
Cadeautjes op belastingbrief kosten overheid 59 miljard 

We betalen met zijn allen ongeveer 160 miljard aan belastingen, maar krijgen daarvan bijna 60 miljard terug 

onder de vorm van allerlei verminderingen en aftrekken. 'Een uitermate ingewikkeld systeem dat niet altijd even 

eerlijk is en aanzet tot fraude', zegt fiscaal advocaat Michel Maus. Ook de politiek wil het fenomeen aanpakken.  

Pensioensparen, de hypothecaire lening, dienstencheques, kinderopvang, giften voor rampen zoals in de 
Filipijnen, ... Het zijn stuk voor stuk zaken die we op onze belastingbrief kunnen invullen en waarvoor we van de 
overheid geld terugkrijgen. Ook voor de bedrijven bestaat zo'n lijstje. De totale rekening loopt voor Vadertje Staat 
op tot een fenomenale 59 miljard euro, blijkt uit begrotingsdocumenten. 

'Dit is de erfenis van 20 à 30 jaar fiscaal beleid waarbij onder druk van lobby's allerlei cadeautjes worden 
uitgedeeld', stelt fiscaal advocaat en professor Michel Maus. Resultaat is dat onze algemene belastingtarieven in 
vergelijking met het buitenland vrij hoog liggen, terwijl dat na verrekening van allerlei aftrekken een pak minder is. 
Dat is bijvoorbeeld zo met het tarief in de vennootschapsbelasting, dat officieel 33,99 procent bedraagt. Geen 
enkele onderneming betaalt echter zoveel. In allerlei internationale lijstjes slaan we onder meer om die reden een 
mal figuur. 

Fraude 

Het fiscaal systeem is zo ingewikkeld geworden, dat niemand door de bomen het bos nog ziet. Wie zijn weg kent, 
heeft een groter voordeel. 'Zo krijg je een scheeftrekking. Zoals bij de notionele intrestaftrek, die er vooral is voor 
de grote multinationals', verduidelijkt Maus. Hij pleit ervoor om met een kam door alle gunstregimes te gaan. 
'Waarom bestaat er nog een fiscale aftrek voor huisbedienden? Of voor tweede woningen? Waarom moet er voor 
de nu al zwaar gesubsidieerde dienstencheques nog een belastingaftrek zijn?' 

Volgens Maus zet het systeem ook aan tot fraude. 'Maak alles eerlijker en rechtvaardiger', luidt zijn devies. 

In de parlementaire commissie waar - voor de volgende regeerperiode - een fiscale hervorming wordt voorbereid, 
kwam de vereenvoudiging al herhaaldelijk aan bod. 'Om het milieugedrag van mensen te sturen, zou je met 
subsidies kunnen werken. Weinig vervuilende wagens zouden bij de aankoop dan gewoon minder kosten', zegt 
Kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.A). Zijn collega Luk Van Biesen (Open VLD) ziet in een vereenvoudiging 
vooral een manier om de belastingdruk te verminderen. N-VA zit op dezelfde golflengte. 

Maar wanneer de vraag opduikt welke aftrekken concreet moeten verdwijnen, wordt het al een pak moeilijker. 'Er 
zijn ook slimme aftrekken, zoals de woonbonus of pensioensparen. Iets wat vandaag goed is, mag je morgen niet 
terugschroeven', waarschuwt Van Besien. 
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