Onze petitie
Geachte ministers,
Terwijl de meest kwetsbaren in onze samenleving en de middenklasse steeds armer worden, worden de meer
welgestelden en de aandeelhouders alleen maar rijker! Terwijl oneerlijke belastingen op consumptie stijgen, dalen de
belastingen op bezit, op de bedrijven en de multinationals. Terwijl burgers betalen voor de vele crises (gezondheids-,
economische, ecologische, enz.), door maatregelen die stilzwijgend de sociale en genderongelijkheid aanscherpen,
gaan er miljarden euro's verloren aan belastingontduiking!
Vindt u dat normaal? Dat is het niet!
Dit onrecht kan niet blijven duren. De Belgische staat moet zijn praktijken in vraag stellen. Wild kapitalisme is een
politieke keuze en niet een onvermijdelijkheid. Fiscale rechtvaardigheid is geen utopie, maar een eerlijke, menselijke
en duurzame oplossing. Dat houdt in dat :
•Eerlijk: individuen en bedrijven eerlijk worden belast op basis van hun inkomen en omstandigheden, en wel op de
plaats waar ze reële economische activiteiten hebben;
•Feministisch: het rekening houdt met genderongelijkheid, en de gelijkheid verhoogt tussen vrouwen en mannen
door middel van concrete maatregelen (bv. genderbudgeting).
•Geharmoniseerd: het op internationaal niveau een kader biedt voor de bestrijding van fiscale onrechtvaardigheden
door middel van een globale aanpak.
Om dat te bereiken, vragen we de federale overheid :
1) een belasting in te voeren op grote vermogens;
2) het inkomen (inclusief roerende en onroerende goederen) te bundelen en vervolgens het progressieve karakter
van de belasting opnieuw te beoordelen;
3) de Europese richtlijn betreffende de aangifte van belastinginformatie per land (Country-by-Country Report of
CbCR) om te zetten in Belgische wetgeving, evenals de internationale overeenkomst inzake de belastingheffing van
multinationals onderhandeld op het niveau van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling
(OESO) om belastingontduiking te bestrijden;
4) het Europese actieplan van de Commissie inzake vennootschapsbelasting, aan te moedigen, te ondersteunen en
uit te voeren, dat in het bijzonder voorziet in de unitaire belastingheffing van multinationals.
Dit maatschappelijk project kan op lange termijn de strijd tegen armoede en ongelijkheid mogelijk maken door middel
van de financiering van sterke sociale en feministische maatregelen zoals:
-De verhoging van de sociale uitkeringen tot boven de armoedegrens en de afschaffing van het samenwoonstatuut;
-De verhoging van het bedrag van de toegekende pensioenen;
-Collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwerving;
-De salarisverhoging voor essentiële en ondergewaardeerde beroepen (schoonmaak, cultuur, zorg, etc.);
-Een beter aanbod van openbare diensten, gebaseerd op toegankelijkheid en kwaliteit.

In België wordt een brede belastinghervorming voorbereid, zoals voorzien in het akkoord van de Vivaldi-regering.
Deze petitie is een oproep om vandaag de juiste richting in te slaan, in het belang van iedereen.

Waarom de petitie tekenen?
1. Om samen nee te zeggen tegen besparingen en het verergeren van de precaire situatie van al
kwetsbare bevolkingsgroepen
2. Samen strijden voor een verenigde, rechtvaardige en feministische samenleving
3. Om ons beleid op het gebied van fiscale rechtvaardigheid aan de kaak te stellen !
4. Om samen de Belgische federale regering uit te dagen op het punt van fiscale rechtvaardigheid!
Voornam en
achternaam

Mail

handtekening

Contact : Florence.vierendeel@solidaris.be et Elise.voillot@solidaris.be
Ontdek de campagne: www.justicefiscale.be
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ouder dan
16 jaar

Ik wil graag
op de hoogte blijven
van de petitie

