
Tax Justice Day

De Ontex Group heeft in 2015 een 
winst van bijna 590 miljoen euro 
gerealiseerd in België. Op die winst 
betaalde de onderneming amper 
188.000 euro belastingen, wat neer-
komt op een tarief van 0,03%. Het 
offi ciële tarief bedraagt 33,99%.

Als Ontex het echte tarief zou 
hebben betaald, zouden we spreken 
over een bedrag van meer dan 200,5 
miljoen euro. Met andere woorden: 
er is ruim 200,3 miljoen te weinig 
betaald.

Volgens de barema’s van het paritair 
comité 331 verdient een kinder-
verzorgster in het onderwijs met 
5 jaar dienst ongeveer 2.165 euro 
per maand. Op jaarbasis kost zo’n 
kinderverzorgster de werkgever 
all-in dan afgerond 38.850 euro.

Wat leren we hieruit? De belasting-
vlucht van Ontex Group alleen al 
stemt overeen met de tewerkstelling 
van 5.157 fulltime kinderverzorgers.

Tussen 2006 en 2013 zijn heel wat 
dossiers ingediend om fi scale zondes 
te ‘regulariseren’. De parketten 
wilden nagaan of de aangevers hun 
‘regularisatieaangifte’ wel volledig 
hadden gedaan. Een aantal belas-
tingplichtigen zou zwart geld stiekem 
hebben binnengesmokkeld in België 
vermits de controle miniem was. Het 
parket had een kleine 550 dossiers 
opgevraagd.

Karel Anthonissen, gewestelijk 
directeur bij de BBI Gent, wil dat 

het parket meer dan 62.000 dossiers 
opvist om ze te controleren. In totaal 
zou circa 36 miljard euro zijn wit-
gewassen. Als alle dossiers grondig 
zouden worden onderzocht, zou dit 10 
miljard euro aan belastingen kunnen 
opbrengen.

Er zou nog eens 10 miljard extra te 
vinden zijn omdat er jaarlijks tot 40 
miljard euro zwart geld door Belgen 
wordt verdiend en verborgen.

Totale mogelijke winst voor de Schat-
kist: zo’n 20 miljard euro.

Ikea Service Center sloot 2015 in ons 
land af met een winst van bijna 504,5 
miljoen euro. Hierop werd slechts 
10,4 miljoen euro vennootschapsbe-
lasting betaald, ofwel 2,1%.

Als het bedrijf tegen het normale 
tarief zou zijn belast (33,99%), 
zou er bijna 171,5 miljoen euro aan 
belasting zijn betaald aan de staat. 
Een verschil van iets meer dan 161 
miljoen dus.

Gemiddeld heb je 130.000 euro nodig 
om een sociale woning met 2 of 3 
kamers te bouwen. Het belasting-
voordeel voor Ikea kwam ten goede 
aan de aandeelhouders. Maar met 
dat geld had je net zo goed 1.239 
sociale woningen kunnen bouwen!

Laat het grote geld 
niet ontsnappen!

Laat het grote geld 
niet ontsnappen!
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De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: 
ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, FAIRFIN, 
KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, OPENBARE 
BANK.BE, OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11. 

Meer informatie vind je op: 
www.hetgrotegeld.be 

TRANSPARANTIE IS 
EEN EERSTE ONMISBARE 
STAP ALS WE ÉCHT DE 
BELASTINGONTDUIKING 
WILLEN AANPAKKEN
Om die transparantie te verwezenlijken hebben het Financieel 
Actie Netwerk (FAN) en het Réseau pour la Justice Fiscale (RJF) 
deze eisen:

• Het fi scale bankgeheim moet mondiaal, en dus ook in België, 
volledig worden opgeheven door de invoering van een automa-
tische uitwisseling van alle fi nanciële informatie tussen banken 
en belastingdiensten.  

• Er moet een openbaar register komen waarin staat wie de 
begunstigden zijn van schermvennootschappen overal in de we-
reld: wie zijn de mensen die hun vermogens kunnen verstoppen 
op rekeningen die toebehoren aan anonieme brievenbusfi rma’s? 
Zij moeten worden ontmaskerd.

• Land per land moet er een openbare rapportering komen over 
multinationals; de multinationals moeten worden verplicht om 
een reeks gegevens te publiceren (bijvoorbeeld omzet, winst, 
betaalde belasting, aantal werknemers) over hun activiteiten 
in de landen waar ze actief zijn. Deze informatie zal helpen om 
de mechanismen van belastingontduiking bloot te leggen en om 
bedrijven daar te belasten waar ze hun activiteiten hebben.

ZIJ PROFITEREN
U BETAALT

TAX NEWSSTRIJD TEGEN FISCALE 
FRAUDE BRENGT 
2O MILJARD TERUG

BELASTINGONTWIJKING 
ONTEX GROUP (LUIERFABRIKANT) 
= BIJNA 5.2OO VOLTIJDSE 
KINDERVERZORGERS

BELASTINGVERMINDERINGEN BIJ 
IKEA VERHINDEREN BOUW VAN MEER 
DAN 1.2OO SOCIALE WONINGEN



Bierbrouwer AB InBev heeft in 
2015 een winst van meer dan 924,6 
miljoen euro verdiend in België. De 
groep betaalde hierop 127.000 euro 
belastingen (0,01%).

We hadden ook AB InBev kunnen 
belasten tegen het normale tarief van 
33,99%. In dat geval zou dat bijna 
314,3 miljoen euro hebben opge-
bracht voor de staatskas. Een verschil 
van bijna 314,2 miljoen.

Gemiddeld kost een verpleegkun-
dige met 5 jaar anciënniteit 50.000 
euro per jaar, werkgeversbijdragen 
inbegrepen. Met het geld dat de aan-
deelhouders van AB InBev opstre-
ken, hadden dus net zo goed 6.283 
fulltime verpleegkundigen kunnen 
worden aangeworven.

De regering-Michel gaat op zoek 
naar een topadvocatenkantoor dat 
minister van Financiën Johan Van 
Overtveldt (N-VA) zal bijstaan in zijn 
strijd met Europa over fi scale deals, 
waarmee multinationals hun belast-
bare winst fl ink konden drukken. 
Deze deals werden door Europa ver-
nietigd. Hierdoor dreigen 36 multina-
tionals samen zo’n 700 miljoen euro 
te moeten terugbetalen. Ondertussen 
blijkt het zelfs om meer dan 1,15 
miljard euro te gaan! Waarom verzet 
de regering zich hiertegen?

Een belastingcontroleur van het 
niveau A1 bij Financiën kost bij de 
start van zijn loopbaan 39.800 euro 
per jaar. Met een bedrag van 1,15 
miljard euro kan je dus tien jaar lang 
2.880 van zulke belastingcontroleurs 
betalen. Leid deze ambtenaren goed 
op en gebruik ze om fi scale controles 
te doen, en ze brengen 10 keer op wat 
ze aan de staat kosten. Meer bepaald 
1.146.240.000 euro. En dat elk jaar!

Als je ambtenaren bij Financiën niet 
meer vervangt wanneer ze met pen-
sioen gaan, wordt het personeels-
tekort alleen maar groter. Gevolg: in 
2020 geen fi scale controles meer!

Dankzij technieken om belastingen te 
ontwijken, slaagde fastfoodketen Mc-
Donald’s er in om aan de regeringen 
in Europa meer dan 1 miljard euro 
aan belastinginkomsten te ontfutse-
len tussen 2009 en 2013. 

Een opvoeder met 5 jaar anciënniteit 
kost bruto gemiddeld 50.000 euro 
per jaar. Met een bedrag van 200 
miljoen euro zou je dus elk jaar 4.000 
voltijdse opvoeders kunnen betalen.

Wat doet McDonald’s precies? Het 
verhuisde zijn maatschappelijke 
zetel van  het Verenigd Koninkrijk 
naar Zwitserland en sluisde zijn 
inkomsten, gelinkt aan intellectu-
ele eigendom, naar een minuscuul 
dochterbedrijfje in Luxemburg, dat 
ook een Zwitserse tak heeft.

McDonald’s heeft wereldwijd 36.000 
restaurants en krijgt elke dag 69 
miljoen klanten over de vloer.

Multinationals vluchten voor de fi s-
cus. Ontwikkelingslanden verliezen 
daardoor massaal veel geld. Volgens 
de Verenigde Naties (UNCTAD) 
gaat het om 100 miljard dollar per 
jaar, terwijl het IMF de misgelopen 
belastinginkomsten zelfs op 200 
miljard dollar schat. Dat geld hebben 
ontwikkelingslanden broodnodig. 
Met de verloren belastinginkom-
sten zouden de landen 124 miljoen 
kinderen naar school kunnen sturen 
en medische interventies op touw 

kunnen zetten, die jaarlijks het leven 
van 6 miljoen kinderen redden.  

Ontwikkelingslanden lijden 
daarnaast onder de fi scale concur-
rentiestrijd. Ze kennen aan bedrijven 
steeds meer belastingvoordelen toe, 
met alle gevolgen van dien. In Kenia 
bijvoorbeeld kosten die maatregelen 
het land 985 miljoen euro per jaar – 
bijna het dubbele van het nationale 
budget voor volksgezondheid.

Engie Energy Management rondde 
2015 af met een winst van bijna 
427,6  miljoen euro. Hierop werd 
nauwelijks 8 miljoen euro vennoot-
schapsbelasting betaald (1,9%).

Als deze onderneming tegen het 
normale tarief van 33,99% zou zijn 
belast, zou ze bijna 145,4 miljoen 
euro aan belastingen hebben 
betaald. De staat zou dan ruim 137,3 
miljoen meer hebben geïncasseerd.

Gemiddeld kost een plaats in een 
crèche 30.000 euro. Er ging dus een 
hoop geld naar de aandeelhouders 
van Engie waarmee we net zo goed 
4.577 baby’s een plaats in een 
crèche hadden kunnen geven.

Iedereen heeft wel gehoord van fi nanciële schandalen als de 
Panama Papers, die illustreerden hoeveel er wordt gefraudeerd 
en op welke grote schaal er belastingen worden ontdoken.
Wazige fi nanciële constructies en schermvennootschappen 
stellen multinationals en anderen in staat om hun winsten 
en inkomsten te verstoppen. Het gaat zelfs zo ver dat 
sommigen slechts 0,01% belasting betalen. Terwijl het offi ciële 
belastingtarief in België 33,9% bedraagt.
Landen hebben er alle belang bij om grote ondernemingen méér 
te belasten. Maar in de praktijk delen ze liever fi scale cadeaus 
uit en laten ze de belastingtarieven zakken om investeerders 
aan te trekken. In veel gevallen doen ze dat zonder ook maar 
één eis te stellen op het vlak van jobcreatie.
Maar wie trekt er aan het kortste eind in dit cynische spel 
van aandeelhouders en speculanten, waaraan bankiers graag 
meewerken en waarbij staten maar laten betijen?

Want als particulieren en de rijkste bedrijven belastingen 
ontwijken en frauderen, gebeurt dat op de kap van de grote 
meerderheid van onze bevolking. Waarom is dat zo? Omdat 
er geld verdwijnt naar belastingparadijzen, en dat geld kan 
niet worden aangesproken om diensten voor de bevolking te 
fi nancieren, de sociale zekerheid te spijzen, jobs te creëren.
Wij willen niet langer in hun plaats betalen! We eisen dan ook 
méér transparantie, een eerste onmisbare stap in de strijd tegen 
belastingontduiking.

ZIJ PROFITEREN

U BETAALT!
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FISCALE DEALS MET 
MULTINATIONALS VERHINDEREN 
AANWERVING VAN BIJNA 3.OOO 
BELASTINGCONTROLEURS BELASTINGONTWIJKING  

AB INBEV VERHINDERT 
AANWERVING 6.OOO 
VERPLEEGKUNDIGEN 

4.OOO OPVOEDERS ERBIJ... 
ALS MCDONALD’S CORRECT 
WORDT BELAST

BELASTINGPARADIJZEN 
ONTNEMEN DE KANSEN 
VAN 6 MILJOEN KINDEREN

BELAST ENGIE (ELECTRABEL)
CORRECT EN BOUW 
CRÈCHES VOOR BIJNA 
5.OOO KINDEREN


