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Met het oog op de verkiezingen van mei 2019 willen beide netwerken op alle bevoegdheidsniveaus die
bij deze verkiezingen betrokken zijn, zoveel mogelijk aandacht vragen voor het debat over fiscale rechtvaardigheid en de rechtmatige bijdrage van alle economische spelers aan de goede werking van onze
samenleving en voor het garanderen van de financiering daarvan om de sociale cohesie te verzekeren.
Om te komen tot die fiscale rechtvaardigheid, is het voor de netwerken van essentieel belang dat de
verschillende bevoegdheidsniveaus tot elke prijs vermijden dat er fiscale concurrentie ontstaat of blijft
bestaan, met onder andere een ‘race naar de bodem’ (naar zero belastingen), zowel op het vlak van de
tarieven als de belastinggrondslag. Die belastingconcurrentie, die al te merken is, heeft tot nu toe enerzijds geleid tot de invoering van een belastingbeleid van de ‘laagste bieder’ voor de bijdragen van de
rijksten en anderzijds tot spanningen rond de overheidsinkomsten op middellange en lange termijn.
Tijdens de aflopende legislatuur hebben de Belgische werknemers het bijzonder zwaar te verduren gehad: besparingsbeleid, indexsprong, virtuele loonstop, hervorming van de wet van 1996 over de loonvorming, aangekondigde hervormingen van de anciënniteitsbarema’s, bezuinigingen in de openbare diensten en de uitgaven voor gezondheidszorg… Tegelijk bleven kapitaaleigenaars en bedrijven nog altijd
geschenken krijgen, onder andere door een verlaging van de sociale bijdragen en de vennootschapsbelasting, fiscale amnestie of de zwakke strijd tegen belastingfraude en -ontwijking.
Op die manier heeft de bevolking van dit land, en vooral de werknemers en de uitkeringsgerechtigden,
de prijs moeten betalen voor de crisis van 2008, die was veroorzaakt door de financiële wereld en de
multinationale ondernemingen. En dat beleid heeft ons sociale model alleen nog wat verder verzwakt.
Een verhoging van de verbruiksbelastingen (btw), die de lage inkomens onevenredig zwaar treffen, stemt
evenmin overeen met een verschuiving naar een eerlijker belastingstelsel, wel integendeel...
Op basis van die vaststellingen van fiscale onrechtvaardigheid die het werk en de consumptie van de
burgers sterker treft dan de inkomsten uit kapitaal en vermogen, eisen de netwerken een echte belastinghervorming, die het evenwicht op het vlak van belastingen kan herstellen door de inkomsten van
bedrijven en uit kapitaal op eerlijke wijze te laten bijdragen. Meer dan twee derde van de overheidsinkomsten zijn afkomstig van de personenbelasting en de btw. Daaruit kunnen we dus afleiden dat de
belastingen op de inkomsten van bedrijven of op vermogen bijzonder laag zijn.
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DE ROL VAN BELASTINGEN EN DE NOODZAAK VAN PROGRESSIEVE BELASTINGEN
Belastingen worden soms beschouwd als een last, maar zijn eigenlijk een bijdrage, een financiële inspanning die wordt gevraagd aan de hele bevolking, maar ook aan een aantal economische spelers, voor
het financieren van behoeften die als onontbeerlijk gelden voor het organiseren van de samenleving:
zoals de financiering van instellingen en collectieve of particuliere noden: scholen, ziekenhuizen, wegeninfrastructuur of culturele voorzieningen… Op die manier zijn belastingen onlosmakelijk verbonden met
de ontwikkeling van bedrijven: “belastingen zijn de prijs voor beschaving”.
Een samenleving zonder belastingen zou neerkomen op het recht van de sterkste en zou niet iedereen
de kans bieden om te kunnen leven in een bevredigende omgeving. Belastingen vormen dus in wezen
een keuze van de samenleving en worden bepaald door politieke keuzes.
Voor de netwerken FAN/RJF berust belastingrechtvaardigheid op de noodzaak om
		
>> het recht op waardigheid van alle burgers te garanderen, zoals vermeld in artikel
23 van de Belgische grondwet. Dat artikel stelt: “Iedereen heeft het recht om een
menswaardig leven te leiden”.

Dat recht omvat de volgende rechten:
1 - het recht op werk en op de vrije keuze van een beroepsactiviteit in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk
werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het
recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2 - het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3 - het recht op behoorlijke huisvesting;
4 - het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5 - het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

>>

Om die respectvolle waardigheid van iedereen te garanderen, moet belastingrechtvaardigheid berusten op een principe van progressieve bijdragen, die rekening
houden met ieders mogelijkheid om bij te dragen, en dus met de hoogte van ieders
inkomen, met de hoogte van ieders vermogen. Dat principe staat als volgt vermeld
in artikel 13 van de Verklaring van de Rechten van de Mens en van de burger van
1793:
“Voor het onderhouden van de politie en voor de uitgaven van de administratie
is een algemene belasting noodzakelijk; zij moet gelijk worden verdeeld onder de
burgers in verhouding tot hun middelen.”

Samengevat: belastingen zijn inderdaad een bijdrage, een inbreng van iedereen en van elke economische speler voor het algemeen belang. De inspanning die wordt gevraagd, is evenredig: “De sterkste
schouders moeten de zwaarste lasten dragen!” Dit maakt deel uit van het sociaal contract dat de burgers
voortaan verbindt dankzij mensenrechten en democratie, en niet meer door willekeur of een maatregel
van hogerhand!
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DAT LEIDT TOT DE VOLGENDE RICHTLIJNEN OP GEBIED VAN BELASTINGHERVORMING:

1 - Met betrekking tot de personenbelasting (PB)
De netwerken eisen een ambitieuze belastinghervorming die bedoeld is om de verschillende inkomens
op transparante en samenhangende wijze te behandelen en opnieuw een grotere progressiviteit invoert.
Die belastinghervorming moet het mogelijk maken om alle inkomens op eerlijke wijze te laten bijdragen,
zodat de staat de dienstverlening aan de burgers en een kwaliteitsvol systeem van sociale bescherming
kan financieren.
Zo’n hervorming vereist dus:
>>
Het opnieuw samenvoegen van de inkomsten (arbeid + onroerend goed + kapitaal). Het afschaffen van de globalisering van de belastingen in de jaren 1980 werd beslist onder het voorwendsel van het
risico van belastingontwijking naar Luxemburg en Zwitserland, …! Sinds enkele jaren, met o.a. de FATCA-verdragen van 2014, de automatische uitwisseling van inlichtingen, die de standaardnorm is geworden in de OESO en de herziening van de spaarrichtlijn van de Europese Unie, lijkt de context bijzonder
gunstig voor zo’n herglobalisering van alle inkomsten,…
>>
Het progressiever maken van de belastingen door het belastingvrije deel voor de lage en middelhoge inkomens te verhogen, meer belastingschijven in te voeren en door bijvoorbeeld voor de heel hoge
inkomens (de top 1 %) opnieuw hogere belastingschijven in te stellen, die bij de belastinghervorming
van 2001 zijn opgegeven.
Om die maatregel effect te laten sorteren, moeten technieken voor belastingontwijking zoals de salary
split (*) doeltreffend worden bestreden. De netwerken dringen ook aan op een beperking van de voordelen in natura die de financieringsbasis van de openbare diensten en de sociale zekerheid ondermijnen.
Vanuit dezelfde filosofie moet het fenomeen van het “overstappen naar een vennootschap” worden
stopgezet door de theorie van ‘fiscale transparantie’ toe te passen, zodat het belasten van de inkomsten
niet afhankelijk is van de juridische hoedanigheid van de belastingplichtige die ze int (een principe dat
bijvoorbeeld van toepassing is in Duitsland) en die belasting gebaseerd is op de aard van de beroepsactiviteit.
>>
Het invoeren van echte fiscale transparantie met behulp van een verplichting tot dubbele aangifte door de debiteuren en de begunstigden van al hun inkomsten, ongeacht de bron (beroepsinkomsten,
inkomsten uit kapitaal, meerwaarde, huurinkomsten, …), wat het einde betekent van de bevrijdende
voorheffing op inkomsten uit vermogen.

(*) De ‘salary split’is een fiscale opsplitsing van het belastbaar inkomen van een werknemer over de verschillende landen waar
hij werkt. De verschillende delen van het opgesplitste loon worden dus onderworpen aan verschillende belastingtarieven. Die zijn
meestal lager dan het tarief dat zou gelden als het inkomen belastbaar was in één en hetzelfde land
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2 - Met betrekking tot de belastingen van vennootschappen en ondernemingen
Sinds vele jaren hebben de verschillende regeringen heel wat fiscale voordelen toegestaan aan de werkgevers, en vooral aan grote ondernemingen.
Met de regering Michel-De Wever heeft dit (non)beleid nieuwe toppen bereikt:

>> De hervorming van de vennootschapsbelasting met een aanzienlijke verlaging van die belasting,

vooral door een daling van het officiële tarief van de vennootschapsbelasting (tot 25%) waarvan de
kosten voor de begroting absoluut niet gegarandeerd zijn. Dat is onder meer ook aangeklaagd door het
Rekenhof en de Europese Commissie.

>> Het toestaan van nieuwe verlagingen van de werkgeversbijdragen en andere subsidies: bedrijven

worden sterk gesubsidieerd, en wel op twee manieren: zij hoeven niet veel sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing te betalen en ze krijgen loonsubsidies (belastingvrijstelling voor bepaalde arbeidsstelsels).
In 2016 kwam dat neer op ongeveer 13 miljard euro ‘subsidies’.

>> Intussen worden ook nog altijd heel wat andere belastingvoordelen toegekend, vooral aan grote

ondernemingen, voor in totaal 12,05 miljard euro (*). Als gevolg daarvan is de belasting op de winst van
vennootschappen (Venn.B) beperkt gebleven tot 14 miljard euro (2016).(**)
Tegelijk stelden we van 1996 tot 2016 de volgende evoluties vast:
>> Netto dividenden: +130,29%
>> Salarissen: + 87,06% (Bron: BNB-Nationale rekeningen - Niet-financiële vennootschappen).
>> Loonsubsidies: + 1.967% (JA, je leest het goed: duizend negenhonderdzevenenzestig!).

* notionele interesten = 2,27 miljard euro. vrijstelling van meerwaarden = 0,46 M euro, definitief belaste inkomsten (DBI) = 7,59 M
euro, belastingvermindering voor bij overeenkomst vrijgestelde buitenlandse inkomsten: 1,43 M euro
** volgens onze berekeningen op basis van de geconsolideerde rekeningen van vennootschappen neergelegd bijde BNB, voor
het jaar 2016,
Grote ondernemingen (volledig model): Aanslagvoet = 10.98%
Kleine ondernemingen (verkort model): Aanslagvoet = 21.79%
Tabel 29
Werkelijke aanslagvoeten op basis van microdata
Kleine ondernemingen en andere, verminderde en volle tarieven
mediaan
Alle ondernemingen

0.00%

gemiddelde
16.36%

min.

max.(*)

0.00%

196.49 %

standaardafwijking

variatiecoëfficiënt

97.07 %

593,41

Exlusief nulresultaten (**)
alle ondernemingen

30.15%

29.60%

0.00%

192.90%

102.69%

346.94

Kleine ondernemingen

29.51%

23.92%

0.00%

192.90%

30.79%

128.74

andere ondernemingen 30.18%

29.82%

0.00%

192.35%

118.44%

397.25

Verminderd tarief

27.67%

29.13%

0.00%

192.35%

145,46%

499.40

Vol tarief

33.27%

30.17%

0.00%

192.90%

78.30%

259.54

Bron: FOD Financiën - Studiedienst
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*Het interval is begrensd
op 0 tot 200%
** De uitgesloten ‘nulresultaten’ zijn resultaten
waarin de noemer nul is.
Resultaten met teller nul
maar met een positieve
noemer, zijn behouden

We willen erop wijzen dat er een verrassende overeenkomst is tussen de stijging van de loonsubsidies
over 18 jaar (+ 11,96 miljard) en van de dividenden over 18 jaar (+10,14 miljard), met een toename tot +21
miljard euro in 2015!
In 2016 maakten de 1.000 grootste ondernemingen in totaal 56,4 miljard euro winst en daalden hun belastingen door belastingvermindering tot 4,4 miljard euro, wat neerkomt op een aanslagvoet van 7,9%.
Bijgevolg stellen de netwerken FAN/RJF het volgende voor:

>> Een veel evenwichtigere belastingbijdrage van de grote ondernemingen in vergelijking
met die van de kleine en middelgrote ondernemingen, door het drastisch beperken van de
aftrekmogelijkheden zoals de notionele interest, de definitief belaste inkomsten of de vrijstelling van bepaalde meerwaarden;
>> de invoering van een Europese minimumbelasting van 25% op de werkelijke winsten van
vennootschappen (zie de punten 5.3.1 tot 5.3.4.);
>> de invoering van een verplichting voor multinationals om publiek verslag uit te brengen
over de winsten die zij maken en in welke landen (Public Country-by-Country Reporting,
CBCR). Samen met strengere regels op het vlak van de verrekenprijzen zou dat moeten leiden tot het belasten van de winsten van multinationals in de landen waar die winsten zijn
voortgebracht;
>> de Belgische regering moet onmiddellijk haar verzet staken tegen het Europees verzoek
tot terugvordering van voordelen die zijn toegekend aan multinationals in het kader van de
uitspraken over overmatige winsten. Die uitspraken werden in 2005 aangevoerd om beslissingscentra van internationale ondernemingen naar België te lokken. In de praktijk betekent
dit een vermindering van de belastinggrondslag met meer dan 50% en tot zelfs 90%;
>> de beheersmaatschappijen ontmoedigen door het principe van fiscale transparantie in te
voeren voor voeren voor eenmanszaken;
>> de invoering van een belasting op de meerwaarde door de overdracht van activa.
In het buitenland liggen de aanslagvoeten voor meerwaarde door de overdracht van aandelen tussen 25% en 50%. In België wordt die meerwaarde vandaag vrijwel niet belast, hoewel
een belasting op de meerwaarde een eerlijke bron van inkomsten is voor de staat.
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3 - Met betrekking tot de vermogensbelasting

De verdeling van het vermogen en de rijkdom die werkelijk in handen is van de huishoudens in België
blijkt bijzonder moeilijk in te schatten, door het bestaan van het fiscaal bankgeheim en het ontbreken
van een vermogenskadaster.
Ondanks de crisis en met een armoede die tijdens de periode voor de crisis niet was afgenomen, wordt
de rijkdom steeds meer geconcentreerd en ook steeds groter, zoals onder andere blijkt uit het werk van
T. Piketty en G. Zucman.(*)
In België bezitten de 20% rijksten 59% van het vermogen en 44% van de totale inkomsten (**) ; in 2018
hadden 112.600 personen (8.400 meer dan in 2017) meer dan 864.000 euro financiële activa beschikbaar
en zij bezaten samen 271,2 miljard euro. Tussen 800 en 900 personen bezaten elk meer dan 25 miljoen
euro.
Op basis van een Europese enquête (HFCS – Household Finance and Consumption Survey) blijkt uit de
databestanden voor 2010 en 2014 dat de vermogens-top 10 meer dan 40% van het totale vermogen in
België bezit. Volgens een ander onderzoek van de Universiteit Antwerpen (***) zou de 1% rijkste huishoudens tot 18 à 20% van het vermogen kunnen bezitten, dat wil zeggen een vijfde van het totaal. De
ongelijkheid is nog groter als je kijkt naar het vermogen in financiële activa. Slechts 11% van de huishoudens bezit beursgenoteerde aandelen. 80% van de waarde van die aandelen is ook in handen van de
rijkste 10%.
Die concentratie van rijkdom wordt vaak gerechtvaardigd door een theorie van “trickle-down”: het welzijn van de rijken zou de investeringen van morgen en het scheppen van werkgelegenheid van overmorgen mogelijk moeten maken! De systeemcrisis van 2008 werd nochtans opgelost met massale staatsinterventies (en dus bijdragen van de hele bevolking) om de banken te redden!
Het Financieel Actie Netwerk (FAN) en le Réseau pour la justice fiscale (RJF) stellen dan
ook het volgende voor:
>> een nauwkeurig en volledig register van het vermogen van de burgers, dat kan
dienen om met volledige kennis van zaken beslissingen te nemen van goed bestuur op
fiscaal, economisch en budgettair vlak.
>> Een progressieve belasting op vermogens hoger dan een miljoen euro (persoonlijke
woning niet inbegrepen)

* Wealth and Inheritace in the Long Run - T. Piketty en G. Zucman, 6 april 2014
** zie de Europese enquête op basis van verklaringen (HFSC) van de ECB (2016) - overgenomen door de BNB
*** Onze vermogensverdeling? Alles kan beter; Sarah Kuypers, Centraum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, UA
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75% van de Belgen is voor een solidariteitsbelasting op vermogen (IPSOS en LLB 2012).
Door het bestaan van het fiscale bankgeheim dat tot nu toe is versoepeld en niet is opgeheven en bij
gebrek aan transparantie over de vermogens is het in België moeilijk om informatie te krijgen over de
werkelijke waarde van de vermogens. Je zou kunnen denken dat hier sprake is van een “Belgische” onregelmatigheid.
In Nederland bestaat er geen fiscaal bankgeheim en elk jaar betalen alle huishoudens een belasting op
hun rijkdom. In Frankrijk geven de banken elk jaar al hun bankgegevens door aan de fiscus en Duitsland
heeft de administratieve bevoegdheden om toegang te krijgen tot bankgegevens uitgebreid. Het fraudepercentage in die landen ligt lager dan in België. Als het voorbeeld van die landen zou worden gevolgd,
zou naar schatting 8 miljard euro naar de Belgische schatkist gaan.
Terwijl het fiscale bankgeheim belastingfraude en -ontduiking in de hand werkt (*), moeten we ook vaststellen dat de belasting van verschillende kapitaalinkomsten (belasting op meerwaarde, dividenden, …)
in België nog altijd onder het Europees gemiddelde ligt.

4 – Strijd voor het correct innen van de bijdragen van ALLE belastingen
die verschuldigd zijn door ALLE belastingplichtigen.
De Belgische grondwet vermeldt het principe dat alle Belgen gelijk moeten zijn op het vlak van belastingen. Maar we moeten vaststellen dat dit jammer genoeg niet beantwoordt aan de realiteit. Er zijn immers te veel (rijke) belastingplichtigen die gebruik maken van mogelijkheden om belasting te ontwijken,
onder meer als gevolg van de gebrekkige organisatie van de administratie.
Er zijn zowel tekortkomingen op het vlak van personeel als van de ‘logistieke’ en administratieve middelen waarover de ambtenaren kunnen beschikken.
A.

Evolutie van het kader bij de FOD Financiën

De Federale Overheidsdienst Financiën stelt momenteel 10 000 mensen minder te werk dan in 2005. In
2012 waren er bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit 5 235 ambtenaren voorzien voor de belastingcontrole. Op 23 augustus 2017 waren er dus nog maar 2 715! Dat is een daling met 48,1% op vijf
jaar tijd! Het jaarlijks verlies voor de schatkist als gevolg van het verminderde aantal controles wordt op
meer dan 900 miljoen euro geschat.
Wij vragen de aanwerving van bijkomende inspecteurs om de belastingcontroles uit te breiden. Elke bijkomende inspecteur levert de schatkist meerdere keren zijn salaris op.
* Het totaal van bedragen in belastingsparadijzen zou meer dan 25 000 miljard euro bedragen (TJN 2013)

B.

Middelen ter beschikking van de belastingadministratie

1.
		

Een register opstellen met alle gegevens die nodig zijn om ALLE belastingplichtigen te 		
laten bijdragen op basis van hun werkelijke middelen.

Daartoe hebben de netwerken zes belangrijke procedures in kaart gebracht die zouden 		
moeten worden opgestart:
a. het bestaande kadaster van onroerend goed bijwerken,
b. een overzicht opstellen van alle bankrekeningen,
c. een overzicht opstellen van alle effectenrekeningen,
d. een overzicht opstellen van alle lopende verzekeringen,
e. een overzicht opstellen van de namen van aandeelhouders,
f. de belastingadministratie toegang geven tot alle (bank)kluizen.
2.
Bij het bestrijden van belastingontduiking, op zowel nationaal als internationaal niveau,
zouden de volgende maatregelen moeten worden genomen:
a. Het fiscaal bankgeheim opheffen op nationaal en internationaal niveau door het invoeren 		
van de automatische uitwisseling van alle financiële informatie tussen banken en belastingadministraties.
b. Een openbaar register van begunstigden van fictieve bedrijven in de hele wereld opstellen.
c. Alle multinationale ondernemingen (ongeacht hun omzet) verplichten om per land openbare
verslagen op te stellen, met onder andere gegevens als het omzetcijfer, de winsten, de betaalde
belastingen, het aantal werknemers, enz.
d. Alle economische transacties naar belastingparadijzen verbieden, behalve wanneer er 		
vooraf een verzoek bestaat dat bewijst dat die transacties overeenstemmen met werkelijke eco
nomische activiteiten in de betrokken landen.
e. Strengere sancties opleggen aan alle verantwoordelijken, belanghebbenden en tussen		
personen die betrokken zijn bij belastingfraude en -ontduiking, met inbegrip van sluitingen of
sancties tegen financiële tussenpersonen (fiscaal juristen, boekhouders, kantoren voor belas		
tingadvies, auditkantoren) die ernstige belastingfraude begaan of opzetten en/of betrokken zijn
bij het witwassen van geld.
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5 - Eisen van FAN/RJF op internationaal vlak en vooral binnen de Europese Unie

5.1. Een rechtvaardiger en doeltreffender fiscaal bestuur
Terwijl er voor de meest uiteenlopende onderwerpen als handel (Wereldhandelsorganisatie), meteorologie (Wereldorganisatie voor Meteorologie), toerisme (Wereldorganisatie voor Toerisme) internationale
organisaties bestaan waarin de meeste regeringen vertegenwoordigd zijn, vaak in het kader van de
Verenigde Naties, vormen belastingen daarop een uitzondering.
Er bestaat immers geen internationale belastingorganisatie. De OESO, de club van rijke landen, heeft de
meeste deskundigheid en regelgevende bevoegdheid ter zake. De belangen van de overheidsfinanciën
van de ontwikkelingslanden worden er dus structureel achtergesteld.
De Europese Unie heeft geleidelijk aan een grote interne markt voor kapitaal, goederen en diensten tot
stand gebracht, aangevuld met een kleinere monetaire unie. Maar de belastingheffing is er vrijwel volledig gedereguleerd, omdat de EU bijna niet bij machte is om op dit gebied wetten op te stellen, omwille
van de unanimiteitsregel die één enkele lidstaat de mogelijkheid biedt om elke vorm van vooruitgang
tegen te houden.
De spelers in de sector van de belastingoptimalisatie (met name auditkantoren) spelen een overmatig
grote en weinig doorzichtige rol bij het uitwerken van het belastingbeleid van de overheid. Zo domineren
zij in de EU de technische adviesorganen en krijgen ze miljoenen euro’s voor studiecontracten van de
Europese Commissie over belastingkwesties. (*)
Het positieve internationale belastingrecht komt voort uit meerdere duizenden geldende bilaterale
belastingverdragen, die bijna uitsluitend gericht zijn op het voorkomen van “dubbele belastingheffing”
en die evenveel wapens zijn die worden ingezet door belastingadviseurs om de belastingbijdrage van de
grote belastingplichtigen die de grote bedrijven zouden moeten zijn tot nul terug te brengen.
Daarom stellen wij de volgende hervormingen voor:
>> 5.1.1. Een Internationale Belastingorganisatie oprichten, in het kader van de Verenigde Naties.
>> 5.1.2. In de EU belastingzaken onderwerpen aan de gewone wetgevende procedure (gekwalificeerde
meerderheid in de Raad en medebeslissing van het Europees Parlement).
>> 5.1.3. Fiscale capaciteit opbouwen in het kader van de hervorming van de eurozone.
>> 5.1.4. Procedures van “nauwere samenwerking” opzetten op het vlak van belastingen.
>> 5.1.5. Onderhandelen over een multilateraal kaderverdrag van de Verenigde Naties voor fiscale samenwerking en transparantie, in plaats van de duizenden verdragen voor het voorkomen van dubbele
belastingheffing te vermenigvuldigen en te wijzigen. Intussen is het belangrijk dat België die verdragen
verbetert, vooral door zich te scharen achter de bepalingen van het multilateraal instrument van de
OESO, met uitzondering van de clausules met betrekking tot geheime arbitrageprocedures.
>> 5.1.6. Verhinderen dat de spelers op het vlak van belastingoptimalisatie, onder wie de big4, op ongepaste en weinig doorzichtige wijze de ontwikkeling van het belastingbeleid van de overheid kunnen
beïnvloeden. In dat verband is onder andere meer transparantie nodig in de werking en de samenstelling van de adviesorganen met betrekking tot belastingen, die momenteel worden gedomineerd door de
sector van de belastingoptimalisatie. En ook wettelijk verhinderen, om redenen van duidelijke belangenconflicten, dat diezelfde spelers overheidsopdrachten kunnen krijgen voor studies en ander onderzoek
over thema’s in verband met belastingen.
>> 5.1.7 Een onafhankelijk onderzoek voeren naar de gevolgen van de Belgische wetgeving die een agressieve belastingontduiking aanmoedigt en naar de gevolgen van de bilaterale belastingverdragen voor
de ontwikkelingslanden. In dat verband moeten zowel de gevolgen voor de buitenlandse investeringen
als voor de belastinginkomsten van de ontwikkelingslanden worden onderzocht. In geval van negatieve
* https://corporateeurope.org/sites/default/files/tax-avoidance-industry-lobby-low-res.pdf

gevolgen voor de overheidsfinanciën van die landen, moeten die verdragen worden herzien in het kader
van de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling en opnieuw worden onderhandeld op basis van
een modelverdrag van de VN, in transparante omstandigheden en met een grotere betrokkenheid van
alle stakeholders, onder wie het parlement, de privésector en het maatschappelijk middenveld van de
twee landen.

Het is vandaag heel moeilijk om een helder beeld te krijgen van de werkelijke belastingbijdrage van
de grote multinationale ondernemingen, omdat er echt een cultuur overheerst van ondoorzichtigheid
en geheimhouding. Die concerns zetten immers systematisch complexe en geheime circuits op om hun
winsten over te brengen naar belastingparadijzen en zo te genieten van een vrijwel volledige belastingvrijstelling. Via fiscale herschikkingen (of rulings) die na geheime onderhandelingen worden toegekend
door de belastingadministraties is het mogelijk om die constructies veilig te stellen. We willen erop wijzen dat België op dit gebied met 1081 “advanced pricing agreements” (een vorm van ruling) die in 2016
van kracht waren, kampioen van Europa is, ver voor Luxemburg (599 rulings)* , in zeer weinig transparante omstandigheden.
Aangezien de constructies van fiscale engineering van die grote concerns geen maatschappelijk nuttige
productieve uitvindingen zijn die wettelijke bescherming verdienen, en ook geen betrekking hebben op
privacyaspecten, omdat de bedrijven geen mensen zijn, maar integendeel op informatie van algemeen
belang, is het cruciaal om de muur van geheimhouding te doorbreken.
Accountants en andere auditkantoren zouden een maatschappelijk nuttige activiteit moeten uitvoeren, waardoor het vertrouwen van iedereen (overheid, investeerders, werknemers, consumenten) in de
boekhouding van de economische spelers kan vergroten. Maar we zien integendeel dat diezelfde actoren
marktleiders zijn op het vlak van fiscale engineering, met boekhoudkundige creativiteit als belangrijkste
drijfveer.
De vermeende verdragen om dubbele belastingheffing te vermijden, die het belangrijkste wettelijk kader
vormen voor de belastingheffing van multinationals, bevatten vaak een arbitrageclausule, waardoor de
belastingplichtige multinational een geheime arbitrageprocedure kan opstarten tussen twee landen, op
kosten van die landen, en waarvan de multinational de geheime uitkomst kan aanvaarden of weigeren.
Daarom stellen wij de volgende hervormingen voor:
>> 5.2.1. In de Europese Unie een systeem van openbare verslaggeving per land verplicht stellen, waardoor alle multinationale ondernemingen voor elk van hun dochterondernemingen in elk land waar ze
gevestigd zijn, ook buiten de EU, bepaalde belangrijke cijfers (vooral de aangegeven winst, de daadwerkelijk betaalde belastingen, het aantal werknemers) zouden moeten bekendmaken.  
>> 5.2.2. De werking van de “Groep Gedragscode (belastingregeling ondernemingen)” van de Raad van de
EU, die onder andere belast is met de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen en meer algemeen
met het tegengaan van schadelijke belastingconcurrentie tussen lidstaten van de EU, transparanter maken.
>> 5.2.3. Een eind maken aan het systeem van geheime “rulings” (fiscale herschikkingen) en andere
“advance pricing agreements” waarmee grote ondernemingen bilateraal kunnen onderhandelen met de
belastingoverheid over hun belastingbijdrage, in weerwil van elke vorm van transparantie en gelijkheid
van burgers voor de wet. Die rulings zouden op zijn allerminst volledig moeten worden gepubliceerd.
>> 5.2.4 Klokkenluiders (whistle blowers), die informatie van algemeen belang in verband met belastingen bekendmaken bij het grote publiek, zoals Antoine Deltour in de “Luxleaks”-affaire, beschermen en
ondersteunen. Daarbij is het vooral belangrijk om te voorkomen dat de belastingbijdragen van bedrijven

* https://eurodad.org/files/pdf/5aa983be17a09.pdf; https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_jptf_apa_
statistics_en.pdf

bescherming kunnen genieten door een “bedrijfsgeheim”-regeling en dat de mogelijke regeling voor bescherming van klokkenluiders zich uitstrekt tot feiten die geen onwettige of onrechtmatige handelingen
zijn, zoals de rulings die worden toegestaan door de Luxemburgers belastingadministratie.
>> 5.2.5. Een eind maken aan de geheime arbitrageclausules in de verdragen ter voorkoming van dubbele
belastingheffing.
>> 5.2.6 De ware identiteit van de echte eigenaren en de werkelijke begunstigden van elke vorm van vennootschap, trust, stichting en andere entiteiten bekendmaken, via een systeem van een voor iedereen
gratis toegankelijk openbaar register.
>> 5.2.7. Een strikte scheiding instellen tussen de activiteiten van het certificeren en controleren van de
rekeningen en de activiteiten op het vlak van belastingadvies, door onder andere te verbieden dat eenzelfde speler actief is op beide markten.

Aan het begin van de jaren 1980 lag het gemiddelde officiële belastingtarief op de winst van ondernemingen wereldwijd hoger dan 40%. Vandaag is dat tarief gedaald tot iets minder dan 25%. Als die achteruitgang tegen hetzelfde tempo doorgaat, zal het wereldgemiddelde 0% bedragen tegen 2052.
Dat beeld wordt nog somberder als je weet dat multinationale ondernemingen in werkelijkheid slechts
een klein deel van dat theoretische belastingtarief betalen. Door steeds meer transacties tussen verschillende dochterondernemingen worden de winsten verplaatst nog voor ze zelfs maar worden aangegeven en zo komen ze terecht in vestigingen in ondoorzichtiger en inschikkelijker belastingparadijzen.
Dat complexe spel is het gevolg van het door de OESO ingestelde systeem van belastingheffing “per
afzonderlijke entiteit”, dat bepaalt dat multinationale ondernemingen vanuit fiscaal oogpunt niet als één
geheel hoeven te worden beschouwd, maar dat elke dochter integendeel wordt verondersteld haar eigen
winsten aan te geven en enkel daarop te worden belast.
Het principe van de “arms length-prijs” (letterlijk vertaald “op armlengte” of volgens de officiële vertaling van de OESO “principe van volkomen concurrentie”), dat bepaalt dat transacties tussen filialen van
dezelfde groep moeten gebeuren tegen een prijs die vergelijkbaar is met de marktprijs, wordt verondersteld misbruiken te voorkomen. Maar om allerlei redenen, zoals het ontbreken van een echte markt voor
bijvoorbeeld intellectueel eigendom, waarvan die groepen zich het exclusieve gebruik voorbehouden, is
dat antimisbruiksysteem totaal ondoeltreffend.
Het is dus dringend nodig om een Copernicaanse revolutie te ontketenen in de belastingregeling voor
multinationals. In het alternatieve model van “eenheidsbelasting”, dat onder andere al geldt in de Verenigde Staten voor de belastingheffing van de deelstaten, vormt het fiscale uitgangspunt de geconsolideerde winst van de hele groep, die veel moeilijker te manipuleren is dan de winst aangegeven door de
dochterondernemingen, en die daarna moet worden verdeeld als belastinggrondslag over de verschil-
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lende landen van vestiging, op basis van objectieve elementen zoals de verkoopvolumes en het aantal
werknemers.
Daarom stellen wij de volgende hervormingen voor:
>> 5.3.1. Een eind maken aan de race naar de bodem op het vlak van belastingheffing op de winst van ondernemingen door een minimum bodemtarief van 25% te voorzien, zoals voorgesteld door het Europees
Vakverbond.
>> 5.3.2. Alle vormen van vrijstelling, vermindering en andere verlagingen van de belastingen op de winst
van ondernemingen opheffen, zoals de notionele interesten, de octrooiaftrek of de “patent boxes” en
gelijkaardige belastingvoordelen.
>> 5.3.3. De uitvoering van de Europese ATAD-richtlijn tegen belastingontwijking (Anti-Tax Avoidance Directive) in België versterken, vooral met CFC-regels (controlled foreign company) (model A van de richtlijn), die zowel de overdracht van winsten vanuit België als vanuit ontwikkelingslanden doeltreffende
bestrijden, en met strenge regels op het vlak van interestbeperking, die een beperking voorzien van het
bedrag dat een onderneming mag aftrekken als interestlast tot 10% van het resultaat vóór belastingen
(EBITDA).
>> 5.3.4. Een eind maken aan het systeem van belastingheffing per “afzonderlijke entiteit” van multinationals en vervangen door een systeem van “eenheidsbelasting”, door de geconsolideerde winst van de
hele groep als belastinggrondslag te verdelen over de verschillende landen van vestiging, op basis van
objectieve elementen zoals het aantal werknemers en de verkoopvolumes. Die hervorming kan en moet
in de eerste plaats worden uitgevoerd op Europees niveau (voorstel ACCIS of CCCTB), voor ze kan worden
veralgemeend op internationaal niveau.

Er zijn ook nog andere hervormingen nodig om de belastingregeling voor grote ondernemingen te moderniseren.
De financiële sector wordt vandaag bijzonder weinig belast, hoewel hij enorme overheidsuitgaven heeft
veroorzaakt in het kader van de reddingsoperaties na de bankencrisis. Bovendien is het beter om financieringsactiviteiten op lange termijn in de reële economie aan te moedigen in plaats van speculatieve
activiteiten op korte termijn, zoals high-frequency robot trading.
De sector van de nieuwe technologieën, waaronder ook de beruchte GAFA, betaalt nog minder belastingen, hoewel de sector in volle expansie is en er bovendien belangrijke monopolie- of oligopolieposities
ontstaan. Naast de maneuvers die alle grote multinationale ondernemingen in alle sectoren gemeen
hebben, maken die ondernemingen gebruik en misbruik van twee andere zwakke punten in het belastingsysteem. Door het principe van “vaste inrichting”, dat vooral is ingesteld door de verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing, zijn die ondernemingen in staat om een belangrijke commerciële
activiteit te ontwikkelen in een land, terwijl ze beweren dat ze daar geen materieel belastbaar verband
hebben. De kristallisatie van de activa van die vennootschappen in immateriële elementen zoals octrooien vergemakkelijkt in grote mate het verdampen van de winsten naar belastingparadijzen door
massale stromen van royaltybetalingen.
Ten slotte moet de belastingregeling ook dienen voor de verandering van de productie-, distributie- en
consumptiepatronen die nodig is voor de transitie naar een duurzame en koolstofarme economie. Fossiele brandstoffen mogen dus niet langer fiscaal worden bevoordeeld en moeten integendeel worden
bestraft, onder andere ook door de externe maatschappelijke kosten opnieuw mee te rekenen. Die aanpak moet echter absoluut elk regressief effect vermijden, zoals het verhogen van de verwarmingskosten
van kansarme gezinnen.
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Daarom stellen wij de volgende hervormingen voor:
>> 5.4.1. Een Financiële Transactietaks (FTT) invoeren, die alle transacties op de financiële markten, waaronder ook die met derivaten, onderwerpt aan een belasting van 0,05%
>> 5.4.2. De digitale economie en de GAFA’s eindelijk aan belastingen onderwerpen. Het voorstel voor
een uitzonderlijke omzetbelasting kan weliswaar een tijdelijke gedeeltelijke oplossing vormen, maar
een volledige oplossing van het probleem moet worden gezocht in de eenheidsbelasting van multinationals en de aanpassing van de definitie van vaste inrichting.
>> 5.4.3. De belastingheffing ten dienste stellen van duurzame ontwikkeling, door een eind te maken
aan alle subsidies voor de productie en distributie van fossiele brandstoffen. Er moeten internationale
brandstofbelastingen voor het internationaal lucht- en zeevervoer worden ingevoerd.
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