
 

 
 

 

Europa voor een eerlijk belastingsysteem 

 

Belasting betalen, niemand kan er omheen. Bedrijven en vermogende personen kunnen echter, met 

behulp van ondoorzichtige en ingenieuze fiscale constructies via belastingparadijzen hun 

belastingafdracht flink reduceren. Wie dacht dat dat alleen kan op verre eilanden met witte 

stranden en palmbomen heeft het mis, want heel ver hoef je niet te zoeken. Zo speelt Nederland 

een belangrijke rol in internationale belastingontwijking. De EU kent nog meer belastingparadijzen: 

ook Ierland en Luxemburg worden bijvoorbeeld door multinationals op grote schaal gebruikt om 

belasting te ontwijken. Deze EU landen hebben een zogenaamd ‘aantrekkelijk fiscaal klimaat’, 

waardoor ze op een legale, maar immorele manier een systeem in stand houden waar andere 

landen de dupe van zijn.  

 

Waarom is belastingontwijking een probleem? 

Belastingontwijking is een groot probleem – voor landen binnen en buiten de EU. De EU verliest 

jaarlijks ongeveer € 150 miljard door belastingontwijking.1 Tegelijkertijd zijn gedurende de 

economische crisis door diezelfde EU miljarden geleend aan Zuid Europese landen om deze 

economieën te redden. In tijden van crisis is het des te onrechtvaardiger dat bedrijven effectief 

steeds minder belasting betalen, terwijl belastingen op inkomen voor burgers zijn gestegen. Burgers 

betalen bovendien als gevolg van de bezuinigingen de kosten van de crisis, terwijl zij degenen zijn 

die er het hardst door worden getroffen. En de multinationals blijven buiten schot. 

 

Belastingontwijking via de EU treft niet alleen ons als burgers. Ook ontwikkelingslanden lopen 

jaarlijks grote bedragen aan belastingopbrengsten mis door ontwijking van multinationals, onder 

andere via de EU. Het bedrag dat ontwikkelingslanden jaarlijks mislopen door belastingontwijking 

door multinationals loopt op tot € 115 miljard.2 Dit is twee keer zoveel als het totale bedrag dat EU-

lidstaten jaarlijks uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking (€ 55,2 miljard in 2012).3 Terwijl 

Europese landen enerzijds inzetten op opbouw en ontwikkeling elders in de wereld, vloeit dus 

anderzijds, door onder andere belastingontwijking, veel geld weg uit ontwikkelingslanden. Geld dat 

deze landen juist hard nodig hebben voor zaken als onderwijs en gezondheidszorg.  

 

 

 

 

                                                 
1 Richard Murphy (2012) “Closing the European Tax Gap. A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the 
European Parliament”, online beschikbaar: 
http://www.socialistsanddemocrats.eu/sites/default/files/120229_richard_murphy_eu_tax_gap_en.pdf.  
2 Christian Aid (2008) “Death and taxes: the true toll of tax dodging”, online beschikbaar: 
http://www.christianaid.org.uk/images/deathandtaxes.pdf 
3 Annual report 2013 to the European Council on EU Development Aid Targets, 28 May 2013, online beschikbaar: 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/137320.pdf.   
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Wat kan de EU doen om dit aan te pakken? Er is politieke wil nodig om belastingontwijking op 

Europees niveau aan te pakken. Samen kunnen de lidstaten echt een verschil maken door niet alleen 

belastingontwijking in de EU uit te bannen, maar ook door het goede voorbeeld te geven aan de rest 

van de wereld.  

 

Roep de EU en politici op om:  

- Te zorgen voor meer transparantie. Bedrijven moeten publiceren in welke landen ze actief 
zijn, wat ze daar doen, verdienen en aan belasting afdragen. Iedereen moet kunnen nagaan 
hoe groot de winst is die bedrijven in elk afzonderlijk land genereren en hoeveel belasting 
ze daar betalen. De EU moet zich ook inzetten voor een verplichting aan nationale 
overheden om openbaar te maken wie de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf is. Dat wil 
zeggen: wie het geld vangt, zodat corrupte dictators niet meer zo gemakkelijk als nu geld 
kunnen parkeren in Nederland bijvoorbeeld. Lees meer in dit opinieartikel van SOMO 
‘Nederland is paradijs voor dieven en dictators’.  
 

- Te eisen dat anti-misbruikmaatregelen in nationale wetgeving worden geïmplementeerd 

én dat alle lidstaten misbruik van belastingregels actief zullen aanpakken. Afspraken, 

verdragen, uitzonderingen, en ander beleid mogen alleen gebruikt worden door bedrijven 

die daadwerkelijk economische activiteit ontplooien in een land. Net zoals fictieve personen 

geen gebruik kunnen maken van een hypotheekrenteaftrek, zouden lege brievenbusfirma’s 

geen aanspraak mogen maken op belastingvoordelen. Daarom moet de EU ervoor zorgen 

dat alle lidstaten effectieve anti-misbruikmaatregelen invoeren én dat allen zich actief 

inzetten om misbruik tegen te gaan. 

- Te pleiten voor een alternatief belastingsysteem dat ervoor zorgt dat een bedrijf in elk land 

een eerlijk deel aan belasting afdraagt, dat gebaseerd is op economische aanwezigheid van 

dat bedrijf. Een bedrijf moet als een geheel beschouwd worden om zo het schuiven van 

winsten binnen een multinational onmogelijk te maken. 

Wat kan jij doen?  

Op 22 mei kun je naar de stembus om je stem te laten horen. Wil je weten hoe en óf de 

verschillende Nederlandse partijen het belastingsysteem willen veranderen, kijk dan op 

www.fairpolitics.nl/fairkiezingswijzer.nl. 

Wil je vóór 22 mei je stem al laten horen? Kijk dan op http://www.oxfamnovib.nl/Fair-Tax om de 

petitie te tekenen of roep een multinational op om eerlijk belasting betalen via 

http://www.stichtingoikos.nl/taxjustice 

 
Tax Justice Nederland is in 2007 opgericht en bestaat uit BothENDS,  Cordiad, FMS, ActionAid, Oikos, Oxfam Novib, TNI, ICCO Coöperatie 

en SOMO.  Door de krachten en de benodigde financiën te bundelen in een netwerk, kunnen de partnerorganisaties meer invloed 

uitoefenen op de Nederlandse politiek, de overheid en de publieke opinie; en gezamenlijk met hun internationale partners op de 

internationale politieke agenda. Voor meer informatie kijk op www.taxjustice.nl Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten volg ons 

op Twitter @TaxJusticeNL 
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