
Tax Justice Day

Muziek, literatuur, poëzie, beeldende kunst, film, dans, theater… het 
zijn essentiële aspecten van wat ons tot mens maakt. Besparingen 
zetten de diversiteit van kunst en cultuur helaas onder druk en jagen 
kunstenaars de markt op. Willen we een monopolie van Hollywood 
en Plopsaland?

Deze neoliberale regering wil een uitverkoop van de publieke sector: 
suggerdaddy’s als havenbaron Huts krijgen fiscale cadeaus om aan 
mediagenieke ‘liefdadigheid’ te doen.

Weg met die fiscale constructies die als ‘slimme’ achterpoorten 
voordeel bieden aan de rijksten met hun offshore-cultuur! Zet de 
voordeur wat meer open voor een eerlijke cultuurpolitiek waarbij wij 
allen inspraak hebben.

De kloof arm-rijk in de wereld is enorm. Tussen landen: het inko-
men per inwoner ligt in Luxemburg meer dan 200 keer hoger dan 
in Congo. Tussen mensen: de 62 rijkste mensen bezitten evenveel 
rijkdom als de armste helft van de wereldbevolking. Onderaan 
betekent dat honger, geen proper water, onderwijs of gezondheids-
zorg. Toch is ontwikkeling voor iedereen niet duur: met 22 miljard 
dollar meer steun per jaar gaan in 2030 bijvoorbeeld alle kinderen 
naar school. Een peulschil naast de 7.800 miljard dollar verborgen 
in belastingparadijzen. Ontwikkelingslanden missen door allerlei 
truuks via die belastingparadijzen 156 miljard dollar aan belastin-
ginkomsten. Dat is onaanvaardbaar.

Samen met de advocaten fiscalisten en de consultancykabinetten  
zijn de banken een onontbeerlijke schakel in de kapitaalvlucht  
naar offshore centra. In België wordt die kapitaalvlucht op minstens 
20 miljard euro geschat.

Offshoreleaks, Luxleaks, en nu de Panama Papers herinneren er ons 
aan dat ook in België belastingontduiking en kapitaalvlucht hoogtij 
vieren. 

De Belgische banken die van het failliet gered werden – zoals BNP 
Paribas Fortis – hebben de Staat bedankt door de rijke belasting-
plichtigen en de multinationals bij te staan in praktijken van ‘fiscale 
optimalisatie’! Belastingen betalen dat is voor de werkende mensen!
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De leden van FAN (Financieel Actie Netwerk) zijn: 
ABVV, ACLVB, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, BBL, 
FAIRFIN, KWB, LBC-NVK, LEF, MASEREELFONDS, 
OXFAM-SOLIDARITEIT en 11.11.11.
 

Meer informatie vind je op: 
www.hetgrotegeld.be 

EEN ANDERE fiScAliTEiT 
iS MOgElijK
In België werkt de economie voornamelijk om de rijkste 10% nog 
meer te verrijken. Door meer fiscale rechtvaardigheid te eisen, 
strijden het Financieel Actie Netwerk (FAN) en le Réseau pour la 
Justice Fiscale (RJF) in het belang van 90% van de bevolking. Ook 
voor jou dus!

Daarom eisen het FAN en RJF:  

•  De opheffing van het fiscale bankgeheim in België, en de 
verplichting om van financiële tussenpersonen alle informatie 
te bekomen, nodig om de vermogens van alle Belgische belas-
tingbetalers in kaart te brengen.

• De afschaffing van de notionele interestaftrek.
• De oprichting van een vermogenskadaster
•  Een progressieve belasting op  fortuinen boven 1.000.000 euro.
• Verplichte publicatie door transnationale bedrijven van een 

land-per-land-rapportering van hun activiteiten, zakencijfer, 
werknemers, winsten en de erop betaalde belastingen. Dit 
zou de mechanismen van belastingontwijking blootleggen en 
bedrijven belastingen laten betalen in die landen waar hun 
activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

• Een belasting op financiële transacties



©
 R

ic
ha

rd
BH

Ondanks dat het aantal treinreizigers de voorbije tien jaar met  
58 miljoen steeg, besloot de regering loketten en stations te sluiten,  
de prijs voor een treinticket op te drijven en het personeelsbestand 
in te krimpen. Met de bus dan maar?  
Maar bij de bus- en trammaatschappijen is het ook al besparen 
wat de klok slaat. Overal met minder personeel, duurdere tickets, 
inkrimping van de investeringen met als gevolg dat de veiligheid en 
het onderhoud van het materieel in gevaar komt.

De regering moet investeren in meer en betaalbaar openbaar vervoer 
én in kwalitatieve tewerkstelling. Men moet geen 3 miljard besparen 
bij de NMBS, maar de notionele intrest afschaffen die op 10 jaar tijd 
de samenleving al 40 miljard euro heeft gekost.

Verwacht u voor uw kind degelijk en betaalbaar onderwijs?

Dit basisrecht komt in Vlaanderen onder druk.

Zo verhoogde minister Crevits (CD&V) de facturen voor kleuter- 
en lager onderwijs (45 euro kleuters en 85 euro lager). Het 
inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs steeg tot 890 euro per 
jaar. De afgelopen jaren zijn er honderden jobs in het onderwijs 
verdwenen. En het overblijvend personeel wil men dan weer 
langer laten werken voor minder pensioen.

De facturen stijgen maar de kwaliteit en ondersteuning gaan om-
laag want de regering heeft intussen 100 miljoen euro bespaard op 
onderwijs. Dit terwijl minister van Financiën Johan Van Overtveldt 
(N-VA) weigert om 700 miljoen euro onwettige fiscale steun aan 
een handvol multinationals terug te vorderen.

Wie erop rekent om later zijn oude dag in alle rust te kunnen 
doorbrengen in een zorgcentrum moet vandaag een hoog pensioen 
genieten of een flink appeltje voor de dorst gespaard hebben. De 
Oude Belgen betalen gemiddeld 1500 euro per maand voor een 
rusthuisverblijf.

Drie vierde van de ouderen heeft vandaag een te laag inkomen – een 
te laag pensioen – om de rusthuisfactuur te betalen. De 50 procent 
ouderen met laagste inkomens hebben, vergeleken met de gemiddel-
de kost van rusthuizen, 288 euro tot zelfs 622 euro per maand tekort.

Op de kwaliteit van iemands oude dag – onze vaders en moeders, 
onze grootouders en straks wij zelf – bespaar je niet. Goede, kwalita-
tieve en betaalbare zorg is een onvoorwaardelijk recht.

We komen liefst niet in aanraking met ziekenhuizen of welzijnsin-
stellingen. Maar als dat toch het geval is, willen we de beste gezond-
heidszorg voor iedereen.

Daarom moeten we investeren in zorg. In 2015 daalde het welzijns-
budget echter met 182 miljoen euro.

Op hetzelfde moment verstoppen honderden rijke Belgen miljarden 
euros voor de fiscus in belastingparadijzen. Dat is compleet onrecht-
vaardig.

Een rechtvaardige fiscaliteit maakt besparingen in zorg en welzijn 
onnodig. Daarom eisen we een vermogensbelasting. Een progres-
sieve belasting van 1% - 3% op vermogens boven 1,5 miljoen euro 
kan de schatkist 8 miljard euro opleveren. Met dat geld kan je vele 
duizenden jobs creëren. Jobs die onze gezondheidszorg en welzijns-
sector hard nodig hebben.

Niet voor ieder kind is er een opvangplaats in de welvaartsstaat 
België. Voor toekomstige ouders levert vanaf de zwangerschap de 
zoektocht naar een crèche veel onnodige stress op.

De minister is zich bewust van een schrijnend tekort van 20.000 
opvangplaatsen en beloofde tegen 2016 opvangplaatsen te voorzien 
voor de helft van de kinderen jonger dan drie jaar. Leuk voor die ene 
helft, maar minder leuk voor de andere helft. Zelfs de kostprijs is 
geen heilig huisje meer. De facturen worden verhoogd. Omdat enkel 
de laagste tarieven stijgen, gaat het over een besparing die nog maar 
eens de zwaksten treft.

De overheid moet investeren in meer betaalbare kinderopvangplaat-
sen. En in gegarandeerde kwaliteit. Want alleen zo gaat de samenle-
ving en de beschaving vooruit.

Al meer dan dertig jaar zijn we in België en 
in Europa getuige van de sluipende en steeds 
brutalere ontmanteling van de openbare diensten. 
Gezondheidszorg, vervoer, justitie, onderwijs, 
cultuur, volkshuisvesting, kinderopvang, rusthuizen, 
enz.: geen enkele sector wordt gespaard.
Het overheidstekort is de ultieme rechtvaardiging 
voor deze besparingen.
Geen geld meer in de schatkist? Nochtans rolt het 
geld wel ... naar belastingparadijzen!
Onlangs onthulden de ‘Panama Papers’ 
belastingontwijking op grote schaal, die tientallen 
miljarden kostte aan de staat.
Rijke belastingbetalers en multinationals 
hebben schermbedrijven opgericht in die 
belastingparadijzen, om zo hun vermogen te 
verbergen. De 732 Belgen of Belgische ingezetenen 
die geïdentificeerd werden in deze ‘Panama Papers’ 
zijn echter slechts het topje van de ijsberg.

Wanneer zal de politiek de ogen openen om deze 
ondoorzichtige circuits te sluiten die worden 
gebruikt om te frauderen, belastingen te ontwijken, 
geld wit te wassen voor corruptie en ook het 
financieren van terrorisme?
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