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Gelegenheidstoespraak academische zitting oprichting Antwerp Tax Academy: 

"Fiscaliteit vandaag: van wildgroei naar duidelijkheid" 

21 februari 2013 

 

Dames en heren, Geachte professoren, 

Beste Bruno, 

 

Ik wil beginnen met u te danken. Dank u voor dit initiatief om de fiscaliteit in een 

groter geheel te integreren.  Dank u voor deze oefening in pluridisciplinaire reflectie, op 

een ogenblik waarop we dat broodnodig hebben. Hier gaat het niet over het 

hokjesdenken van de specialist, maar over een maatschappelijke blik op de fiscaliteit.  

Hier is men niet bang filosofische, economische, sociologische, ja zelfs psychologische 

vragen over ons belastingsysteem te stellen.  Meer dan ooit hebben we nood aan dit 

soort reflectie. Dit centrum komt op het juiste ogenblik, op het moment dat de geesten 

meer en meer aan het rijpen zijn.  Het besef is gegroeid dat een diepgaande hervorming 

van de fiscaliteit nodig is. 

 

Een diepgaande fiscale hervorming doe je natuurlijk niet door over een nacht ijs te gaan. 

Om het wat chargerend te zeggen: de laatste grote hervorming van de fiscaliteit dateert 

van een halve eeuw geleden, uit 1962, toen we overstapten van een cedulaire 

inkomstenbelasting naar het huidig stelsel.  Om vandaag tegemoet te komen aan de 

maatschappelijke behoefte aan een grote fiscale hervorming, is de bijdrage van de 

academische wereld cruciaal.  We mogen niet in haastwerk blijven steken.  Vandaar mijn 

oprechte woorden van dank. 

 

Recht, dames en heren, is meer dan een soort positivistische meccano.  Recht is meer 

dan een grammaticale structuur waarin je om het even welke waarde kan vertalen.  Acht 

dagen geleden stierf één van de grootste rechtsfilosofen, Ronald Dworkin.  Zijn invloed 

leeft niet alleen door in de arresten van de Amerikaanse Supreme Court of in toespraken 

van President Obama. 

 

Voor Dworkin is het onderscheid tussen regels en principes cruciaal.  In tegenstelling tot 

positivistische voorgangers zoals Kelsen en Hart zag hij het recht als meer dan een spel 

van regeltjes.  Recht draagt een waarde in zich.  De interpretatie van het recht is altijd 

onlosmakelijk verbonden met de principes die onze rechtstaat vorm geven, met de 

principes en de fundamentele rechten waar we voor staan als gemeenschap.  De 

legitimiteit van het recht hangt niet alleen af van de mate waarin het toegepast wordt of 

de manier waarop het tot stand komt.  Ons recht is gebouwd op een geheel van principes 

die onze politieke gemeenschap vorm geven. 

 

Ik pas dat even toe op iets dat voor velen onder u een tastbare realiteit is: retroactiviteit 

in fiscale wetgeving.  Volgens de Raad van State kan de wetgever nog in december 

belastingen invoeren op inkomsten uit dat jaar zelf.  Naar positief Belgisch recht is dat 

geen retroactiviteit.  Vele mensen ervaren dit als een contractbreuk tussen burger en 

overheid.  Natuurlijk moet je een aantal dingen onderscheiden.  Als je een kasbon hebt 

die acht jaar loopt, kan je niet verwachten dat de fiscale behandeling van die kasbon 

over die looptijd identiek blijft.  Zo werkt het niet.  De annaliteit van de belastingwet 

staat de wetgever toe om op het einde van het jaar te bepalen welk deel van de 

verdiende vruchten moet worden afgestaan.  Ook indien u de boom waar uw vruchten 
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aan hangen heeft zien groeien, heeft u geen recht verworven op een onveranderde 

fiscale behandeling. 

 

Toch moet hier voorzichtig mee worden omgesprongen.  Al te vaak worden op het eind 

van het jaar fiscale wetten goedgekeurd die in spanning leven met ons rechtsgevoel.  

Ook al is dat niet in strijd met de letter van de wet, toch mogen we niet vergeten wat 

Dworkin ons zei.  In de wetgevende praktijk van de Wetstraat moeten we ervoor zorgen 

dat recht meer is dan een instrument van regeltjes.  Recht bevat een aantal waarden en 

basisprincipes die we niet uit het oog mogen verliezen. 

 

Een diagnose van onze fiscaliteit.  

 

Vandaag is onze fiscaliteit te veel een positivistische blokkendoos geworden.  Regeltjes 

worden gefabriceerd in functie van de geldende opvattingen, begrotingsbehoeften en 

tactische overwegingen van het moment.  Onze fiscaliteit is daarvan het slachtoffer 

geworden. Fiscaliteit wordt in ons land te pas en te onpas ingezet als beleidsinstrument.  

Natuurlijk is fiscaliteit een goede manier om aan gedragsbeïnvloeding te doen.  Als 

economist weet ik dat maar al te goed.  Je kan gedrag beïnvloeden met regels of via de 

portefeuille.  Het tweede werkt meestal efficiënter. 

 

Toch mogen we daarin niet overdrijven.  We moeten te allen prijze vermijden wat 

professor Gribnau ‘fiscaal instrumentalisme’ noemt.  Als we keer op keer het fiscaal 

instrument ondergeschikt maken aan andere beleidsdomeinen, verlies je een aantal 

fundamentele rechtswaarden van de fiscaliteit uit het oog.  Dat gebeurt in België jammer 

genoeg al te vaak.  Het bewijs is er: vandaag ligt de fiscaliteit in België er wat 

verbrokkeld bij.  De pogingen om steeds veranderende invullingen van rechtvaardigheid 

te realiseren in ons recht, hebben geleid tot een soms moeilijk te verstaan geheel, dat 

velen als onbegrijpelijk en onrechtvaardig ervaren.  Summa ius summa iniuria, zeiden de 

Romeinen.  Een hyperactief streven naar een welbepaalde conceptie van 

rechtvaardigheid leidt tot een steeds groeiende complexiteit en uiteindelijk ook tot 

onrechtvaardigheid. 

 

Zo zijn er de Mattheus-effecten, een concept van professor Deleeck van deze alma mater.  

Een fiscale maatregel bedoeld voor zwakkere bevolkingsgroepen wordt uiteindelijk 

minder door die groepen gebruikt dan door andere groepen, omdat kennis over die 

maatregel asymmetrisch verspreid is.   

 

Op zoek naar steeds meer rechtvaardigheid hebben we in ons land een oerwoud van 

aftrekken gecreëerd.  Uit een studie van Jef Pacolet van het HIVA blijkt dat het totaal 

aantal fiscale uitgaven is opgelopen tot zes procent van het BNP.   In Duitsland is dat drie 

procent en in Nederland twee procent.  In België zijn we kampioen in het leggen van 

balsem op de wonden van de belastingplichtigen.  

 

Vaak wordt dit ervaren als onrechtvaardig.  Dat is niet altijd terecht.  Sommige aftrekken 

en verminderingen hebben wel degelijk zin.  Toch heeft fiscale complexiteit ook een 

kost.  De doorsnee belastingplichtige wil niet meer en niet minder dan correct zijn 

belastingen betalen, zonder een fiscaal consulent te moeten opbellen, zonder er een 

gevoel van onrechtvaardigheid aan over te houden omdat hij misschien niet de fiscaal 
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meest voordelige weg heeft bewandeld.  Vandaag de dag genereert een gebrek aan 

inzicht wantrouwen in het fiscaal systeem zelf. 

 

Een diepgaande hervorming dient zich aan 

 

Meer dan ooit is een fiscale hervorming nodig, een hervorming die dieper gaat dan wat 

men de afgelopen jaren gekend heeft. Ik veroorloof mij een politieke uitspraak.  De 

zogenoemde fiscale hervorming van het begin van deze eeuw verdient eigenlijk het 

woord ‘hervorming’ niet.  Een belastingvermindering kun je niet verkopen als een fiscale 

hervorming.  

 

Naar mijn gevoel is er sinds 1962 geen grote hervorming van de inkomstenbelastingen 

meer geweest, een aantal goed bedoelde pogingen niet te na gesproken, zoals de 

Koninklijke Commissie tot harmonisering en vereenvoudiging van de fiscaliteit in 1985.  

Sinds we in 1962 zijn afgestapt van een cedulair belastingstelsel, hebben we ons de 

vraag niet meer gesteld: ‘Hoe zouden we vandaag de fiscaliteit uittekenen als die 

vandaag weer op de tekentafel lag?’ 

 

Als we die uitdaging van de grote hervorming willen aangaan, moeten we dat grondig 

doen.  We moeten het debat grondig voorbereiden en draagvlak creëren.  U weet dat we 

de opdracht hebben gegeven aan de gemengde commissies Financiën van Kamer en 

Senaat om die hervorming voor te bereiden.  Dat zal gebeuren in dialoog met de 

academische wereld, met de wereld van de cijferberoepen, met fiscale experten en 

andere stakeholders.  Dit debat zal tijd vergen en ondersteuning uit de academische 

wereld.  Bruno, ik ben begonnen u te danken, want de invloed uit denkplekken als deze 

zullen we nodig hebben. Dit centrum komt als geroepen. 

 

In die hervormingen moeten principes, niet regels centraal staan.  Principes van 

behoorlijke regelgeving.  Adam Smith stelde drie belangrijke principes voorop: 

eenvoud, rechtvaardigheid en efficiëntie. Dat is al een goed begin. Sta me toe op te 

merken dat eenvoud het eerste woord is.  Vaak zijn wijzelf de grootste vijand van de 

eenvoud.  De goed bedoelende minister of parlementair of de lobbyist.  Hoe vaak krijg ik 

niet te horen: ‘Minister, voor die mensen of aan die situatie moet u iets doen.’  Of ‘Die 

maatregel zou economische groei creëren’.  Tal zijn de onderwerpen waarvoor je iets 

moet doen. Eenvoud wordt dan gemakshalve terzijde geschoven omdat men toch bezig 

is met het goede doel. 

 

Een andere grote vijand van eenvoud zijn de begrotingsbesprekingen.  Al te vaak hebben 

we het maatschappelijk debat over fiscaliteit laten opslorpen door budgettaire 

overwegingen.  Het kernkabinet spreekt over fiscaliteit op het moment van de 

begrotingscontrole, wanneer men snel op zoek is naar nieuwe inkomsten.  Zo bouw je 

geen duurzaam fiscaal model, maar creëer je bijkomende complexiteit. 

 

Vereenvoudiging 

 

Dat we die diepgaande hervorming grondig moeten voorbereiden, mag ons niet beletten 

nu al een aantal dingen te vereenvoudigen.  Elke kans die je hebt om te vereenvoudigen 

moet je grijpen.  Graag wil ik met u mijn bilan tot nu toe bespreken op vlak van 

vereenvoudiging. 
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Ik noem op: de afschaffing van de BTW-waarborgen. De afschaffing van de ecotaks. De 

harmonisering van de roerende voorheffing.  Ik weet dat sommige critici zeggen dat het 

regime van de roerende voorheffing eerst gecompliceerd is en dan pas vereenvoudigd is.  

Dat het regeerakkoord eerst een complex 21+4-systeem heeft geïntroduceerd en dat ik 

nu applaus vraag voor vereenvoudiging. Dat is te kort door de bocht.  Vóór de 

hervorming van december 2011 was de roerende voorheffing goed voor zes bladzijden 

wettekst.  Vandaag is dat nog een bladzijde.  Met een hinkstapsprong hebben we de 

roerende voorheffing vereenvoudigd. 

 

Een ander voorbeeld van vereenvoudiging is de uitbreiding van de vooraf ingevulde 

belastingaangifte. Het omzetten van aftrekken en belastingverminderingen in twee 

tarieven (30 en 45%) is een ander voorbeeld.  Het is juist dat dit gedaan is ter 

voorbereiding van de overheveling naar de gewesten en de gemeenschappen.  Wat ook 

de intentie zij, het resultaat is meer eenvoud.  De weg die ik verder wil bewandelen, is 

een weg richting grotere eenvoud. 

 

Voorspelbaarheid 

 

Eenvoud gaat ook gepaard met voorspelbaarheid.  Ik geef toe dat het in deze budgettair 

moeilijke tijden niet mogelijk is te beloven dat elke fiscale wijziging jaren op voorhand 

kan worden aangekondigd.  Toch is er nood aan meer voorspelbaarheid.  Als men de 

fiscus ziet als een soort aleatoir zwaard van Damocles, is het moeilijk compliance te 

vragen.  Dat is van cruciaal belang. 

 

De vereenvoudigingstrein loopt alvast verder. Ik heb mijn administratie gevraagd 

budgettair neutrale vereenvoudigingsvoorstellen uit te werken.  Ik heb een pak 

voorstellen gekregen. Ik heb ze bezorgd aan de Hoge Raad van Financiën en de eerste 

adviezen over deze vereenvoudigingsvoorstellen komen binnen. Mijn ambitie is om in 

de loop van de lente van dit  jaar de vereenvoudigingsagenda tot een goed einde te 

brengen zodat de energie in het parlement daarna besteed kan worden aan de grotere 

hervorming.  We moeten de kans geven aan de partijen hun mening te vormen over de 

fiscale hervormingen en ze daarna aan de kiezer voor te leggen in 2014.  Daarna zal dan 

hopelijk een regering aantreden die vijf jaar de tijd heeft om de hervorming uit te 

werken.  Dan zullen we hopelijk de vruchten kunnen plukken van een gedegen 

voorbereiding. 

 

U heeft een belangrijke rol te spelen in die hervorming.  De deur van mijn kabinet staat 

open.  Sommigen onder u hebben dat al kunnen ondervinden.   

 

Draagkracht en progressiviteit 

 

Wat zijn de principes die ons moeten leiden bij het uittekenen van de fiscale 

hervorming?  Eenvoud is één ding. Een ander groot debat heeft te maken met 

draagkracht en progressiviteit.  In ons land is de progressiviteit al te veel uitgehold.  

In de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog betaalde het overgrote deel van de 

bevolking geen belastingen op hun inkomen.  Hun inkomen uit arbeid viel onder de 

drempel.  Veel mensen hebben moeten leren belastingen betalen.  
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Hoe moeten we draagkracht evalueren wanneer de fiscaliteit op de tekentafel ligt?  

Idealiter doen we dat vanuit een globale benadering, door alle mogelijke types 

inkomsten samen op te tellen.  Toch is dat niet zo eenvoudig, zeker in een 

geglobaliseerde wereld waarin roerende inkomsten al lang staatsgrenzen overschrijden.      

 

Behoorlijke fiscale regelgeving 

 

Nadenken over principes van behoorlijke fiscale wetgeving kan niet zonder na te denken 

over de technische kwaliteit van wetgeving.  Om de kwaliteit van wetgeving te kunnen 

garanderen, moet de overheid investeren in goede beleidsvoorbereiding door de 

overheid.  Beleidsvoorbereiding is niet enkel  een zaak van  academici en stakeholders. 

Ook de overheid moet een kwalitatieve regelgeving kunnen garanderen.  Daarvoor is 

een sterke administratie met een gedegen beleidsvoorbereidende studiedienst van 

cruciaal belang. 

 

Vandaag is zo’n performante studiedienst er niet.  Ik zie het herstel van zo’n studiedienst 

als een grote opdracht. Toen ik student was, waren de documenten van de studiedienst 

van Financiën bronnen van informatie die wij au sérieux namen.  We blokten ze omdat 

we daarmee wisten hoe de vork in de steel zat. Ik wil terug naar die situatie.  Fiscaal 

beleid moet beter voorbereid worden. 

 

Internationale fiscaliteit 

 

Spreken over belastinghervorming en belastingethiek kan niet zonder oog te hebben 

voor de internationale context.  Het is al te gemakkelijk je geweten te sussen door alleen 

het juiste te doen als ook alle andere landen datgene doen wat elk land volgens de 

categorische imperatief van Kant zouden moeten doen.  Dat is de beste garantie op 

inactie.  Langs de andere kant kan je je belastbare basis ook niet volledig laten uithollen 

door als enige een bepaald rechtvaardig doel na te streven.  Om uit die impasse te raken, 

moeten we zoveel mogelijk de zaken Europees of internationaal aanpakken. 

 

Denk maar aan de versterkte samenwerking voor de Financial Transaction Tax, de 

Tobin-taks. Ik bevestig u dat de Belgische regering hier een rol als duwer speelt. Ik weet 

dat er studies zijn die zeggen dat een Tobin-taks voor België niet bijzonder positief zou 

zijn. Ik weet dat. Maar als Europees federalist vind ik dat je niet overtuigend kan pleiten 

voor alleen meer integratie op vlakken waar je netto als land iets te verliezen hebt.  

Daarom duwt België in het dossier van een gemeenschappelijke belastbare basis in de 

vennootschapsbelasting, de zogenaamde common consolidated corporate tax base, de 

CCCTB.  We kijken in dit dossier met een meer dan positieve ingesteldheid naar het 

initiatief dat Parijs en Berlijn genomen hebben. 

 

U heeft het OESO-rapport over ‘base erosion and profit shifting’ ongetwijfeld opgemerkt. 

Het is interessant om op te merken dat België in dit rapport niet geviseerd wordt. Als je 

de media van vandaag leest, zou je denken dat we op de beklaagdenstoel zitten.  Dat is 

niet het geval.  Het rapport legt veel meer de klemtoon op Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk.  Ik zeg dit omdat ik wat tegengas wil geven tegen de populaire idee dat 

België een belastingparadijs zou zijn.  
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Internationale samenwerking is nodig.  Een fiscale hervorming waarbij we ons niets 

aantrekken van wat er rondom ons gebeurt, is tot mislukken gedoemd.  Een grote 

hervorming moet niet alleen pluridisciplinair, maar ook rechtsvergelijkend voorbereid 

worden.  

 

Overheidsbeslag 

 

Als  je over belastingen spreekt, is het moeilijk de discussie over het overheidsbeslag 

uit de weg te gaan. Het is een vraag van fundamenteel maatschappelijk belang.  Het is 

een discussie die met de nodige nuance gevoerd moet worden.  De populaire 

uitdrukking ’tax freedom day’ is wat mij betreft alvast weinig genuanceerd.  Dat zou de 

dag zijn waarop je voor jezelf begint te werken. Ik moet eerlijk zeggen: Ik werk voor 

mezelf vanaf 1 januari.  Want werken om ervoor te zorgen dat ik in een samenleving 

woon waar ouderen een pensioen ontvangen, waar kinderen naar school kunnen gaan 

zonder dat ouders in hun haren moeten krabben, waar een kankerbehandeling geen 

financieel risico is, dat is ook werken voor jezelf. Ik werk om te kunnen wonen in de 

samenleving waarin ik wil wonen, met name een solidaire samenleving waarin mensen 

kansen krijgen. 

 

Trouwens, als men al een tax freedom day wil berekenen, waarom berekent men in 

België dan nooit een ‘Pay your own health care day’? Waarschijnlijk kom je dan pas uit in 

november.  Tot dan sta je zelf niet in voor je geneeskundige kosten.  Waarom berekent 

niemand de dag vanaf waarop je zelf je universitaire studies moet betalen?  Dat moet 

ergens rond Sinterklaas zijn. Voor het grote overheidsbeslag krijg je in dit land wel 

degelijk iets terug.  

 

Dit hoge overheidsbeslag impliceert niet dat de overheid haar middelen niet efficiënt 

hoeft in te zetten. Vandaag werken er 1.100 ambtenaren minder in mijn administratie 

dan de dag dat ik begon.  We verminderen het overheidsbeslag daar waar dat kan en 

zinvol is. Er zijn natuurlijk limieten aan wat men mag verlangen van een politiek die 

rechtvaardig wil blijven. 

 

 

Verschuiving van de lasten.  

 

Is de verschuiving van de lasten op arbeid naar andere inkomstenbronnen nog voor 

deze legislatuur? Ja, we zijn die weg ingeslagen. Bij de begrotingsopmaak van november 

vorig jaar heeft de regering een verschuiving van €400 miljoen gerealiseerd, door de 

opbrengst van de uniformisering van het tarief van de roerende voorheffing te 

injecteren in een lastenverlaging.  Ik ben me ervan bewust dat het meer mag zijn dan 

€400 miljoen.  Toch is het het bewijs dat zelfs een regering die een saneringsopdracht 

van €18 miljard achter de rug heeft, een begin kan maken van een lastenverschuiving. 

  

Parafiscaliteit 

 

Misschien nog een voorlaatste punt.  Laat ons niet vergeten dat een discussie over de 

hervorming van de fiscaliteit gepaard moet gaan met een discussie over de 

parafiscaliteit.  Het zou een grote vergissing zijn de fiscaliteit te updaten zonder aan de 

parafiscaliteit te raken. Er is nog veel ruimte voor vereenvoudiging in de parafiscaliteit 
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enerzijds en tussen de fiscaliteit en de parafiscaliteit anderzijds.  Denk maar aan de 

afstemming van sommige concepten op elkaar.  

 

Een federaal land 

 

Nog een laatste, belangrijk element, van belang bij een hervorming van de fiscaliteit.   

Een grote grondige hervorming die geen rekening houdt met het nieuwe institutionele 

landschap is een slag in het water. 

 

Ik zie twee werven.  De eerste werf heeft te maken met een overheid die zichzelf niet zou 

mogen belasten.  In een unitaire staat is dat een lovenswaardig principe.  In een federaal 

land is het echter moeilijker vol te houden dat entiteiten zich niet als belastingplichtigen 

hoeven te gedragen.  Zo zijn er op dit moment nog heel wat investeringen vrijgesteld van 

BTW.  Dat gaat op in een unitair  gesloten enveloppe-verhaal, maar het gaat veel minder 

op in een federaal responsabiliseringsverhaal. Hoe kunnen we de federale loyauteit in 

stand houden en een enorme financiële budgettaire opdracht bolwerken?  Iedereen 

moet daarin zijn bijdrage doen, de lokale besturen, de gemeenschappen en gewesten en 

de federale staat.  Zorgen voor voldoende middelen is uiteindelijk toch een van de 

basiskenmerken van de fiscaliteit.  De vraag ‘Wie draagt de lasten?’ is een vraag die we 

ons ook moeten stellen op het niveau van de overheden.  

 

Een tweede, minder brutale opmerking betreft de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen 

dat fiscale keuzes gemaakt door een overheid niet tegengesproken worden door een 

andere overheid.  Ik zeg heel nadrukkelijk dat mijn opmerking niet herfederaliserend 

van inspiratie is. Ons federaal model behoeft nog een grotere graad van volwassenheid.  

We moeten het fiscaal instrument zo coherent mogelijk inzetten. Concurrentie tussen 

overheden mag niet gebeuren te kosten van de belastingplichtige.  Die institutionele 

werf moeten we tot een goed einde brengen. 

 

Conclusie 

 

Uiteindelijk, dames en heren, gaat fiscaliteit over verdelende rechtvaardigheid.  We 

moeten daar niet flauw over doen: fiscaliteit gaat over verdelen.  Maar het moet 

gebeuren op een rechtvaardige én efficiënte manier.  Daaraan de komende maanden aan 

bijdragen is de te bewandelen weg.  Het is de weg die we, samen met het parlement, 

samen met stakeholders, samen met de academische wereld, moeten bewandelen.  Als 

samenleving moeten we eerst nadenken alvorens we doen.  Binnen goed anderhalf jaar 

kunnen we dan hopelijk een échte fiscale hervorming in de steigers zetten. 

 

Ik dank u. 

 

Steven VANACKERE 

Vicepremier en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling 

 

 


