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Voor minder belastingen
Niemand betaalt graag te veel belastingen. Maar dat is precies wat heel veel gewone
Vlamingen doen : te veel belastingen betalen. Omdat enkelen veel te weinig of niets betalen.
Grote vermogens en multinationals betalen hun faire bijdrage niet. Terwijl miljarden
verdwijnen via een oerwoud aan fiscale constructies en door regelrechte fraude die niet hard
genoeg wordt aangepakt, terwijl de lobby’s aan invloed winnen, wordt het leven voor de
gewone mensen duurder. Gezinnen, kleine zelfstandigen en kmo’s betalen hierdoor teveel
belastingen. Het is aan ons, socialisten, om daar tegen te strijden.
Dit is mijn strijd: voor minder belastingen voor wie vandaag te veel moet betalen, voor meer
bijdragen door de grote vermogens en multinationals.
Voor de gezinnen moet de erfbelasting en de belasting op inkomen uit werk fors omlaag.
Registratierechten en notariskosten bij de aankoop van een woning kunnen perfect
afgeschaft worden. De energiefactuur kan meteen 15% goedkoper worden door de BTW te
verlagen van 21% naar 6%.
Hoe we dat betalen? Door het geld te halen waar het zit: bij de rijken en multinationals die
vandaag weinig of niets bijdragen. Dat kan door grootschalige fraude eindelijk keihard aan te
pakken, door de fiscale achterpoortjes voor het grote geld te sluiten en door ook inkomsten
uit vermogen te belasten.
De welvaart groeit. Het is tijd dat wie daar elke dag aan bijdraagt opnieuw zijn eerlijk deel
krijgt.

Wat is het echte probleem?
Een eerlijk belastingstelsel is één van dè fundamenten van onze sociale welvaartsstaat. In
theorie hebben wij dat : wie meer verdient, draagt meer bij aan de pot die wordt gebruikt
voor investeringen die ons allemaal ten goede komen. Denk maar aan gezondheidszorg en
onderwijs.
Maar in de praktijk is ons belastingssysteem allesbehalve eerlijk. We zien dat een kleine
groep zeer vermogenden gebruik kan maken van allerlei gunstregimes en achterpoortjes.
We zien dat multinationals hun winsten elders parkeren en hier geen belastingen betalen.
We zien dat grootschalige fraude de overheid miljarden kost, maar dat die niet hard genoeg
wordt aangepakt. In Vlaanderen wordt je sneller beboet voor wildplassen dan voor
witwassen.

Dat ondergraaft het draagvlak voor herverdeling en publieke dienstverlening. Dat zorgt
ervoor dat gewone gezinnen, zelfstandigen en kmo’s onrechtvaardig zwaar belast worden.
Zij hebben recht op minder belastingen.

De echte feiten/voorbeelden
●

Erfbelasting : Wie erft, betaalt daarop vanaf de eerste euro belasting, met tarieven
die oplopen tot 55%.
- Albert Frère liet een vermogen na van 6,5 miljard. Zijn erfgenamen betalen daar nul
eurocent
erfbelasting
op.
(https://www.tijd.be/ondernemen/durfkapitaal/het-vermogen-van-frere-is-al-verdeeld/1
0075686.html )
Mensen die de spaarboek en bescheiden gezinswoning van hun ouders erven,
betalen de volle pot. Vanaf de eerste eurocent. Wie zijn vermogen in
vennootschappen steekt, ontsnapt daaraan.
Ruim 2/3de van het vermogen dat jaarlijks wordt doorgegeven naar een volgende
generatie, is in handen van minder dan 15% van de gezinnen. Die enorme
concentratie aan vermogen, samen met de gunstregimes waar alleen rijken gebruik
van kunnen maken, zorgt ervoor dat 85% van de gezinnen een veelvoud aan
erfbelasting betaalt van wat de rijkste 15% betaalt, terwijl die laatste ruim dubbel
zoveel vermogen doorgeeft. (Onderzoek Prof Koen Raes, 2011 :
https://www.knack.be/nieuws/belgie/erfenissen-houden-sociale-ongelijkheid-in-stand/
article-normal-21558.html )

Inkomstenbelasting :
In geen van de 36 OESO-landen is de belasting op arbeid zo hoog als in België. We
hebben - terecht - een progressief tarief. Wie meer verdient, draagt meer bij.
Tenminste, als het gaat over inkomsten uit werk. Inkomsten uit vermogen worden
weinig of zelfs helemaal niet belast in ons land.
Zoals Piketty enkele jaren geleden beschreef, heeft er zich in de afgelopen decennia
een belangrijke verschuiving voorgedaan : het inkomen uit vermogen is veel sneller
gegroeid dan het inkomen uit werk. Daardoor is er ook meer vermogensconcentratie.
(De 10% rijkste Belgen bezitten 50% van het totale vermogen). Het loonaandeel
(=inkomen uit werk) in het totale nationaal inkomen is 59%. In 1981 was dat nog
67%.
Situatie vandaag : terwijl je op je inkomen uit werk tot 50% belastingen betaalt,
ontsnapt wie hetzelfde verdient uit vermogen daar quasi volledig aan. Winsten op

verkoop van aandelen : nul % belasting. Inkomsten uit huur : nul % belasting. Hoe
rechtvaardig is dat? Waarom dat onderscheid?
Ja, de regering Michel voerde met de taks-shift een verlaging van de belasting op
arbeid door. Inmiddels is duidelijk voor wie : de laagste 50% inkomens ging er met
2,26% op vooruit, de bovenste helft met 3,71%. “De winst neemt sterk toe doorheen
de inkomensverdeling, zowel in euro’s als in procent van het beschikbaar inkomen:
armen
winnen
minder,
rijken
meer; ”,
becijferde
de
KULeuven.
(
https://feb.kuleuven.be/les/documenten/Les-172-nota-met-uitleg-en-correctie )
Registratiebelasting :
De aankoopkosten van een woning lopen in Vlaanderen op tot 10% van de
aankoopsom (7% registratierechten + 3% aan notariskosten en hypotheekrechten).
Wie dat niet cash heeft liggen of geen steun krijgt van familie, krijgt geen lening van
de bank. En kan dus geen huis kopen. Wie dat wel kan betalen, krijgt via de
woonbonus het grootste deel van die kosten terug tegen dat zijn lening is
terugbetaald na 20 jaar of meer.
Hoe gek is dat? Eerst mensen zwaar belasten op de aankoop van een woning om
vervolgens een groot deel van die som terug te geven via de fiscale aftrek. En
waarom heffen wij belastingen (hypotheekrechten) op het hebben van geen geld?
Waarom hoge erelonen betalen aan notarissen voor wat een ambtenaar ook kan
doen bij de eenvoudige aankoop van een woning?

Vennootschapsbelasting :
Wanneer anderhalf jaar geleden de “Paradise Papers” lekten, kwam opnieuw naar
boven hoe multinationale ondernemingen via complexe, internationale fiscale
constructies ontsnappen aan het betalen van belastingen op hun winsten in ons land.
Meer nog, wanneer er overheidssteun wordt uitbetaald voor innovatie, investeringen,
…
staan
net
deze
bedrijven
op
de
eerste
rij.
(https://www.knack.be/nieuws/belgie/paradise-papers-nike-en-janssen-pharmaceutic
a-ontvingen-voor-71-miljoen-euro-vlaamse-subsidies/article-normal-924951.html )
De kleine zelfstandige en kmo’s zitten niet met hun winsten in Panama, of hebben
geen bos aan dochterbedrijven langs waar ze hun winsten onbelast kunnen
wegsluizen. Innovatiesteun, investeringssteun : die middelen zijn gereserveerd voor
de grote bedrijven die een rechtstreekse lijn hebben met de regering.
Tegelijk deelt die regering grote cadeau’s uit aan de pharma-lobby waardoor
medicijnen duurder worden en aan Electrabel waardoor de energiefactuur voor de
gezinnen onbetaalbaar wordt.

Conclusie :
Gezinnen, zelfstandigen en KMO’s betalen te veel belastingen omdat grote
vermogens en multinationals hun bijdrage niét (moeten) leveren.
Diezelfde gezinnen kregen de afgelopen jaren dan ook nog eens een tsunami aan
hogere facturen over zich heen. Ze hebben een stijging van de BTW op energie
moeten slikken. Ze betalen meer voor kinderopvang, hoger onderwijs, zorg, en
openbaar vervoer. Ze moeten langer werken voor hun pensioen.
Met als resultaat : 30% meer mensen die bij het OCMW aankloppen om rond te
kunnen
komen.
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/30-procent-meer-vlamingen-kloppen-aan-bij-o
cmw~ab6c41d3/ . Onder hen ook steeds meer werkende mensen die niet meer rond
komen. Met meer dan 230.000 zijn ze, de werkende armen in ons land. Een triestig
record. De voedselbanken hebben nog nooit zoveel volk over de vloer gekregen als
de laatste jaren. En dat terwijl de economie groeit en er nog nooit zoveel mensen
aan het werk waren. Waar is al dat geld naartoe?

De voorstellen van sp.a :
Sp.a wil de welvaart terug eerlijk verdelen door een stevige belastingverlaging voor
gezinnen en zelfstandigen. Dat kan perfect als we ervoor zorgen dat ook de grootste
vermogens en multinationals eindelijk hun faire bijdrage leveren.
Erfbelasting : Op de eerste 250.000 euro die iemand in zijn levensloop verwerft via
schenking of erfenis, ongeacht van wie dat afkomstig is, en ongeacht de vorm
(centen, aandelen, bakstenen, …), betaal je geen belasting. Wie meer verwerft,
betaalt daarop een progressief tarief. Zonder gunstregime voor vennootschappen,
aandelen en schenkingen. Die achterpoortjes waar alleen rijken gebruik van kunnen
maken, sluiten we volledig.
Resultaat : de 85% die vandaag de volle pot betaalt, wordt vrijgesteld. De rijkste 15%
die vandaag weinig of niets bijdraagt, betaalt zijn faire bijdrage.
Inkomstenbelasting : We schaffen het onderscheid tussen inkomsten uit werk en
inkomsten uit vermogen af. Een euro is een euro. Alle inkomsten worden belast op
dezelfde manier. Het bankgeheim heffen we ook op voor binnenlandse geldstromen,
zodat we weten wie welke inkomsten haalt uit vermogen.
Resultaat : de bijdragen uit inkomsten uit vermogen (goed voor 40% van het BNP en
vandaag grotendeels onbelast) zullen stijgen, waardoor de belasting op werk omlaag
kan met 10%.

Registratiebelasting : We schaffen de registratie- en hypotheekbelastingen voor de
eerste eigen woning af en laten eenvoudige transacties van woningen registreren
door ambtenaren, zonder hoog ereloon.
Resultaat : de aankoop van een eigen woning komt ook binnen het bereik van wie
geen grote spaarboek of gulle familie heeft. Op de aankoop van een woning van
250.000 euro scheelt dat 25.000 euro aan bijkomende kosten die afgeschaft worden.
De woonbonus kan afgeschaft worden.
BTW op elektriciteit : sp.a verlaagde die al eens naar 6%. We willen het inmiddels
opnieuw opgetrokken tarief, opnieuw verlagen.
Resultaat : onmiddellijke daling van de energiefactuur met 15%.
Harde aanpak van grote fraude : We schaffen het bankgeheim af net zoals de
schermvennootschappen en de afkoopwet. We versterken de mankracht bij de fiscus
en richten er een cel “superrijken” op. Met meer transparantie, meer controles en
strenge straffen, gaan we achter de miljarden aan die de grote vermogens en
multinationals wegsluizen.
Resultaat : met het geld dat we recupereren van de grote fraudeurs kunnen we de
belastingen voor gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven verlagen.
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