
FISCALITEIT 
15.1. Denkt uw partij er aan de fiscaliteit te vereenvoudigen? 

15.2. Welke fiscale hervorming voorziet uw partij uit te werken? In welke mate zal deze fiscale hervorming een echte fiscale en sociale rechtvaardigheid toelaten? Gaat u akkoord met de 

NUOD om te bevestigen dat een vermindering van de fiscale druk onverwijld moet samengaan met een aanzienlijke intensifiëring van de strijd tegen de fiscale fraude en precieze maatregelen 

om de belastinginning te verbeteren? 

15.3. Op 7 mei 2009 werden door de Parlementaire onderzoekscommissie, inzake grote dossiers van fiscale fraude, vele aanbevelingen gedaan. Engageert uw partij zich tot een strikte 

toepassing en in werking treden van het geheel van de aanbevelingen onder de volgende legislatuur? 

15.4. Het rapport pleitte er voor dat de bevoegde ministers jaarlijks zouden moeten verslag uitbrengen aan de Kamer inzake het in werking treden van de aanbevelingen van de Commissie. 

Dat verslag zou moeten geanalyseerd worden door het Rekenhof voor het onderzoek door de bevoegde commissie. Engageert uw partij er zich toe deze aanbeveling te respecteren? 

15.5. Wat is de houding van uw partij inzake de opheffing van het fiscaal bankgeheim? 

15.6. Welke middelen neemt uw partij in overweging om efficiënt te strijden tegen de fiscale paradijzen, deze binnen de Europese Unie inbegrepen? 

15.7. Welke is de houding van uw partij betreffende de bescherming van klokkenluiders? 

15.8. Welke is uw houding inzake de opheffing van het bankgeheim en de toewijzing van de hoedanigheid van gerechtelijk officier van politie aan de fiscale experten? 

15.9. De criteria om onder het toezicht te vallen van de Administratie van grote ondernemingen werden aanzienlijk opwaarts herzien in 2019. Van 50 bedienden gemiddeld, van 9.000.000 € 

zakencijfer en 4.500.000 € totaal bilan, naar 100 bedienden, 50.000.000 € zakencijfer en 100.000.000 € totaal bilan. Die getallen richten zich naar de praktijken in de andere Europese landen. 

Met dit verschil echter dat er geen consolidatie in acht genomen wordt in België. Vele multinationals zijn voortaan niet meer gecontroleerd door de Administratie van grote ondernemingen 

omwille van de opheffing van die criteria. Denkt uw partij er aan dit te wijzigen? 
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Vrijheid betekent voor ons dat 
inkomsten eerst voor jezelf zijn en 
pas daarna een deel voor de staat. 
We hebben de voorbije legislatuur 
heel wat belastingen al flink 
verlaagd. De koopkracht van wie 
werkt  is fors gestegen dankzij de 
tax shift. De 30%-schijf in de 
personenbelasting werd 
geschrapt en het grensbedrag 
voor de 45%-schijf opgetrokken. 
De belastingdruk daalde en de 
koopkracht steeg met 6 %. Wie 
een brutoloon heeft van 2.500 
euro, ontvangt ten opzichte van 
2014 per maand 122 extra netto. 
Maar we moeten verder gaan. 

We verlagen de 
personenbelasting met 5 miljard 
euro. We schrappen nu ook de 
40%-schijf zodat enkel nog de 
schijven van 25%, 45% en 50% 
overblijven. Vlaanderen maakt 
gebruik van haar fiscale 

15.1. Ons fiscaal systeem is 
decennia lang gebouwd op 
uitzonderingen. We denken dat 
we inderdaad hervormingen 
moeten doorvoeren om deze 
nichefiscaliteit tegen te gaan. 

15.2. België is qua het beperken 
van inkomensongelijkheid een 
primus in Europa. De regering 
Michel heeft bijkomende stappen 
gezet om hierover te waken met 
een belastingverlaging gefocust 
op de laagste lonen en een 
hervorming van de 
bedrijfsbelasting waarin het 
verschil tussen kleine en grote 
ondernemingen zal afnemen. We 
zijn zeker voorstander van een 
kordate aanpak van fiscale fraude. 
Daar hebben we op ingezet onder 
het beleid van voormalig minister 
van financiën Van Overtveldt en 
willen we ook in de toekomst 
doen. 

De strijd tegen fiscale fraude en 
ontwijking moet op een kordate 
manier worden aangepakt. CD&V 
pleit voor de uitvoering van de 
aanbevelingen van de 
parlementaire 
onderzoekscommissies. Volgende 
maatregelen willen we prioritair 
uitvoeren: 

• Een algemeen mechanisme ter 
bescherming van klokkenluiders in 
de private en publieke sector. 
Internationale onthullingen waren 
immers mogelijk dankzij de moed 
van een enkele klokkenluider. De 
implementatie van deze 
klokkenluidersregeling moet 
gepaard gaan met respect voor de 
fundamentele grondrechten; 

• Volledige transparantie over 
fiscale ‘rulings’. Een 
harmonisering van de werking van 
de ‘rulingdiensten’ binnen de EU is 
net zo noodzakelijk; 

15.1. Groen wil de fiscaliteit 
eenvoudiger maken door het 
aantal uitzonderingen en 
vrijstellingen aan te pakken. In 
een complex systeem zijn veel 
optimalisaties en achterpoortjes 
mogelijk. De middelen en tijd die 
de belastingbetaler en de fiscus 
daarin investeren, kunnen 
productiever ingezet worden. We 
vereenvoudigen binnen diverse 
domeinen: minder 
uitzonderingen in de BTW, een 
afbouw van de achterpoortjes in 
de schenk- en erfbelasting op 
korte termijn en een 
harmonisering in de 
vermogensfiscaliteit. 

15.2. Groen gaat voor een taxshift 
van arbeid naar vervuiling en 
vermogen. Door de focus van de 
lastenverlaging te leggen op de 
laagste inkomens en de invoering 
van een progressieve 

15.1. & 15.2. We willen de 
fiscaliteit grondig hervormen. 
Vandaag betalen te veel mensen 
te veel belastingen, omdat een 
kleine groep - vaak vermogenden 
- de regels omzeilt en er te weinig 
betaalt. Burgers en ondernemers 
in ons land zijn best bereid om 
hun eerlijke deel bij te dragen, op 
voorwaarde dat iedereen eerlijk 
bijdraagt volgens haar of zijn 
vermogen. Dat is vandaag niet het 
geval en wij vinden dat niet 
normaal. Daarom grijpen wij in.  

Wie werkt, wordt vandaag veel 
meer belast dan wie inkomen 
haalt uit vermogen. Het mag niet 
uitmaken waar inkomen vandaan 
komt. Uit aandelen, uit huizen of 
uit werk: een euro is een euro en 
die moet gelijk belast worden. 

Met het ‘een euro is een euro’-
principe (en dus ook de grote 
vermogens rechtvaardig te 
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autonomie om de federale 
inspanning te versterken. We 
trekken de grensbedragen van de 
schijven op. Zo zorgen we ervoor 
dat het vooral de lage en de 
middeninkomens zijn die er door 
de belastingverlaging op vooruit 
gaan. Wie voltijds werkt, zal er 
door deze maatregel netto met 
minstens 1.000 euro per jaar op 
vooruit gaan. De focus op de lage 
lonen maakt dat het financiële 
verschil tussen werken en niet 
werken opnieuw een stuk groter 
wordt, wat een positief effect 
heeft op de werkgelegenheid. 
Werkende mensen zijn de motor 
van welvaart. Hoe meer mensen 
werken, hoe meer we solidair 
kunnen zijn met wie het écht 
nodig heeft. 

De fiscaliteit moet zoveel mogelijk 
op basis van het individu worden 
georganiseerd. Mensen zijn vrij 
om te kiezen of ze huwen, 
wettelijk samenwonen, feitelijk 
samenwonen of alleen wonen. 
Die keuze mag niet fiscaal worden 
gestuurd. Discriminatie tussen 
singles en wettelijk 
samenwonenden of gehuwden is 
uit den boze. Zo wordt de 
bijzondere bijdrage voor de 
sociale zekerheid op heden 
berekend op het gezinsinkomen. 
Daardoor betalen singles en 
feitelijk samenwonenden twee 
keer zoveel als gehuwden en 
wettelijk samenwonenden. We 
berekenen deze bijdrage voortaan 
op individuele basis en halveren 
de tarieven. Het resultaat is een 
singles-bonus van maximaal 

15.3. We staan achter de 
aanbevelingen die de efficiëntie 
van de strijd tegen fiscale fraude 
kan verbeteren, los of dit al dan 
niet in een parlementaire 
onderzoekscommissie werd 
aanbevolen. Veel van deze 
aanbevelingen werden al 
uitgevoerd. Er moet nu eerst een 
stand van zaken gemaakt worden 
over verschillende 
departementen (justitie, …) om te 
kijken waar er nog hiaten zijn. 

15.4. Ja 

15.5. Op internationaal vlak is er al 
veel vooruitgang geboekt rond 
gegevensuitwisseling en is België 
pionier geweest. Ook in België 
bestaat er een centraal 
aanspreekpunt bij de Nationale 
Bank die de fiscus en gerecht 
kunnen raadplegen bij vermoeden 
van fraude. Zoals in de commissie 
Panama Papers beslist willen we 
de werking hiervan optimaliseren. 
Maar uiteraard niet in die mate 
dat de gegevens zomaar te 
grabbel worden gegooid. 

15.6. Voormalig minister van 
financiën Van Overtveldt is de 
eerste minister die hiertegen 
concrete maatregelen heeft 
genomen. Niet enkel nam hij het 
voortouw in de dossiers rond 
betere informatie uitwisseling 
tussen de Lidstaten, hij 
introduceerde ook een specifiek 
mechanisme om gebruikt 
belastingparadijzen tegen te gaan, 
nl. de kaaimantax. 

• De opheffing van het 
bankgeheim. De internationale 
automatische uitwisseling van 
(financiële) informatie tussen 
landen heeft het bankgeheim in 
grote mate uitgehold. Wat nog 
rest van het Belgische 
bankgeheim moet worden 
opgeheven. Als het nuttig en 
nodig is, moet de fiscus de stand 
van een bankrekening kunnen 
raadplegen; 

• Een duidelijk kader voor het 
gebruik van onrechtmatig 
verkregen bewijsmateriaal. We 
mogen er niet van uitgaan dat 
onrechtmatig verkregen 
bewijsmateriaal nooit mag 
gebruikt worden. De fiscus mag 
niet verzwakt worden, maar moet 
wel binnen een duidelijk wettelijk 
kader opereren. Voor strafzaken 
heeft men de Antigoonregeling 
ingevoerd. We moeten eenzelfde 
regeling krijgen voor fiscale zaken; 

• Verdere digitalisering zodat de 
cashdrempel kan verlaagd worden 
tot 1.500 euro; 

• De aanpak van de 
ontwijkingsmogelijkheden bij 
schenkingsbelastingen; 

• De boete voor een 
vennootschap die geen aangifte in 
de vennootschapsbelasting 
indient, wordt verhoogd. Er wordt 
ook een onderzoek gedaan naar 
de toename van 
schijnzelfstandigheid. Indien 
nodig worden maatregelen 
genomen; 

• In het verlengde van de 
versterking van de ‘Una 

vermogensrendementheffing, 
zorgen we voor een betere 
verdeling van de lasten in functie 
van de draagkracht. Groen is 
akkoord dat een aanzienlijke 
intensifiëring van de strijd tegen 
de fiscale fraude en precieze 
maatregelen om de 
belastinginning te verbeteren, 
nodig is. 

15.3. Groen heeft in haar 
verkiezingsprogramma een heel 
hoofdstuk besteed aan de strijd 
tegen de fiscale fraude met daarin 
een 14 tal concrete voorstellen. 
Wat de aanbevelingen van 7 mei 
2009 betreft, heeft de fiscale 
regelgeving sindsdien niet 
stilgestaan. Sommige van deze 
aanbevelingen werden 
ondertussen uitgevoerd, andere 
zijn door de gewijzigde context 
niet meer relevant. Nog niet 
uitgevoerde aanbevelingen die 
vandaag nog actueel zijn, moeten 
worden uitgevoerd. 

15.4. Ja 

15.5. Voor Groen is de opmaak 
van een vermogensregister een 
cruciaal instrument in de strijd 
tegen fraude. Dit register zal de 
vermogenscomponenten (met 
inbegrip van de bankrekeningen) 
en de schulden van elk individu 
bijhouden. Dit laat toe om 
onregelmatige geldstromen te 
onderzoeken als er indicaties zijn 
van belastingontduiking. 

15.6. Er zijn heel wat maatregelen 
mogelijk om de strijd tegen de 
fiscale paradijzen te intensifiëren: 

belasten) verminderen we de 
lasten op werk met 10%. Zo 
maken we jobs goedkoper en 
houdt wie werkt op het eind van 
de maand netto meer over. De 
belastingbrief is ook veel te 
complex. Zoveel mogelijk fiscale 
aftrekken schaffen wij af en 
vervangen wij door een 
onmiddellijke korting. Denk maar 
aan de kinderopvang. 

15.3. JA. Meer info over ons 
fraudeplan vindt u hier: 
https://www.s-p-
a.be/media/content/attachment/
19/02/27/Tijd_om_van_fraudebe
strijding_opnieuw_een_speerpun
t_te_maken.pdf 

15.4. JA. 

15.5. Wij zijn voorstander van de 
volledige opheffing van het 
bankgeheim.  De internationale 
standaard inzake de automatische 
uitwisseling van inlichtingen 
geven we navolging door 
eenzelfde derde-
partijrapportering in te stellen 
voor de Belgische financiële 
instellingen met betrekking tot 
Belgische belastingplichtigen en 
de Belgische fiscale administratie. 
Hiermee wordt de transparantie 
ten aanzien van inkomen uit 
vermogen gelijkgetrokken met de 
bestaande transparantie ten 
aanzien van lonen. Dit zal zorgen 
voor een grotere spontane 
naleving van de fiscale wetgeving 
door belastingplichtigen en de 
strijd tegen uitkeringsfraude 
efficiënter maken. 

https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/19/02/27/Tijd_om_van_fraudebestrijding_opnieuw_een_speerpunt_te_maken.pdf
https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/19/02/27/Tijd_om_van_fraudebestrijding_opnieuw_een_speerpunt_te_maken.pdf
https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/19/02/27/Tijd_om_van_fraudebestrijding_opnieuw_een_speerpunt_te_maken.pdf
https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/19/02/27/Tijd_om_van_fraudebestrijding_opnieuw_een_speerpunt_te_maken.pdf
https://www.s-p-a.be/media/content/attachment/19/02/27/Tijd_om_van_fraudebestrijding_opnieuw_een_speerpunt_te_maken.pdf
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365,64 euro op jaarbasis. We laten 
het huwelijksquotiënt uitdoven, 
door geen nieuwe instroom meer 
toe te laten. Als we onze 
werkzaamheidsgraad willen 
optrekken, dan kunnen we geen 
fiscale subsidies in stand blijven 
houden die mensen belonen als ze 
niet gaan werken. 

De voorbije jaren werd ook sterk 
ingezet op lastenverlagingen 
specifiek voor startende 
ondernemingen. Wie in de 
periode 2016-2020 een eerste 
werknemer aanwerft, is volledig 
vrijgesteld van RSZ-
werkgeversbijdragen voor die 
werknemer en dat gedurende de 
volledige periode van 
tewerkstelling. We breiden deze 
maatregel uit tot eerste 
aanwervingen na 1 januari 2020 
en tot tweede aanwervingen. 
Voortaan moeten er dus geen RSZ-
werkgeversbijdragen meer 
worden betaald op de eerste twee 
aanwervingen. 

Ook de belastingen voor bedrijven 
werden in de vorige legislatuur 
verlaagd. We verlaagden het 
basistarief in de 
vennootschapsbelasting van 34% 
naar 25%, met een voordelig tarief 
voor KMO’s van 20% op de eerste 
schijf van 100.000 euro winst. De 
komende jaren ijveren we ook 
binnen de EU voor een 
vennootschapsbelasting die geïnd 
wordt op dezelfde basis, binnen 
een vork van tarieven. Zo maken 
we komaf met deloyale 
concurrentie tussen lidstaten én 

15.7. In fiscale zaken is er vooral 
discussie rond de bruikbaarheid 
van informatie die klokkenluiders 
aanbrengen. Niet duidelijk over 
welke bescherming van de 
klokkenluiders het hier gaat. 

15.8. Zie antwoord op zelfde vraag 
over bankgeheim. 

15.9. Consolidatie wordt 
ingevoerd. 

 

 

Viaprocedure’, willen we een 
betere samenwerking tussen 
Justitie en de FOD Financiën om 
de strijd tegen fiscale fraude meer 
armslag te geven. 

1) Groen is voorstander om 
maximaal de OESO-
aanbevelingen te implementeren 
omtrent de strijd tegen de erosie 
van de nationale 
belastinggrondslagen (BEPS) en 
wil ten volle de anti-
ontgaansrichtlijn (ATAD) 
implementeren, zodat België 
volwaardige CFC wetgeving heeft. 

2) Groen wil één uniforme en 
strenge lijst van 
belastingparadijzen die volgens 
een vast stramien wordt 
geëvalueerd. 

3) We garanderen een maximale 
implementatie van de 
antiwitwasrichtlijn. 

15.7. De onthullingen ten dienste 
van het algemeen belang gaan 
vaak gepaard met een hoge 
persoonlijke prijs. Sommigen 
werden vervolgd, anderen 
betaalden het met hun leven. We 
voeren een sluitende en bindende 
bescherming in voor 
klokkenluiders in België en bij 
uitbreiding de hele Europese 
Unie. 

15.8. Voor wat het bankgeheim 
betreft, verwijzen we naar het 
antwoord op vraag 15.3. Groen 
wil BBI-ambtenaren laten 
inschakelen bij het parket met het 
statuut van gerechtelijke officier. 

15.9. Groen is van mening dat het 
aan de verschillende pijlers van de 
Algemene Administratie van de 
Fiscaliteit is om tot een sluitend 
controlesysteem te komen. 

15.6. Op Europees en OESO-
niveau kiezen we voor een sterke 
fiscale harmonisatie van de 
vennootschapsbelasting: 

● de BEPS-richtlijnen van de 
OESO/G20 rond de bestrijding van 
belastingontwijking van 
multinationals zijn een belangrijke 
eerste stap naar meer 
internationale, zelfs mondiale, 
samenwerking. Deze 
minimumvereisten moeten door 
alle landen ook effectief 
geïmplementeerd worden;  

● een tweede pakket regels tegen 
winstverschuiving en 
grondslaguitholling is 
noodzakelijk om onder meer de 
digitale economie te vatten;  

● op langere termijn willen we 
naar een volledig 
geharmoniseerde Europese 
vennootschapsbelasting. Een 
geharmoniseerde belastingbasis 
(CCCTB) en een Europees 
minimumtarief zijn daartoe een 
noodzakelijke stap;  

● publieke land-per-land 
rapportering voor multinationale 
ondernemingen (country-by-
country reporting) wordt op 
Europees niveau ingevoerd: de 
verplichting dat multinationals 
gegevens over onder meer hun 
winsten, omzet en personeel 
rapporteren op een land-per-land 
basis, voor elk land en jurisdictie 
waar deze actief zijn, zowel 
binnen als buiten de EU;  

● om in tussentijd fiscale 
staatssteun door Europese 
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verhinderen we dat 
multinationals door de fiscale 
mazen van het net kruipen. De 
huidige tijdelijke vrijstelling van 
onroerende voorheffing op 
materieel en outillage voor 
nieuwe investeringen loopt af 
eind 2019. We verlengen deze 
tijdelijke vrijstelling verder zodat 
het belastbaar kadastraal 
inkomen op materieel en outillage 
verder uitdooft. Op die manier 
dalen de lasten op bedrijven 
verder en worden investeringen in 
nieuwe meer energiezuinige 
installaties gestimuleerd. 

We verlagen de erf- en de 
schenkbelastingen. Inkomsten die 
al belast zijn bij de verwerving, 
moeten niet nog eens zwaar 
worden belast als ze worden 
doorgegeven. De voorbije 
legislatuur hebben we het 
erfrecht hervormd en de 
erfbelastingen buiten de rechte 
lijn - tussen broers en zussen of 
tussen andere personen - fors 
verlaagd. We zetten nieuwe 
stappen. Het hoogste tarief van 
55 % moet minstens tot onder de 
50 % zakken. En bij erfenissen aan 
andere personen zorgen we 
ervoor dat de tarieven voortaan 
worden toegepast op de 
afzonderlijke erfdelen, zoals bij de 
erfenissen in rechte lijn, tussen 
partners en tussen broers en 
zussen. De gezinswoning is al 
vrijgesteld van erfbelastingen in 
voordeel van de langstlevende 
partner. We willen dit uitbreiden 
naar alle overdrachten in de 
rechte lijn. Sinds vorig jaar geniet 

 

 

lidstaten snel en effectief terug te 
kunnen draaien, worden de 
diensten van Directoraat-generaal 
Concurrentie van de Europese 
Commissie versterkt. De Europese 
staatssteunregels worden 
maximaal ingezet tegen nationale 
lidstaten die belastingprivileges 
toekennen waarmee 
multinationals hun faire bijdrage 
ontwijken; 

Met het oog op de effectieve 
aanpak van grensoverschrijdende 
financiële criminaliteit wordt een 
Europees agentschap 
gespecialiseerd in financiële en 
belastingfraude opgericht. Dit 
agentschap moet beschikken over 
controle- en 
onderzoekscapaciteit. 

De internationale standaard 
inzake de automatische 
gegevensuitwisseling van 
bankgegevens moet door alle 
landen worden geïmplementeerd 
op straffe van sancties. Daarnaast 
moet een gelijkaardige 
internationale standaard worden 
ingevoerd betreffende de 
automatische uitwisseling van 
gegevens over ‘uiteindelijk 
begunstigden’ van 
vennootschappen, stichtingen en 
trusts. 

15.7. Wij zijn  voorstander van het 
uitwerken van een wettelijke 
bescherming voor klokkenluiders, 
zoals opgenomen in de 
aanbevelingen  van de panama-
commissie in het federaal 
parlement. 
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de langstlevende partner van een 
vrijstelling van erfbelastingen op 
roerende goederen op een eerste 
schijf van 50.000 euro. Die 
vrijstelling willen we verhogen 
naar 250.000 euro.  

Ook in de woonfiscaliteit zetten 
we nieuwe stappen. Vorig jaar 
werden de Vlaamse 
registratierechten vereenvoudigd 
en verlaagd. De komende jaren 
willen we verder gaan op dit elan. 
Belastingen op 
vastgoedtransacties werken 
marktverstorend en verkleinen de 
arbeidsmobiliteit. Anderzijds 
stellen we vast dat de woonbonus 
niet doet waarvoor hij bedoeld is. 
We schaffen daarom de 
woonbonus af voor nieuwe 
hypothecaire leningen en 
verlagen tegelijkertijd het 
basistarief van de 
registratierechten van 7 naar 4 %. 
Dankzij de liberalen werd de 
zogenaamde ‘miserietaks’ 
afgeschaft sinds 2015: het 
verdeelrecht voor verdelingen en 
afstanden van onroerende 
goederen tussen ex-echtgenoten 
en ex-wettelijk samenwonenden 
werd teruggebracht van 2,5% naar 
1%. We willen een volgende stap 
zetten en het algemene tarief van 
het verdeelrecht op 1% brengen. 
Zo maken we het goedkoper voor 
erfgenamen en begunstigden van 
een schenking die samen in een 
onverdeeldheid zitten, om uit de 
onverdeeldheid te treden. 

15.8. Wij zijn voorstander van 
beide maatregelen. 

15.9. Dat kan wat ons betreft 
herbekeken worden. 

 


