miljard euro.

Een voorbeeld: 

Dankzij de notionele interesten kon Electra-

bel rekenen op een bijkomende belastingver-

laging van �00 miljoen euro.

Een voorstel: 

Het fiscale cadeau aan de ondernemingen 

dankzij het systeem van de notionele inte-

resten sterk verminderen.

Notionele interest voor dummies

De term is een beetje moeilijk, maar het prin-
cipe is simpel.
Notioneel is een adjectief dat verwijst naar het 
woord notie, een concept dus. Een notionele 
interest is een interest die niet bestaat. Maar 
sinds het boekjaar 2007 (inkomsten 2006) 
biedt deze interest de vennootschappen wel 
degelijk een reële belastingvermindering. 
Hoe werkt deze bepaling uit de wet van 22 juni 
2005? Het principe is helemaal niet zo ingewik-
keld. Om dat te bewijzen, zullen we het hier in 
de volgende twee alinea’s in enkele woorden 
uit de doeken doen. 

De boekhouding van een onderneming bevat 
eigen middelen. Grosso modo bestaan die uit 
het kapitaal (het geld dat de aandeelhouders 
aan de vennootschap verstrekken) en de winst 
die de vennootschap sinds haar ontstaan heeft 
opgebouwd, met uitzondering van wat is uitge-
keerd aan de aandeelhouders (dividenden). 

De notionele interest is een fictieve interest, die 
fiscaal aftrekbaar is en wordt berekend op deze 
eigen middelen.
Voor het boekjaar 2007 heeft de regering het 
percentage van de notionele interest vastge-
legd op 3,422%.

Een vennootschap die voor 100 miljoen euro 
eigen middelen heeft, mag dus haar van be-
lastbare basis het volgende bedrag aftrekken: 
100 miljoen x 3,422 % = 3,422 miljoen. Laten 
we aannemen dat zij een winst realiseert van 
5 miljoen euro. Zij zal dan niet worden belast 
op deze 5 miljoen, maar op 5 – 3,422 = 1,578 
miljoen. Zo werkt dus de notionele interest (of 
“aftrek voor risicokapitaal”, voor de mensen die 
vertrouwd zijn met boekhouding). Een dikke 
aftrekpost voor de bedrijven. In elk geval voor 
bedrijven die over aanzienlijke eigen middelen 
beschikken.

Marco Van Hees 
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Voorstellen in verband met  
de vennootschapsbelasting 

Er is een evaluatie en een bijsturing no-
dig van de notionele interestaftrek om:

de concrete misbruiken op te sporen 
en alle mogelijkheden van oneigen-
lijk gebruik van de maatregel uit te 
sluiten.  Meer bepaald is een analyse 
nodig van de “creativiteit” waarmee de 
financiële sector en de grote groepen 
de maatregel toepassen; 

de kost van de maatregelen te beper-
ken tot het aanvankelijk voorziene be-
drag (ongeveer 500 miljoen euro). De 
middelen die op die manier vrijkomen, 
zouden dan moeten worden besteed 
aan de verbetering van de koopkracht 
en aan de vermindering van de belas-
tingdruk op de werknemers.

•

•

door de EU als discriminerend zijn beoordeeld en 
die moesten worden beperkt. De regering had ook 
gehoopt dat deze maatregel 5000 nieuwe arbeids-
plaatsen zou opleveren, in elk geval volgens de 
verklaringen van de liberale minister van Financiën 
Didier Reynders.

De aanvankelijke bedoelingen van deze nieuwe 
fiscale maatregel waren misschien wel veelbelovend, 
maar de realiteit is niet zo rooskleurig. In werkelijk-
heid komt de maatregel neer op een aanzienlijke da-
ling van de vennootschapsbelasting. De inkomsten 
uit de vennootschapsbelasting zouden ongeveer 900 
miljoen euro lager liggen dan geschat. Dit verschil 
is in grote mate toe te schrijven aan de notionele 
interestaftrek.
Bovendien hebben zelfs sectoren die vroeger geen 
coördinatiecentra konden oprichten (wat nu ver-
boden is door de EU) , zoals bijvoorbeeld banken en 
verzekeringsmaatschappijen, nu ook toegang tot de 
notionele interest. Bedrijven die monsterwinsten 
boeken en die geen overheidssteun nodig hebben, 
genieten dus ook van de maatregel. Electrabel heeft 
bijvoorbeeld 2,3 miljard euro geïncasseerd, wat neer-
komt op een bijkomende belastingvermindering van 
ongeveer 300 miljoen euro!
Ten slotte is de impact van de maatregel op de 
creatie van werkgelegenheid nog niet bekend en al-
lesbehalve zeker…
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CAMpAgNe 

Belastingen weer  
op de agenda van de politici 
en de bevolking

De voorgaande artikelen tonen in welke mate de 
inkomsten in ons land oneerlijk worden belast. 
Belangrijke inkomstenbronnen worden weinig of zelfs 
helemaal niet belast! Hoe kun je dan verwachten dat 
de mensen van harte hun belastingen betalen… als de 
grootste inkomens daar gewoon aan ontsnappen?
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Om iets te doen aan deze schandalige situatie, 
lanceren FAN en RFJ een campagne die eist dat de 
inkomsten uit financieel vermogen op rechtvaardige 
wijze bijdragen tot de financiering van de overheid. 
Dat is de belangrijkste categorie van inkomens die 
ontsnappen aan de belastingen. Het zijn ook de 
inkomens die het minste afhangen van de “arbeid” 
van hun eigenaar (het volstaat om het geld te laten 
”slapen” op de bank). De accumulatie van deze ver-
mogens versterkt ook de erfelijkheid van de rijkdom 
(of van de niet-rijkdom). En ten slotte zijn deze inko-
mens voor een groot deel verantwoordelijk voor het 
ontstaan van financiële crises, door de speculatie die 
zij in de hand werken. De huidige kredietcrisis drukt 
ons nog eens met de neus op de werkelijkheid: hoe 
nefast de wispelturigheid van de financiële markten 
is voor de hele economie.

Belastingen betalen is een normale handeling. Het 
is dus normaal dat iedereen zijn belastingen betaalt! 
We krijgen altijd maar te horen dat er geen geld 
is. Dat klopt niet: want bij de financiële inkomens 
worden er massa’s geld niet belast! We moeten dus 
de inkomens uit kapitaal vragen om een bijdrage te 
leveren aan de financiering van de gemeenschap.

een fundamentele herijking

Wij beseffen heel goed dat dergelijke hervormingen 
niet op één dag rond zijn. Het idee van nieuwe belas-
tingen is niet populair. Maar door belastingen in te 
stellen op – belangrijke! – categorieën van inkomens 
die nu geheel of gedeeltelijk aan de belastingen 
ontsnappen, zou het mogelijk zijn om de belastingen 
op andere inkomstenbronnen te verminderen, vooral 
dan voor de lage en middelhoge lonen. Dit zou ook 
het progressieve karakter van ons belastingstelsel 
bevorderen.

Het Financieel Actie Netwerk en het Réseau pour la 
Justice Fiscale stellen dus drie maatregelen voor:
-  de opheffing van het fiscaal bankgeheim in België;
-  de oprichting van een kadaster van financiële 

vermogens;
 - de instelling van een jaarlijkse vermogensbelasting 

van 2% op vermogens van meer dan één miljoen 
euro,  zonder de waarde van de woning die als 
hoofdverblijfplaats dient.

Om deze doelstellingen te bereiken, lanceren de 
twee netwerken twee soorten acties:
- druk uitoefenen op de verkozen politici en de poli-

tieke partijen, om wetsvoorstellen te laten indienen 
die in de richting van onze eisen gaan;

- maar vooral, een sensibilisering van het brede 
publiek, door middel van debatten, affiches, de 
verspreiding van de brochure die u hier in handen 
hebt, animatie in scholen en vakbondsafdelingen, 
enzovoort.

Dit wordt een lange campagne.
Want voor we de hervormingen verkrijgen die we 
verwachten, moet de mentaliteit over de belastingen 
veranderen. Neen, wij betalen niet te veel belastin-
gen. Maar sommige grote inkomens betalen onte-
recht veel te weinig belastingen! En ja, belastingen 
zijn nuttig: dankzij de financiering van de openbare 
diensten en de solidariteit tussen mensen maken 
zij een hogere levenskwaliteit mogelijk, dragen zij 
bij tot de bestrijding van de armoede in ons land en 
verhogen zij de doeltreffendheid van onze economie.

een ruim publiek debat 

Wij willen dit debat voeren met alle mogelijke mid-
delen door het steeds verder uit te breiden. Door 
interpellaties van de verkozen politici en van de 
partijen, door openbare conferenties, met symboli-
sche straatacties, “opiniestukken” in de kranten en 
interventies in de media, willen wij het onderwerp 
van de belastingen weer op de agenda brengen.  
Zoals we al stelden in de inleiding van dit dossier, 
komt dit onderwerp te weinig aan bod. Het moet  
opnieuw een centraal element worden in het open-
bare en politieke debat!

Maar iedereen kan een bijdrage leveren aan dat de-
bat: door deze brochure te verspreiden, door de cam-
pagne en de eisen die wij ondersteunen kenbaar te 
maken, door FAN (en RJF) te ondersteunen... en door 
verkeerde ideeën over belastingen te bestrijden!

Eric Goeman (Coördinator FAN) en 

Jean-Marie Coen (woordvoerder Attac Wallonie-Bruxelles)

Sensibiliseringscampagne van het Financieel Actie Netwerk (FAN) 
en het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF):



Het fiscale bankgeheim, de lage belasting op

inkomsten uit kapitaal en de afwezigheid van

een vermogensbelasting maken van België  

een van de 72 belastingparadijzen ter wereld.



Het fiscale bankgeheim, de lage belasting op

inkomsten uit kapitaal en de afwezigheid van

een vermogensbelasting maken van België  

een van de 72 belastingparadijzen ter wereld.

een bij op ons aanslagbiljet…
 

de bij haalt haar honing niet uit de bloem.
integendeel: zij verspreidt het stuifmeel om bij te 
dragen aan de schoonheid van de bloemen en aan  
het behoud van het leefmilieu. Volgens dezelfde logica 
zorgen de belastingen voor een eerlijke verdeling van 
de inkomsten en voor een duurzame ontwikkeling.
de bij is ijverig… en zij moet leven van haar werk.
Zij is solidair en werkt samen met anderen, zij leeft  
met en dankzij haar groep.
Maar als het nodig is, kan zij ook haar angel laten zien… 



Enkel de gewone mensen  

betalen belastingen

Paul Schrijvers in het belastingsparadijs België  

(tussen Noordzee en Monaco) op zoek naar  

“Het geheim van de bruine omslag!”

Enkel de gewone mensen betalen belastingen
Paul Schrijvers in het belastingsparadijs België (tussen Noordzee en Monaco)

op zoek naar “Het geheim van de bruine omslag!”
Voorstelling (niet fiscaal aftrekbaar!!)

 
Organisatie: FAN (Financieel Actie Netwerk)

Voor boekingen (vanaf september 2008):info@dewaaiervzw.be  
tel. 09/233.81.48 (vanaf 9.00u tot 13.00u)

Voor alle info: Eric Goeman, Coördinator FAN,  
tel. 0476/990714 of eric.goeman@skynet.be


