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Samenvatting

Het thema “rechtvaardige fiscaliteit” staat hoog op de politieke agenda en leidt tot hevige discussies 
in het maatschappelijk debat. Eén van de problemen in het debat is dat er geen consensus bestaat 
over wat een rechtvaardige fiscaliteit concreet inhoudt. Daarom is het ook moeilijk om akkoorden te 
sluiten over concrete beleidsvoorstellen. In dit eerste luik van de studie nemen we een stap terug van 
het beleid, en bekijken we wat de grondbeginselen zijn waaraan een rechtvaardig fiscaal systeem zou 
moeten voldoen. We stellen vijf principes voor, waaraan het belastingstelsel en fiscale hervormingen 
kunnen worden afgetoetst. Bovendien blijkt uit opinieonderzoek dat voor deze principes een breed 
draagvlak bestaat. 

Ten eerste moeten de collectieve behoeften de hoogte van de belastingdruk bepalen. In het 
publiek debat wordt de discussie nu vaak verkeerd gevoerd, vanuit de vraag: ligt de belastingdruk in 
België al dan niet te hoog? Dat debat is zo prominent omdat het uitgaat van de veronderstelling dat 
hoge belastingen negatief zijn voor de nationale economie en bevolking, een assumptie die in dit 
deel van de studie in vraag wordt gesteld. Als je die misvattingen erkent, komen andere vragen 
centraal te staan. Welke collectieve economische, sociale, ecologische en democratische 
doelstellingen willen we bereiken? En zijn de belastinginkomsten daarvoor op dit moment 
toereikend of niet? 

Een tweede principe is vrij bekend: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Er 
wordt betoogd dat dit betekent dat belastingen op vermogens(inkomsten) progressiever zijn dan 
belastingen op arbeid, die op hun beurt progressiever zijn dan belastingen op consumptie. 
Vervolgens schetsen we enkele evoluties die zich in meerdere of mindere mate voordoen op 
internationaal niveau en in België, en die de progressiviteit van het belastingstelsel in gevaar kunnen 
brengen. 

Het derde principe is dat je wat je niet wil, meer kan belasten. Het gaat hier om zogenaamde 
“public bads”, die negatieve maatschappelijke effecten hebben die niet altijd mee in aanmerking 
worden genomen in het productie- of consumptieproces. We schetsen ook twee voorbeelden. Ten 
eerste gaat het om vervuilende activiteiten, die door een vergroening van de belastingen zouden 
kunnen worden tegengegaan. Ten tweede gaat het om activiteiten in de financiële sector, waarbij de 
potentiële negatieve maatschappelijke effecten van een te grote of risicovolle financiële sector 
zouden kunnen worden vermeden door een financiële transactietaks (FTT) en/of andere 
belastingen. 
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Een vierde principe dat we bespreken, is dat het belastingstelsel robuust en toekomstbestendig 
moet zijn. Dat betekent onder meer dat de belastbare basis niet wordt ondermijnd door 
maatschappelijke en economische evoluties. Dit gevaar wordt verder uitgewerkt in het tweede luik 
van deze studie (‘Heden en toekomst van de overheidsfinanciering. De impact van demografische en 
technologische trends op arbeid, vermogen, en de financiering van de overheid’). Het betekent ook 
dat je andere zaken vermijdt die de belastbare basis versmallen, zoals belastingontwijking, fiscale 
fraude, en een internationale race to the bottom. 

Het vijfde en laatste principe is dat we meer eenvoud en transparantie nodig hebben. Dat betekent 
onder meer minder aftrekposten en uitzonderingen, en een grotere beschikbaarheid van gegevens 
voor de fiscus en eventueel de burger. We argumenteren ook dat lagere en minder tarieven niet per 
definitie bijdragen tot een eenvoudigere en transparantere fiscaliteit. 

Tot slot tonen we aan dat voor de geschetste principes een vrij breed maatschappelijk draagvlak 
bestaat. We bekijken verschillende opinieonderzoeken. Daarin vinden we onder meer dat Belgen 
niet zo afkering staan tegenover belastingen als vaak wordt aangenomen, dat hogere belastingen 
voor vermogende individuen, grote bedrijven en hoge inkomens breed gedragen worden, en dat ook 
een vergroening en hogere bijdrages van de financiële sector populair zijn bij de publieke opinie. 

De Belg geeft aan dat hij een rechtvaardige fiscaliteit en thema’s als tewerkstelling en 
gezondheidszorg belangrijk vindt. Daarom is het cruciaal om te kijken welke evoluties de 
financiering van de overheid kunnen ondermijnen, en hoe we de overheidsfinanciering in het licht 
van die trends kunnen veiligstellen. Dat komt aan bod in het tweede luik van deze studie. 
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Inleiding

Van sp.a en Groen over CD&V tot N-VA, quasi het hele politieke spectrum hanteerde het ideaal 
van rechtvaardige belastingen in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 2014.  De 1

Europese Commissie heeft een agenda voor meer rechtvaardige belastingen,  en bij organisaties als 2

de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)  en het Internationaal 3

Monetair Fonds (IMF)  klinkt het eveneens dat het belastingstelsel eerlijk moet zijn. Ook voor veel 4

middenveldorganisaties is fiscale rechtvaardigheid een belangrijke eis.  In België is er, zoals in de 5

meeste landen, nog een lange weg af te leggen om tot een rechtvaardige fiscaliteit te komen. 
Verschillende analisten noemen België zelfs een belastingparadijs voor vermogende individuen en 
multinationale ondernemingen.  6

Het is dan ook logisch dat de roep 
om rechtvaardige belastingen bij elke 
begrotingscontrole opnieuw luidt. 
Maar daarbij wordt het ook elke keer opnieuw zeer duidelijk dat er geen overeenstemming is over 
wat rechtvaardige belastingen nu concreet inhouden, en dat er zelfs geen eensgezindheid is over een 
leidraad die aangeeft wat fiscale rechtvaardigheid betekent. 

De bedoeling van deze studies is om zo’n leidraad te vormen aan de hand van de vijf belangrijkste 
principes van fiscale rechtvaardigheid. Elk van deze principes wordt in deze studie besproken. 

Zo kan de studie een basis 
vormen voor allerlei 
discussies over fiscaliteit. 
Van de tax shift tot de 
meerwaardebelasting, van 
groene fiscaliteit tot de 
vennootschapsbelasting: 
verschillende aspecten en hervormingen kunnen beoordeeld worden aan de hand van de principes 
die in deze studie geschetst worden. Tegelijkertijd vormt deze studie een gids voor de toekomstige 
agenda van denktank Minerva met betrekking tot het thema fiscaliteit. Tot slot worden in deze 
studie ook enkele veelgemaakte assumpties en mythes ontkracht. 
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“Belgium’s generous tax breaks for the wealthy are almost as 
famous as the country’s chocolate.” 

 Jim Brunsden & Rick Mertens, Financial Times

De vijf principes van een rechtvaardige fiscaliteit: 

 1) De collectieve behoeften bepalen de belastingdruk. 

 2) De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. 

 3) Wat je niet wil, kan je meer belasten. 

 4) Een robuust en toekomstbestendig systeem. 

 5) Eenvoud en transparantie. 



Principe 1: 

De collectieve behoeften bepalen de belastingdruk

Wat houdt het principe in?

Een eerste fundamenteel 
principe van een rechtvaardige 
fiscaliteit is dat de collectieve behoeften bepalen hoe hoog de belastingen moeten zijn. Van 
autowegen tot zebrapaden, van alcoholismebestrijding tot ziekenzorg, van kindercrèches tot 
rusthuizen, van onderwijs en openbaar vervoer tot soldaten en spoorwegen: het zijn allemaal 
collectieve noden die gefinancierd moeten worden met collectieve middelen. 

In een speech verwoordde Christine Lagarde, Managing Director van het IMF, het als volgt: 

“Dit [solide overheidsinkomsten] is, natuurlijk, het levensbloed van moderne staten. Dit is wat 
regeringen toelaat om publieke goederen te voorzien die sterke en duurzame groei ondersteunen. De 
politieman die zijn ronde doet, de verpleegster die een patiënt verzorgt, de leerkracht die jonge geesten 
inspireert, de wetenschapper die baanbrekend onderzoek verricht: dit zijn enkele van de mensen die hun 
werk niet zouden kunnen doen zonder betrouwbare overheidsinkomsten.”  7

Het debat over “belastingdruk” wordt dan ook verkeerd gevoerd. De vraag is niet: is onze 
belastingdruk te hoog of te laag? Pleiten voor lagere belastingen als ambitie op zich is al even 
onzinnig als pleiten voor een hogere belastingdruk als onafhankelijke ambitie. Vanuit een 
progressieve visie op fiscaliteit is de vraag: hebben we voldoende belastinginkomsten om de 
collectieve behoeften te realiseren? Indien nee, dan moeten we zoek naar nieuwe inkomsten. Indien 
ruim voldoende, dan kan de belastingdruk omlaag. De discussie moet dus in de eerste plaats gaan 
over welke maatschappij we willen, en welke economische, sociale, ecologische en democratische 
doelstellingen we via belastingen willen en kunnen bereiken. 

Bovendien moeten we in het achterhoofd houden dat collectieve middelen ook op een 
democratischer manier beheerd kunnen worden. Bij private vermogens ligt de beslissingsmacht bij 
de rijkste individuen, aandeelhouders en ondernemingen. Besluiten over collectieve middelen 
kunnen daarentegen op democratische wijze tot stand komen, en iedereen heeft er in principe 
beslissingsbevoegdheid, onafhankelijk van inkomen en vermogen. 
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“Taxes are what we pay for a civilized society.” 

 Inscriptie op het gebouw van de IRS, de Amerikaanse 
 belastingdienst, in Washington, DC.



Enkele misvattingen rond ‘belastingdruk’

Als de discussie niet in de eerste plaats rond belastingdruk zou moeten draaien, waarom is het dan 
zo dominant in het maatschappelijk debat? Volgens ons is één van de oorzaken dat er een aantal 
misvattingen bestaan rond het concept “belastingdruk”, dat eigenlijk een nietszeggend concept is. 
De belangrijkste misvatting is dat een lagere belastingdruk zou leiden tot een meer dynamische 
economie. Zoals drie onderzoekers van het IMF stellen: “On the revenue side, there is surprisingly little 
evidence that increases in tax rates impede medium-to-long-run economic growth.”  Diverse studies 8

spreken dan ook tegen dat er een negatief verband zou bestaan tussen belastingdruk en economische 
dynamiek.  Grafiek 1 laat voor de EU-28 zien dat er eerder een positief verband bestaat tussen 9

belastingdruk en bbp per capita.  Dat zegt uiteraard niets over causaliteit, maar als een hoge 10

belastingdruk effectief significante negatieve effecten zou hebben, zou dat wél duidelijk moeten 
worden uit de cijfers. 

Een tweede probleem met het concept belastingdruk is dat het suggereert dat belastingen “naar de 
staat gaan.” Dat klopt niet: belastingen zijn een transfer binnen de economie,  wat ook mee 11

verklaart waarom een hoge belastingdruk niet tot negatieve economische effecten hoeft te leiden.  12

Ten derde kan bij economische groei de private koopkracht toenemen samen met de belastingdruk. 
Een toenemende belastingdruk betekent dus niet per se dat mensen “minder overhouden”. Ten 
vierde zegt het concept belastingdruk niets over de verdeling ervan. Zoals we verder in deze studie 
zullen aantonen, is een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk een zeer belangrijk principe 
voor fiscale rechtvaardigheid, en is die rechtvaardige verdeling niet altijd gegarandeerd. 
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Grafiek 1: Belastingruk versus BBP per capita
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Tot slot zegt belastingdruk helemaal niets over de hoogte van de prijzen voor openbare diensten, 
noch over welke diensten openbaar dan wel door private actoren (met bijbehorende “marktprijzen”) 
worden gegarandeerd. Belastingdruk is in die zin een concept dat eerder verhult dan onthult. In 
sommige landen spaar je zelf voor je pensioen, terwijl in andere landen je een hoger wettelijk 
pensioen hebt. In sommige landen betaal je meer uit eigen zak voor onderwijs, terwijl in andere 
landen er meer publieke onderwijsuitgaven zijn. In sommige landen heb je grotere private kosten als 
je ziek wordt, in andere landen is gezondheidszorg meer gesocialiseerd. Uitspraken doen over 
belastingen zonder die verschillen in systemen in aanmerking te nemen is helemaal onzinnig. 
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Wat is het verschil voor de portemonnee? 

 1) Tol betalen of verkeersbelasting betalen? 

 2) Hoger inschrijvingsgeld voor studenten of onderwijs financieren via belastingen? 

 3) Zelf sparen voor een pensioen of meer sociale bijdragen betalen? 

 4) Duurdere treintickets of meer subsidies voor de NMBS? 

 5) Een hogere waterprijs of waterinfrastructuur financieren via belastingen? 

 6) Een subsidie ontvangen of een belastingaftrek krijgen? 



Principe 2: 

De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten

Het tweede principe van rechtvaardige fiscaliteit is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen. We hebben dus een progressief belastingstelsel nodig dat de primaire ongelijkheid, 
de verdeling van inkomens vóór belastingen en transfers, vermindert. Over dat grondbeginsel bestaat 
een vrij brede politieke consensus. Bovendien is een progressiever belastingstelsel ook vanuit macro-
economisch opzicht positief, omdat belastingen op hogere inkomens een minder negatieve impact 
hebben op de vraagzijde dan belastingen op lagere inkomens.  13

Maar ook al bestaat er een 
brede consensus over het 
principe, over de uitwerking 
ervan bestaat veel meer 
onenigheid. Vanuit 
progressief oogpunt zijn er twee belangrijke aspecten aan de uitwerking. Enerzijds gaat het om de 
basis waarop belastingen geheven worden. We bespreken hier verder achtereenvolgens, in 
afnemende progressiviteit: (1) belastingen op vermogens(inkomsten), (2) belastingen op arbeid en 
(3) belastingen op consumptie. Anderzijds gaat het ook om de tarieven die je heft, waarbij 
progressieve tarieven uiteraard ook tot een progressiever belastingsysteem en tot hogere bijdrages 
voor de sterkste schouders leiden. 
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“Een rechtvaardig belastingsysteem betekent dat iedereen zijn deel 
bijdraagt en dat in een progressief inkomstenbelastingstelsel de sterkste 
schouders de zwaartse lasten dragen.” 

 Het Regeerakkoord (Regering-Michel)

Grafiek 2: Inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid (Gini-coëfficiënt)
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Als het gaat over de sterkste schouders, dan betekent dat dat we moeten kijken naar de data over 
ongelijkheid. Daarbij blijkt dat de vermogensongelijkheid veel groter is dan de 
inkomensongelijkheid.  Uit een recente analyse van de Nationale Bank: “De verdeling van het 14

nettovermogen vertoont, net als in andere landen (…), een sterkere ongelijkheid dan die van het 
inkomen (…).”  Grafiek 2 (supra) toont dat voor België en de buurlanden.  Een meer 15 16

gedetailleerde analyse wordt uit de doeken gedaan in het tweede luik van deze studie over de 
maatschappelijke en economische evoluties. 

Vooral het bezit van financieel vermogen is —samen met het eigendom van zelfstandige 
ondernemingen— sterk geconcentreerd bij het hoogste vermogenskwintiel.  Uit data uit 2010 zou 17

blijken dat 75,7% van de obligaties en 72,8% van de aandelen in handen is van vijf procent van de 
bevolking.  Het inkomen uit financieel vermogen zit dan ook geconcentreerd bij de meest 18

vermogende huishoudens.  Zoals de OESO stelt: “Kenmerkend voor het inkomen van 19

topverdieners is het grote aandeel van inkomsten uit kapitaal in hun totale inkomsten.”  Ook de 20

vennootschapsbelasting is in dat opzicht een progressieve belasting, aangezien die grotendeels op de 
aandeelhouders valt.  21

Uit deze cijfers volgt dat belastingen op vermogen of vermogensinkomsten de meest progressieve 
belastingen zijn.  Progressieve tarieven op vermogens(inkomsten) kunnen het principe dat de 22

sterkste schouders de zwaarste lasten dragen nog versterken. Bovendien zorgen twee internationale 
trends, die zich ook in België voordoen en die in het tweede luik van deze studie meer gedetailleerd 
worden uitgelegd, dat het belasten van vermogens(inkomsten) nog belangrijker wordt. Enerzijds 
stijgt in de meeste landen het aandeel van inkomen uit kapitaal ten nadele van het aandeel van 
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Hoe sterk is het argument van kapitaalvlucht tegen belastingen op vermogens en kapitaal? 
Een terugkerend argument als het gaat over belastingen op kapitaalinkomsten en vermogens, is 
dat het kapitaal zal wegvluchten bij te hoge belastingen. Uit onderzoek blijkt echter dat de kracht 
van dat argument eerder zwak is: zoals een studie van de OESO stelt: “(…) there is only limited 
evidence of tax-induced migration.” De directeur van het Centre for Tax Policy and 
Administration bij de OESO, Pascal Saint-Amans, zegt dan ook: “De afgelopen dertig jaar 
hebben we steeds gezegd dat je kapitaal niet mag belasten, omdat het dan wegvlucht, en je loopt 
investeringen mis. Dit argument is dood, dus we moeten het hele plaatje herbekijken.” Recent 
onderzoek vond bijvoorbeeld dat relatief weinig miljardairs migreren, en dat 
miljonairsbelastingen slechts een beperkte invloed hebben op de beslissing van vermogende 
individuen om al dan niet te migreren.



inkomen uit arbeid (zie grafiek 3).  Anderzijds is ook de verhouding van vermogen op inkomen 23

sterk gestegen.  zoals verder wordt uiteengezet in het tweede luik van deze studie. 24

Inkomen uit arbeid is minder geconcentreerd dan inkomen op kapitaal, maar dat betekent niet dat 
er geen loonongelijkheid is. Waar belastingen op arbeidsinkomen minder progressief zijn dan 
belastingen op vermogens en kapitaalinkomsten, zijn ze dus nog altijd progressief. Bovendien wordt 
de progressiviteit versterkt doordat er progressieve tarieven zijn. In België zijn er nog vijf tarieven: 
op de laagste inkomensschijf betaal je 25%, op de daaropvolgende schijven respectievelijk 30%, 40% 
en 45%, en op de hoogste schijf 50%. Vanaf aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) verdwijnt het tarief 
van 30% en komt de betreffende schijf terecht in het tarief van 25%. 

Naast belastingen op vermogens(inkomsten) en belastingen op arbeid zijn er nog de 
consumptiebelastingen, zoals de belasting op toegevoegde waarde (btw). De meeste onderzoekers 
zijn het erover eens dat dat de minst progressieve belastingen zijn.  Zoals Minister van Financiën 25

Johan Van Overtveldt (N-VA) in een antwoord op een parlementaire vraag schreef: “De indirecte 
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Grafiek 3: Aandeel van inkomsten uit arbeid in het nationaal inkomen (OESO)
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“And as more of the economy goes to capital owners, taxing a fair share of this is essential to affording 
the public services we want.” 

 John McDonnell, Shadow Chancellor (UK)



fiscaliteit is inderdaad minder progressief dan de inkomstenbelasting. Alle empirische studies 
convergeren naar een vrij robuust besluit: de btw-last verhoudt zich ongeveer proportioneel tot de 
consumptie-uitgaven, maar regressief tot het inkomen, aangezien de spaarquote toeneemt met het 
inkomen.” Dat betekent niet dat je consumptie helemaal niet mag belasten. Het houdt wel in dat 
belastingstelsels die een hoog percentage van de totale inkomsten uit indirecte belastingen halen, de 
lagere inkomens benadelen.  Bovendien is een verschuiving van belastingen op arbeid en/of 26

vermogen naar consumptie een regressieve fiscale hervorming. 

Tot slot betekent een progressief belastingsysteem ook dat je gelijkaardige inkomsten op dezelfde 
manier en aan eenzelfde tarief belast. Een te groot verschil tussen de vennootschapsbelasting en de 
personenbelasting kan er bijvoorbeeld toe leiden dat individuen inkomsten die normaal in de 
personenbelasting zouden belast worden gaan afleiden naar vennootschappen.  Dit is de 27

zogenaamde “vervennootschappelijking”.  28

Hoe is het gesteld met de progressiviteit van de belastingen?

De afgelopen decennia hebben belastingen in veel landen een deel van hun progressiviteit verloren 
door verschillende hervormingen.  Internationaal onderzoek bevestigt dat in verschillende landen 29

de belastingpolitiek van de afgelopen decennia, met onder meer belastingverlagingen op kapitaal en 
hoge inkomens, een belangrijke rol heeft gespeeld in de toename van de ongelijkheid en de 
groeiende rijkdom van de 1% meest vermogende individuen.  Zoals een IMF-studie stelt, is de 30

herverdelende impact van de overheden sinds het midden van de jaren 90 verminderd door onder 
meer minder progressieve belastingstelsels.  31

We zien een vrij algemene verlaging van de belastingtarieven op de meer mobiele actoren, namelijk 
(grote) vennootschappen en vermogende individuen. Grafiek 4 toont de verlaging van het tarief in 
de vennootschapsbelasting in de OESO en in België sinds 1981.  Ook de effectieve belasting op 32

vennootschappen is gedaald, in de EU-19 van 24,5% in 2005 tot 22,9% in 2015, en in de EU-28 
van 23,0% in 2005 tot 21,1% in 2015. België is daar geen uitzondering op, met een verlaging van 
48% in 1980 in verschillende stappen tot 41% in 1990, en tot 33,99% sinds 2003. Tal van studies 
tonen bovendien aan dat grote multinationals door belastingontwijking erin slagen hun 
belastingverplichtingen te herleiden tot ver onder het officiële tarief.  33
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Daarnaast zijn ook onder meer de hoogste belastingtarieven in de personenbelasting gedaald, van 
een gemiddelde in de EU-28 van 47,2% in 1995 tot 39,0% in 2016 (zie grafiek 5).  In de OESO 34

verminderde het ongewogen gemiddelde van de hoogste belastingvoet van 67% in 1981, tot 49% in 
1994 en 41% in 2009.  In België lag het marginale belastingtarief voor de hoogste inkomens tot 35

1989 nog op 70%, waarna het stelselmatig verlaagd werd. De laatste hervorming schafte ook de twee 
hoogste tarieven van 55% en 52,5% af, waardoor het hoogste marginale belastingtarief sinds 
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Grafiek 4: Evolutie van de vennootschapsbelasting in België en de OESO
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Grafiek 5: Marginale belastingtarief op de hoogste inkomens in de EU
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aanslagjaar 2004 (inkomsten 2003) nog 50% bedraagt. In de VS lag het hoogste marginale 
belastingtarief in de inkomstenbelasting in de periode 1945-1964 hoger dan 80% en een deel van de 
tijd zelfs op 90%.  Een recente studie stelt dat het optimale hoogste belastingtarief op 36

arbeidsinkomen ongeveer 71% zou zijn ; dat betekent dat hier nog marge is voor een meer 37

progressief systeem. 

De verlaging van de belastingdruk op mobiele actoren heeft twee mogelijke gevolgen. Ofwel 
verschuift de belastingdruk naar minder mobiele actoren en activiteiten (consumptie, arbeid en 
kmo’s); ofwel wordt er gesneden in de overheidsuitgaven. Beide gevolgen zijn nefast voor de lagere 
inkomens en de middenklasse. We zien in elk geval dat de minder progressieve belastingen in 
tegenstelling tot de progressieve belastingen toegenomen zijn. Zo steeg het standaard btw-tarief in 
de OESO van 15,6% in 1975 tot 19,2% in 2015.  Tussen 2000 en 2016 steeg dat tarief in de 38

EU-28 gemiddeld van 19,3% tot 21,5% en in de EU-19 van 18,1% tot 20,8%.  In België was er 39

een verhoging van 16% in 1980 tot 21% sinds 1996.  40

Een recente studie concludeert dan ook: “Door de grotere mobiliteit van kapitaal en hoogopgeleide 
werknemers, die gemakkelijker hoge belastingen kunnen vermijden, heeft de middenklasse een 
groot deel van de extra belastingdruk gedragen.”  Mondialisering, die op zich al een factor is in de 41

groeiende ongelijkheid, leidt dus tot nog grotere ongelijkheid doordat de belastingdruk op de 
mobiele factor kapitaal vermindert. Doordat de breedste schouders de last steeds meer naar de 
smalle schouders verschuiven, dreigt het belastingsysteem op die manier zijn legitimiteit te verliezen. 
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“The tax injustice, the feeling that many members of the middle class have that the richest people pay less 
than they do, I think that’s really threatening the basic social fabric.” 

 Thomas Piketty



Principe 3: 

Wat je niet wil, kan je meer belasten

Wat houdt het principe in?

Een derde principe van een rechtvaardige fiscaliteit is dat je belastingstelsel ook sturend kan werken. 
Dat betekent dat je de zogenaamde “public bads” meer kan belasten. Public bads zijn goederen, 
diensten, of processen die grote maatschappelijke kosten of externaliteiten met zich meebrengen. 
Vaak zijn die kosten niet doorgerekend in de prijs, met maatschappelijk ongewenste resultaten tot 
gevolg. 

Eén van de oplossingen is dan om (hogere) belastingen te heffen op die maatschappelijk ongewenste 
goederen, diensten en processen. De mogelijkheden van regulerende belastingen moeten niet 
overschat worden. Soms kunnen regulering, normen en standaarden, verboden en geboden 
effectiever zijn. Maar dat neemt niet weg dat het belastingstelsel een rol kan spelen in het tot stand 
brengen van de maatschappij die we willen. Zo kunnen ze opbrengsten genereren en/of een 
efficiëntere economie en betere maatschappij ondersteunen.  42

Welke public bads kan je belasten?

Er zijn minstens twee domeinen waar dat duidelijk is.  Ten eerste is een vergroening van de 43

fiscaliteit noodzakelijk. De klimaat- en milieu-uitdagingen zijn zo groot dat belastingen één van de 
noodzakelijke instrumenten zijn om de omschakeling naar een duurzame economie te realiseren.  44

De belangrijkste potentiële groene belasting is een CO2-taks, die de uitstoot van CO2 en andere 
broeikasgassen zou moeten tegengaan.  Zo’n CO2-taks in de Belgische context werd onder meer 45

door de Hoge Raad van Financiën onderzocht.  46

Op vlak van de vergroening 
van de belastingen is er nog 
heel wat verbetering 
mogelijk in België. In 2014 
hadden slechts 6 van de 28 
EU-landen lagere groene belastingen dan België in percentage van het bbp.  In verhouding tot de 47

totale belastingen liet België zelfs enkel Frankrijk achter zich. Zoals Hans Bruyninckx, executive 
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“Een groene fiscaliteit zorgt voor duurzamere keuzes en een betere 
gezondheid en leefmilieu.” 

 Het Regeerakkoord (Regering-Michel)



director bij het European Environmental Agency (EEA), stelt, is er op dit moment ook geen sprake 
van een groene tax shift in België.  48

Er moet daarbij wel opgemerkt worden dat deze belastingen regressief kunnen zijn, zoals de Hoge 
Raad voor Financiën stelt in een rapport.  Sociale correcties zijn daarom nodig om de 49

progressiviteit van dit soort belastingen te vergroten.  Ze kunnen ook de legitimiteit en de politieke 50

haalbaarheid van een vergroening van de fiscaliteit versterken. Verder moet in het achterhoofd 
gehouden worden dat groene belastingen geen alternatief zijn voor belastingen op arbeid en 
kapitaal, aangezien hun potentieel te laag is.  Wel kunnen ze een belangrijke aanvullende en 51

sturende rol vervullen. 

Een tweede voorbeeld waar belastingen een sturende rol kunnen spelen, betreft de financiële sector. 
Verschillende studies stellen dat een té grote financiële sector negatieve effecten kan hebben voor de 
economische dynamiek.  Zo zou bijvoorbeeld een financiële transactietaks (FTT), die momenteel 52

binnen de Europese Unie wordt overwogen via versterkte samenwerking tussen tien landen 
waaronder België, kunnen leiden tot een efficiëntere financiële sector, terwijl hij bovendien gedragen 
wordt door de hogere inkomens.  Andere voorbeelden van heffingen die het gevaar van financiële 53

crises kunnen verminderen, zijn een belasting op bonussen, een belasting naargelang de grootte en 
schuldgraad van de financiële instelling om het probleem van too-big-to-fail banken tegen te gaan, of 
de oorspronkelijke Tobintaks op wisselkoerstransacties.  54
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“We all agree that a financial transaction tax would be the right signal to show that we have understood 
that financial markets have to contribute their share to the recovery of economies.” 

 Angela Merkel



Principe 4: 

Een robuust en toekomstbestendig systeem

Het vierde principe van een rechtvaardige fiscaliteit is dat het belastingstelsel robuust moet zijn. Dat 
betekent dat de belastbare basis, los van de conjunctuurschommelingen waaraan die in een 
kapitalistische economie onvermijdelijk onderhevig is, toekomstbestendig wordt gemaakt. Ten eerste 
betekent dat dat belastingen op public bads niet van cruciaal belang mogen zijn voor de 
belastinginkomsten. Neem het voorbeeld van een CO2-taks en de vergroening. Als het op termijn 
de bedoeling is om naar een CO2-neutrale economie te evolueren, betekent dat dat ook de 
inkomsten uit een CO2-taks zouden verdwijnen. 

Ten tweede betekent het dat je een breed gamma aan bronnen aanspreekt. Daardoor is geen enkele 
belasting cruciaal, en kunnen de tarieven iets lager zijn dan als minder bronnen worden 
aangesproken. Het verzekert ook dat bepaalde tendensen in de wereldeconomie, zoals de stijging 
van kapitaal in het nationaal inkomen, een minder grote invloed hebben op de belastinginkomsten. 
Bovendien zorgt het ervoor dat als de ene belasting wordt ontweken (bijvoorbeeld 
personenbelasting), er een reële kans is dat een andere belasting toch zal moeten betaald worden 
(bijvoorbeeld vennootschapsbelasting).  55

Ten derde houdt het in dat een internationale race to the bottom vermeden wordt. Zoals hierboven 
aangetoond werd, leidt belastingconcurrentie tot een zeer reële race to the bottom voor belastingen op 
de meest mobiele factoren, namelijk multinationale ondernemingen en vermogende individuen. 
Daarom stelt het Tax Justice Network: “In practice [tax competition] favours the interests of the tiny 
number of people who own the majority of the world’s businesses.”  56

Er lijkt voorlopig ook geen einde te komen aan die race to the bottom. Internationale samenwerking is 
daarom van cruciaal belang. De nationale belastingsystemen dateren uit een tijd dat de 
mondialisering nog niet zo ver was doorgedreven, en dat de kapitaalmobiliteit veel beperkter was. 
Het belastingsysteem dient dan ook aangepast worden aan de economische realiteit, en dat vereist 
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“Taxation is the tool that allows governments to mobilize their revenues. But these vital efforts can be 
undermined by overly aggressive tax competition among countries. This beggar-thy-neighbour strategy 
hurts everybody.” 

 Christine Lagarde



verregaande internationale afspraken over drie aspecten: (1) de belastbare basis,  (2) de gehanteerde 57

tarieven, en (3) transparantie en informatie-uitwisseling. Die afspraken kunnen onder meer worden 
vastgelegd in handelsverdragen, zoals Thomas Piketty voorstelt.  Elke regering die beweert fiscale 58

rechtvaardigheid na te streven zonder op het Europese en internationale niveau vernieuwende 
voorstellen te doen, kan dan ook als ongeloofwaardig beschouwd worden. 

Ten vierde betekent een toekomstbestendige fiscaliteit ook dat rekening gehouden wordt met 
maatschappelijke, economische en technologische trends die de belastbare basis ondermijnen. Zoals 
in het tweede luik van deze studie wordt uiteengezet, zorgen demografische, technologische en 
maatschappelijke evoluties ervoor dat een belastingstelsel dat te veel op arbeid als belastbare basis 
steunt in de toekomst in moeilijkheden kan komen. 

Tot slot betekent een robuust en toekomstbestendig systeem dat iedereen de bijdrage betaalt die 
volgens de geest van de wet verwacht wordt. Dat houdt ook een doorgedreven strijd tegen de fiscale 
fraude in. Schattingen over de omvang van die fiscale fraude zijn moeilijk, en variëren naargelang de 
definitie die gehanteerd wordt. Volgens een studie van de Nationale Bank  bedraagt de zwarte 59

economie 3,8% van het BBP (cijfers 2007), de meest recente studie van onder meer de 
internationale autoriteit Friedrich Schneider  heeft het over 16,1% (cijfers 2014). Dat betekent dat 60

de inkomsten die als gevolg van fiscale fraude niet werden geïnd volgens die schattingen in 2014 
tussen ongeveer 7 miljard euro (1,7% van het BBP) en 29,5 miljard euro (7,3% van het BBP) 
lagen.  Op die manier wordt een robuust en toekomstbestendig belastingstelsel ook door fiscale 61

fraude ondermijnd. 
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Principe 5: 

Eenvoud en transparantie

Tot slot, als vijfde principe, moeten belastingen zo eenvoudig en transparant mogelijk zijn. Eenvoud 
slaat hier vooral op de opbouw van het belastingstelsel. Dat de inrichting van onze belastingen zo 
complex is, is een veelgehoorde klacht. 

Het belastingsysteem vereenvoudigen is dan ook geen gemakkelijke opdracht. Waar in elk geval wel 
ingrepen mogelijk zijn om de complexiteit van het belastingstelsel te verminderen, is in de talrijke 
aftrekposten en –bewerkingen en uitzonderingen. Beide versmallen de belastbare basis: aftrekposten 
doordat bepaalde kosten of andere aspecten mogen afgetrokken worden van de belastbare basis, 
uitzonderingen doordat bepaalde inkomsten niet mee in aanmerking worden genomen voor de 
belastbare basis. Die aftrekposten en uitzonderingen afschaffen zou dan ook niet alleen bijdragen tot 
een eenvoudige fiscaliteit, maar ook tot een bredere belastbare basis. 

Transparantie kan op twee aspecten slaan: transparantie naar de overheid toe, en transparantie naar 
de burger toe. Minder geheimhouding en een betere rapportering betekent dat de overheid een 
beter zicht krijgt op de inkomsten en uitgaven van belastingplichtigen. Dat is zeker ook belangrijk 
in de context van een gemondialiseerde economie, waar het voor veel belastingplichtigen 
(vennootschappen en individuen) gemakkelijk is om (al dan niet legaal) kapitaal te verschuiven 
tussen landen. 

Waarom is een eenvoudig en transparant belastingstelsel vanuit progressief oogpunt nu belangrijk? 
Ten eerste zorgen transparantie én eenvoud ervoor dat er minder mogelijkheden zijn om belastingen 
te ontduiken en ontwijken. Geheimhouding faciliteert bovendien niet alleen fiscale fraude, maar ook 
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Wat houdt een transparante fiscaliteit onder meer in? 

 1) Het einde van het bankgeheim. 

 2) Het opstellen van een vermogenskadaster. 

 3) Wereldwijde automatische gegevensuitwisseling. 

 4) Een (internationaal) financieel register met de uiteindelijke begunstigden van bedrijven 
  en trusts. 

 5) Country-by-country reporting voor multinationals, waarbij zij voor elk land waarin ze 
  actief zijn data publiek beschikbaar moeten maken. 



corruptie en financiering van illegale activiteiten. Transparantie kan dus een positieve rol spelen in 
de bestrijding van die illegale activiteiten. 

Door minder uitzonderingen en aftrekposten in te stellen, worden de (al dan niet legale) 
ontwijkingspistes verminderd. Bij veel van die aftrekken en uitzonderingen bestaat er bovendien een 
Mattheüseffect. In de personenbelasting vormen de woonbonus  en de aftrek voor pensioensparen  62 63

een duidelijke illustratie. Zoals André Decoster schrijft: “Het aanvoelen van veel mensen dat de 
meeste fiscale uitgaven vooral de rijkere belastingplichtigen ten goede komen, is dus juist.”  Een 64

hervorming van die belastingaftrekken zou het belastingstelsel in één klap progressiever en 
eenvoudiger maken.  In de vennootschapsbelasting kunnen we bijvoorbeeld denken aan de 65

notionele interestaftrek. Op vlak van de uitzonderingen is het belangrijk dat uitzonderingen vooral 
toegekend worden bij belastingen op kapitaal en vermogens, en zoals eerder gesteld zijn dat de 
meest progressieve belastingen.  Ook daar kunnen dus de eenvoud en progressiviteit tegelijkertijd 66

versterkt worden.  

Ten tweede leidt een gebrek aan data door geheimhouding of complexiteit tot gebrekkig onderzoek 
en beleid. Betere data kunnen bijvoorbeeld helpen om sneller financiële instabiliteit te detecteren, 
maar ook om de progressiviteit van ons belastingstelsel te beoordelen, of beter de 
sociaaleconomische ongelijkheid in kaart te brengen.  Het maakt het ook gemakkelijker voor 67

academici en de civiele samenleving om eventuele problemen en negatieve trends aan te kaarten. Op 
die manier kan een eenvoudige en transparante fiscaliteit leiden tot betere inzichten. Het kan ook 
resulteren in meer vertrouwen van de burgers in het belastingstelsel, de overheid, en elkaar. 

Ten derde maakt transparantie de administratie van het belastingstelsel veel effectiever, en 
vermindert het de administratiekosten. Dat zou betekenen dat er meer middelen vrijkomen binnen 
de overheid om de strijd tegen de grootschalige fiscale fraude te voeren. 

Tot slot is het nog noodzakelijk om enkele misvattingen over een eenvoudige fiscaliteit uit de wereld 
te helpen. Een eenvoudige fiscaliteit is niet hetzelfde als lagere tarieven. In tegenstelling tot wat vaak 
beweerd wordt, resulteren lagere tarieven ook niet in minder belastingontwijking of 
belastingontduiking.  Een eenvoudig systeem betekent bovendien ook niet per se minder tarieven 68

(of in een extreem geval, de “vlaktaks”).  De toepassing van verschillende tarieven is een vrij 69

eenvoudige bewerking op het einde van de rekening. Bovendien is een verschil in tarieven 
noodzakelijk voor de progressiviteit van het belastingstelsel. Volgens Ed Kleinbard (University of 
Southern California) dient de vraag naar minder tarieven dan ook vooral de doelstelling om de 
belastingdruk op de meest vermogenden te verminderen.  70
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Wat vindt de publieke opinie?

Hierboven werden de vijf principes van een rechtvaardige fiscaliteit geschetst. Wij zijn er niet alleen 
van overtuigd dat de principes een leidraad kunnen vormen bij het beoordelen van ons 
belastingstelsel en fiscale hervormingen, maar ook dat er een breed draagvlak voor bestaat bij de 
publieke opinie. Hieronder zetten we de resultaten samen van de bestaande opiniepeilingen over 
belastingen om de steun van de Belgen voor de eerste drie principes te evalueren.  71

Principe 1: De collectieve behoeften bepalen de belastingdruk 

Laten we beginnen met het eerste principe. Uit de vele discussies over onze belastingdruk zou je 
kunnen concluderen dat een lagere belastingdruk een prioriteit is voor veel Belgen. Die conclusie 
wordt op zijn minst sterk genuanceerd door opinieonderzoek. Uit de meest recente Eurobarometer 
(enquête uitgevoerd in mei 2016) blijkt dat belastingen voor 13% van de Belgen één van de twee 
belangrijkste problemen waren waar ze op dat moment moesten mee omgaan.  Het grootste 72

probleem bleek de inflatie en de stijgende levensduurte (37%). Dat zou een indicatie kunnen zijn 
dat veel Belgen hogere prijzen voor openbare diensten een groter probleem vinden dan 
belastingen.  73

Onderzoek van de Katholieke Universiteit Leuven toont in elk geval dat bij de verkiezingen van 
2014 sociale thema’s, zoals werkgelegenheid en tewerkstelling (43,8%), gezondheidszorg (37,6%), 
pensioen en brugpensioen (33,0%) en sociale zekerheid (27,1%) belangrijker stemmotieven waren 
voor de Vlaamse kiezer dan belastingen (24,2%).  Bovendien vindt volgens de Eurobarometer 74

slechts 9% van de Belgen dat het belastingstelsel één van de twee grootste problemen is voor het 
gehele land, veel minder dan terrorisme (33%) en immigratie (27%), maar ook dan werkloosheid 
(21%), de economische situatie (16%) en pensioenen (15%).  Tot slot staat 62% van de Belgen 75

positief tegenover de term “openbare diensten”, terwijl 34% er negatief tegenover staat; 72% van de 
Belgen staat positief tegenover de term “solidariteit”, en 25% staat daar negatief tegenover. 

Betekent dit dat alle Belgen graag meer belastingen willen betalen? Dat zou een te verregaande 
conclusie zijn. Maar het lijkt er wel op dat Belgen niet zo negatief staan tegenover belastingen als 
vaak gedacht wordt. Zoals de onderzoekers aan de Katholieke Universiteit Leuven stellen: “In 
tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht staan Belgen helemaal niet zo afkerig tegenover 
belastingheffing.”  76
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Principe 2: De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten 

Dat brengt ons bij het tweede principe: de verdeling van de belastingdruk. Uit verschillende studies 
blijkt dat het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen zeer breed 
gesteund wordt. Zo is een grote meerderheid van de Belgen voorstander van een 
vermogensbelasting of van hogere bijdragen voor vermogens. Peilingen spreken van 69% over 75% 
en 78,2% tot 85% voorstanders.  Bovendien vindt volgens het onderzoek van de Katholieke 77

Universiteit Leuven 48,8% van de Belgen dat de belastingen op inkomen uit financiële activa 
moeten verhoogd worden (tegenover 18,5% die vindt dat ze verlaagd moeten worden).  Voor 
belastingen op bedrijfswinsten bepleit 51,9% een verhoging, en slechts 17,6% een verlaging.  78

Daarbij moet ook opgemerkt worden dat bijna 89% van de Belgen voorstander is van strengere 
regels rond belastingontwijking en belastingparadijzen,  en dat 82% van de Belgen het eens is dat 79

grote fraudeurs hun straf niet meer mogen ontlopen door een boete te betalen.  Aangezien het 80

algemeen aangenomen wordt dat fiscale fraude en belastingontwijking meer voorkomen bij grote 
bedrijven en vermogende individuen, wat recent onderzoek ook bevestigt,  betekent dat opnieuw 81

een grote steun voor hogere bijdragen van vermogenden aan de schatkist. 

Ook voor andere vormen van meer progressiviteit is er brede steun. Zo vindt een ruime meerderheid 
dat de belastingen op de laagste inkomens (een beetje) moet verlaagd worden (76,4%) en een 
kleinere meerderheid dat de belastingen op de middeninkomens (een beetje) moeten verlaagd 
worden (57,4%), maar 70,6% van de Belgen vindt dat de belastingen op de hoogste inkomens (een 
beetje) moeten verhoogd worden.  Bovendien is een grote meerderheid van de Belgen tegenstander 82

van een verhoging van de consumptiebelastingen, die zoals eerder aangetoond de minst progressieve 
vorm van belastingen zijn. Volgens een peiling van Ipsos kant 86% van de Belgen zich tegen een 
verhoging van het btw-tarief van 21% naar 22%.  83

We kunnen dus besluiten dat het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen een zeer groot draagvlak kent onder de Belgische bevolking.  Zoals de onderzoekers van de 84

Katholieke Universiteit Leuven concluderen: “Een roep naar een sterker herverdelend 
belastingstelsel loopt als een rode draad doorheen de resultaten.”  85

Principe 3: Wat je niet wil, kan je meer belasten 

Wat dan met het belasten van public bads? Op het eerste gezicht lijken de moeilijk te wijzigen 
consumptiegewoonten aan te duiden dat Belgen geen voorstander zouden zijn van groene 
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belastingen. Onderzoek spreekt dat tegen: volgens de recente studie van de Katholieke Universiteit 
Leuven is meer dan 71,3% van de Belgen gewonnen voor (een beetje) hogere belastingen op 
milieuvervuilende producten en activiteiten.  86

Ook de financiële transactietaks (FTT) kan op brede steun rekenen. Uit verschillende 
opinieonderzoeken blijkt dat een duidelijke meerderheid van de Belgen voorstander is van een 
financiële transactietaks.  Volgens de meest recente Eurobarometer is 58% van de Belgen 87

voorstander (waarvan 27% sterk voorstander), en 37% tegenstander (waarvan 11% sterk 
tegenstander).  In een recente opiniepeiling op vraag van Oxfam, uitgevoerd door Research Now, 88

gaf 61% van de Belgen aan voorstander te zijn van de FTT.  89
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Conclusie

In dit luik van de studie hebben we vijf principes van fiscale rechtvaardigheid voorgesteld. Aan de 
hand van die principes is het mogelijk om belastingstelsels te beoordelen, om fiscale hervormingen 
te evalueren, en om concrete beleidsvoorstellen te doen. 

Als eerste principe bespraken we het feit dat de collectieve behoeften de hoogte van de belastingen 
moeten bepalen. Nu is meestal de centrale aanname in het maatschappelijk debat dat de 
belastingdruk in België te hoog ligt. We bespraken de misvattingen over het concept 
“belastingdruk”, dat eigenlijk een weinigzeggend concept is. Volgens deze studie moeten andere 
vragen centraal staan. Welke collectieve economische, sociale, ecologische en democratische 
doelstellingen willen we bereiken? En zijn de belastinginkomsten daarvoor op dit moment 
toereikend of niet? 

Het tweede principe dat aan bod kwam is het bekende principe dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen. We stelden dat dit betekent dat belastingen op 
vermogens(inkomsten) progressiever zijn dan belastingen op arbeid, die op hun beurt progressiever 
zijn dan belastingen op consumptie. Daarbij schetsten we ook de evoluties die zich de laatste 
decennia in de fiscaliteit voordoen op internationaal niveau. De belastingen op de mobiele factoren, 
vennootschappen, vermogens en hoge inkomens, staan onder druk. Het gevolg daarvan is dat de 
lasten meer dreigen te vallen op de lage inkomens en middenklasse, en dat de progressiviteit van het 
belastingstelsel in gevaar kan komen. 

Ten derde bespraken we het principe dat je datgene wat negatieve maatschappelijke effecten heeft, 
de zogenaamde public bads, meer kan belasten. In de eerste plaats gaat het hier om activiteiten, 
producten en processen met hoge externe kosten voor het klimaat en de leefomgeving. Een 
vergroening van de belastingen zou een rol kunnen spelen in het bestrijden van die activiteiten, en 
terwijl ook nog eens opbrengsten genereren. Een tweede voorbeeld van een public bad is een te grote 
of te risicovolle financiële sector. In dat opzicht zou een financiële transactietaks, die in het najaar 
van 2016 in de actualiteit stond, zeker een positieve zaak zijn. Daarbij moet wel opgemerkt worden 
dat belastingen op public bads eerder aanvullend zijn dan dat ze een vervanging kunnen zijn voor 
belastingen op vermogen en arbeid. 

Een vierde principe dat aan bod kwam, is dat het belastingstelsel robuust en toekomstbestendig 
moet zijn. Dat betekent onder meer dat de belastbare basis niet wordt ondermijnd door 
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maatschappelijke en economische evoluties, zoals in het tweede luik van deze studie wordt 
besproken. Het betekent ook dat processen worden tegengegaan die de belastbare basis versmallen 
of ondermijnen, zoals belastingontwijking, fiscale fraude en een internationale race to the bottom. 

Als vijfde en laatste principe bespraken we de wenselijkheid van meer eenvoud en transparantie. Er 
werd gesteld dat dit niet hetzelfde is als lagere en minder tarieven, maar wel minder aftrekposten en 
uitzonderingen. Het betekent ook een grotere beschikbaarheid van gegevens voor de fiscus, en in 
sommige gevallen ook voor de burger. Meer eenvoud en transparantie kan ook zorgen voor een 
grotere legitimiteit van het belastingstelsel bij de bevolking.  

In een laatste deel bekeken we verschillende opinieonderzoeken over belastingen. Daarbij vonden 
we dat er voor de geschetste principes een vrij breed maatschappelijk draagvlak bestaat. De publieke 
opinie staat niet zo afkerig tegenover belastingheffing als vaak wordt aangenomen. Dat is des te 
meer het geval als de belastingen rechtvaardig verdeeld worden, en de vermogende individuen, grote 
bedrijven en hoge inkomens meer bijdragen dan vandaag het geval is. Ook belastingen op public bads 
zijn populair, met een grote meerderheid die voorstander is van een vergroening van de belastingen, 
net als van een serieuze bijdrage van de financiële sector. 

De brede steun voor de vijf principes die in dit luik van de studie geschetst werden, is een indicatie 
dat de Belgische burger een rechtvaardig en toekomstbestendig belastingstelsel belangrijk vindt. Het 
is dan ook cruciaal om te onderzoeken welke evoluties dat belastingstelsel kunnen ondermijnen, en 
hoe we met die evoluties kunnen omgaan om toch de financiering van de overheid veilig te stellen. 
Deze cruciale vragen komen daarom aan bod in het tweede luik van deze studie. 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Eindnoten
 Alleen in het verkiezingsprogramma van Open VLD werden geen referenties naar rechtvaardige belastingen 1

teruggevonden.

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-159_en.htm2

 http://oecdinsights.org/2014/09/29/combating-beps-and-making-sure-we-have-fair-tax-systems-an-oecdg20-3

venture/

 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp0222164

 Bijvoorbeeld Oxfam (www.oxfamsol.be/nl/op-weg-naar-fiscale-rechtvaardigheid), 11.11.11 (http://www.11.be/onze-5

thema-s/item/rechtvaardige-fiscaliteit), het Financieel Actie Netwerk (http://www.hetgrotegeld.be/index.php/
het_grote_geld/Fan).

 Bijvoorbeeld het Tax Justice Network (http://www.financialsecrecyindex.com/PDF/Belgium.pdf ), professor 6

belastingrecht Michel Maus (http://www.knack.be/nieuws/belgie/ook-belgie-is-een-belastingparadijs/article-
normal-91614.html), de Britse specialist Richard Murphy (http://www.forbes.com/2010/07/06/tax-havens-delaware-
bermuda-markets-singapore-belgium.html), Matthew Dalton, journalist bij de Wall Street Journal: http://
blogs.wsj.com/brussels/2013/11/08/de-gucht-vs-belgium-highlights-tax-haven-at-heart-of-europe/, HIVA-
onderzoekers Pacolet en Strengs (https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/321746/1/
R1374_Fiscale_uitgaven.pdf ), en parlementslid Marco Van Hees (http://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?
isbn=9789491297571).

 https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp0222167

 https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf8

 Zie voor een overzicht http://www.taxjustice.net/2015/08/18/the-alec-rankings-does-smaller-government-mean-9

higher-growth/. Gelijkaardige oefening van Minerva-kernlid Stan De Spiegelaere: http://www.dewereldmorgen.be/
blog/poliargus/2014/08/11/minder-belastingen-meer-groei.

 Data over belastingdruk van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-10

analysis-taxation/data-taxation_en), data over BBP per capita van Eurostat (GDP per capita in PPS).

 http://www.andredecoster.be/wp-content/uploads/2013-Decoster-DGMG-Vrijdenken-over-een-11

Belastinghervorming.pdf

 De enige omstandigheid waarin belastingen geen transfer zijn binnen de economie, is wanneer de belastinginkomsten 12

hoger zijn dan de uitgaven, en er dus een begrotingsoverschot is. In dit geval haalt de staat effectief wel waarde uit de 
economie.

 http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/13

Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf

 Noteer dat de vermogensongelijkheid waarschijnlijk nog sterk onderschat is door de prevalentie van 14

belastingparadijzen, zoals een recente paper van Alstadsaeter, Johannesen en Zucman besluit. Zie o.a. de slides op 
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/altri-atti-convegni/2015-analysis-household-finances/presentazioni/
2.Johannesen.pdf of http://gabriel-zucman.eu/files/econ133/2016/Econ133_Lecture19.pdf. Zie ook https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1692.pdf.

 https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2016/ecotijdii2016_h2.pdf15

 Data over inkomensongelijkheid afkomstig van Eurostat (Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-16

SILC survey) en over vermogensongelijkheid van de Europese Commissie (ec.europa.eu/social/BlobServlet?
docId=11782&langId=en). Ook uit het Allianz Global Wealth Report blijkt de gini-coëfficiënt voor vermogen heel hoog 
te zijn: https://www.allianz.com/v_1444215837000/media/economic_research/publications/specials/en/
AGWR2015_ENG.pdf. Volgens het IMF was de GINI-coëfficiënt voor een sample van 26 landen in het begin van de 
jaren 2000 0,68 voor vermogen tegenover 0,36 voor inkomen: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/
2014/012314.pdf. Zie ook http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-design-for-inclusive-economic-
growth_5jlv74ggk0g7-en.

 Dat is ook internationaal het geval: https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf.17
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http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1402.pdf
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp022216
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp022216


 http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/CRESUS_Policy_Brief_10%20juni%202016.pdf & http://18

www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202014%206104%2001_mei%202014_0.pdf

 https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2016/ecotijdii2016_h2.pdf, ook http://19

cdn.equitablegrowth.org/wp-content/uploads/2016/09/12110047/091216-corporate-tax.pdf

 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-design-for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en. Uit analyses voor 20

Zweden, Frankrijk en de VS blijkt dat meerwaarden op aandelen voor topinkomens een zeer belangrijke bron van 
inkomsten zijn, terwijl ze voor 90% van de bevolking verwaarloosbaar zijn. Zie http://www.sampol.be/samenleving-en-
politiek/zoeken-in-sampol/2177.

 http://cdn.equitablegrowth.org/wp-content/uploads/2016/09/12110047/091216-corporate-tax.pdf21

 De belastingen op kapitaalinkomsten en vermogen worden hier in brede zin behandeld: belastingen op financieel 22

vermogen en vermogenswinsten, maar ook bijvoorbeeld grondwaardebelasting, vastgoedbelastingen en 
erfenisbelastingen.

 De data voor het aandeel van arbeid in het nationaal inkomen (wage share of labour income share) zijn gemakkelijker 23

beschikbaar dan die voor het aandeel van kapitaal (profit share of capital share). Het is echter logisch dat als het aandeel 
van arbeid daalt, dat het aandeel van kapitaal stijgt. Dat blijkt uit ook onderzoek naar het aandeel van kapitaal, zie 
bijvoorbeeld http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_805.pdf of http://www.bis.org/publ/work231.pdf. Bovendien stelt 
recent onderzoek dat een groter aandeel voor kapitaal correleert met een grotere inkomensongelijkheid, wat logisch is 
gezien de hogere ongelijkheid van vermogen dan van arbeid: http://ehes.org/EHES_92.pdf.

 http://piketty.pse.ens.fr/files/PikettyZucman2014QJE.pdf24

 Zie voor een overzicht http://poliargus.be/wp-content/uploads/2015/03/SAMPOL_maart2015_Olivier-25

Pintelon.pdf, voor een recent artikel http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pam.20494/abstract, zie ook http://
feb.kuleuven.be/public/NDAAA32/AD/Papers/2009%20Decoster%20(5).pdf.

 http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/tuiyc_-_eng_-_web_file.pdf26

 http://cdn.equitablegrowth.org/wp-content/uploads/2016/09/12110047/091216-corporate-tax.pdf, http://27

ec.europa.eu/economy_finance/events/2014/20141113-taxation/documents/zucman01.pdf

 https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/321746/1/R1374_Fiscale_uitgaven.pdf.28

 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-design-for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en29

 Zie bijvoorbeeld http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1475-4932.12004/30

abstract;jsessionid=F597E97C0FE8B42C0B8094C82F5BF2F7.f03t03. Piketty, T, E Saez and S Stantcheva (2014) 
"Optimal taxation of top labor incomes: A tale of three elasticities", American Economic Journal: Economic Policy 6(1): 
230-271. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/90145/1/77640329X.pdf. Zie ook http://www.oecd-ilibrary.org/
taxation/tax-design-for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en.

 https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf31

 Zie ook bijvoorbeeld voor deze internationale trend in hoge-, midden- en lage inkomenslanden: http://www.imf.org/32

external/np/pp/eng/2014/050914.pdf.

 Zie bijvoorbeeld http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/050914.pdf.33

 Zie ook https://www.imf.org/external/np/pp/eng/2014/012314.pdf en http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-34

design-for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en. Broncijfers grafiek 5: Data van de Europese Commissie: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en.

 http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-design-for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en35

 https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42729.pdf. Het gemiddelde belastingtarief voor hoge inkomens was weliswaar een 36

stuk lager, maar lag toch ook nog hoger dan 60%.

 Piketty, Saez, … http://www.nber.org/papers/w17616.pdf37

 Data van de OECD Tax Database: http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm.38

 Data van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-39

taxation_en.
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 http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/40

vat_rates_en.pdf

 http://voxeu.org/article/too-much-globalisation-can-be-taxing41

 http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/42

Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf, http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-design-
for-inclusive-economic-growth_5jlv74ggk0g7-en

 Een derde optie zou zijn om bij de belasting op consumptie een onderscheid maken tussen basisgoederen, die voor 43

iedereen toegankelijk moeten zijn, gewone consumptiegoederen, en luxeconsumptiegoederen. Zo was voormalig 
Nederlands Minister van Financiën Henk Hofstra een groot voorstander van het extra belasten van luxeproducten. Er 
bestaat nu al een diversificatie in de tarieven, met verlaagde tarieven van 6% en 12%, maar die lijkt in het algemeen 
weinig doordacht te zijn. Bovendien is er geen tarief boven het standaardtarief van 21%. Vanuit een progressieve visie 
zou een hoger tarief voor luxeconsumptiegoederen eventueel een gerechtvaardigde optie kunnen zijn, al is de 
consumptiebelasting niet altijd het beste middel om ongelijkheid tegen te gaan. 

 http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/44

Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf

 Sommigen stellen ook specifieke groene belastingen voor, zoals een vliegtuigtaks (http://b.3cdn.net/nefoundation/45

58e9fad2705500ed8d_hzm6yx1zf.pdf ), een vleestaks (http://www.vox.com/2016/8/18/12248226/eat-less-meat-
campaign-fail of https://www.theguardian.com/environment/2016/may/25/un-expert-calls-for-tax-on-meat-
production) of een belasting op plastic zakjes (http://neweconomics.org/why-the-plastic-bag-charge-is-working/). Een 
algemene belasting op CO2-uitstoot valt waarschijnlijk te prefereren boven taksen die verschillende activiteiten met 
gelijkaardige CO2-uitstoot anders behandelen.

 http://www.hogeraadvanfinancien.be/sites/default/files/public/publications/hrf_fisc_2009_09.pdf46

 http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/47

tax_structures/2016/econ_analysis_report_2016.pdf

 http://www.euractiv.com/section/sustainable-dev/interview/hans-bruyninckx-green-taxation-not-really-happening-48

in-europe

 http://www.hogeraadvanfinancien.be/sites/default/files/public/publications/hrf_fisc_2009_09.pdf49

 Zie ook http://www.hogeraadvanfinancien.be/sites/default/files/public/publications/hrf_fisc_2009_09.pdf50

 http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-taxation-and-eu-environmental-policies/at_download/file. 51

Voor België levert een CO2-taks volgens het voorstel van de Hoge Raad voor Financiën bijvoorbeeld slechts rond de 
0,5% van het bbp op: http://www.hogeraadvanfinancien.be/sites/default/files/public/publications/hrf_fisc_2009_09.pdf.

 http://voxeu.org/article/why-growth-finance-drag-real-economy, https://academic.oup.com/ser/article-abstract/52

13/3/525/1668151/Did-financialization-reduce-economic-growth, http://www.oecd.org/eco/How-to-restore-a-
healthy-financial-sector-that-supports-long-lasting-inclusive-growth.pdf, http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/
2015/sdn1508.pdf

 Zie bijvoorbeeld http://cepr.net/images/stories/reports/reining-in-wall-street-to-benefit-all-americans.pdf voor een 53

uitgebreide evaluatie van de effecten.

 Zie bijvoorbeeld http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2014/05/54

Stiglitz_Reforming_Taxation_White_Paper_Roosevelt_Institute.pdf.

 Zie http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/TUIYC_2012_FINAL.pdf.55
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