
WAT KUNNEN WE 
VERANDEREN?

Nederland staat wereldwijd bekend als een gezellig landje in het hart van Europa, een 
land van tulpen, koeien en kaas, klompen, blonde mensen op de fiets, schattige huisjes 

en ook veel tolerantie. Maar: er is een keerzijde. Nederland is een belastingparadijs. 
Ons land maakt het internationale ondernemingen gemakkelijk om belastingen 

op grote schaal te ontwijken, terwijl de burger steeds meer lasten draagt.

WAAROM IS BELASTINGONTWIJKING EEN PROBLEEM?

Het wordt steeds duidelijker dat Nederland iets moet 
veranderen als het gaat om belastingontwijking.

De oplossingen hiervoor liggen gelukkig voor de hand!

Het is schadelijk voor 
ontwikkelingslanden

Nederland geeft +€ 3,7 miljard uit aan 
ontwikkelingssamenwerking. 

De Nederlandse staatskas wint jaarlijks 3 miljard 
aan het belastingbeleid. Het systeem kent echter 
grote risico’s. Brievenbusfirma’s mogen anoniem zijn 
en zij staan nauwelijks onder toezicht waardoor 
Nederland louche bedrijven, criminelen, 
witwassers en terroristen faciliteert.

 Transparantie

Nederland moet zichtbaar maken van wie 
welk geld is, waar het vandaan komt en waar 
het naartoe gaat. Bedrijven moeten rapporteren 
hoeveel belasting ze in elk land betalen.

 Inhoud boven vorm

Door strengere eisen te stellen aan bedrijven
kunnen alleen ‘echte’ bedrijven van gunstige 
belastingregels profiteren. 

 Eerlijk belastingsysteem

Een herziening van het belastingsysteem zorgt
voor een eerlijke verdeling van de lasten en stelt 
het publieke belang voorop.
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    Het is
onrechtvaardig:

    bedrijven dragen
steeds minder bij aan

de maatschappij

De cijfers die we kunnen berekenen tonen aan dat 
ontwikkelingslanden 0,6 miljard aan belastinginkomsten verliezen 

door alleen al het Nederlandse belastingverdragennetwerk. 
De echte cijfers liggen veel hoger, zodat het ontwikkelingsbudget voor 

deze landen in zijn geheel weer weg stroomt, door Nederland belastingparadijs.

Door middel van gerichte Europese samenwerking tussen landen én maatschappelijke 
organisaties komen oplossingen dichterbij. SOMO werkt samen met partners binnen Europese 

en Nederlandse tax justice netwerken die bijdragen aan een rechtvaardiger belastingbeleid. 

Deel dit verhaal en help mee om verandering teweeg te brengen!

Voor meer informatie, zie www.somo.nl/taxjustice

                                   Wat veel mensen niet weten, is dat er in Nederland zo’n 

12.OOO
zogenaamde brievenbusfirma’s zijn, waar jaarlijks maar liefst 

  doorheen gaat. Dat is maar liefst 4OOO miljard,
 oftewel 4 x een miljoen x een miljoen euro!

Het is 
risicovol

( v o o r  m u l t i n a t i o n a l s  d a n )

Een project van Stichting 
Onderzoek Multinationale 

Ondernemingen

www.somo.nl

 16,9%

9%

62,3%

 5O,8%

staatskas
2OOO

staatskas
2O13

Bijdrage bedrijven
Bijd

rage    
    

  b
urgers

€0

€0

+€ 3,7 miljard

concept: mrlee.tv / design: bamseontwerpt.nl


