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Programma

14:45 Inleiding (Henk Van Hootegem, coördinator 
Steunpunt tot bestrijding van armoede)

15:00 Analyse en aanbevelingen rond fiscaliteit uit het 
tweejaarlijkse Verslag ‘Solidariteit en Armoede’ 
(David de Vaal, stafmedewerker Steunpunt tot 
bestrijding van armoede)

Video: getuigenissen deelnemers overleg

15:30 Interview met Georges de Kerchove en Christine 
Jacobs – ATD Vierde Wereld / ATD Quart Monde 
(Christophe Blanckaert, stafmedewerker Steunpunt 
tot bestrijding van armoede)

15:45 Gelegenheid tot vragen en uitwisseling

16:00 Afsluiting



Waarom deze workshop?

• Steunpunt tot bestrijding van armoede = interfederale, 
publieke, onafhankelijke instelling (opgericht via 
Samenwerkingsakkoord)

• Missie = evaluatie van effectiviteit van uitoefening van 
rechten in armoedesituaties:

• Overleg met verenigingen waar armen het woord nemen en diverse 
actoren (tweejaarlijkse Verslagen)

• Verzamelen informatie en stimuleren onderzoek

• Project rechtspraak

• Parallelle rapporten in opvolging mensenrechtenverdragen

• Tweejaarlijks Verslag 2018-2019 ‘Duurzaamheid en armoede’

• Steunpunt wordt SDG Voice 2020

• Tweejaarlijks Verslag 2020-2021 ‘Solidariteit en armoede’

• Opvolging van de tweejaarlijkse Verslagen (zie website)



Analyse en aanbevelingen rond 
fiscaliteit, op basis van tweejaarlijks 
Verslag ‘Solidariteit en armoede’

David de Vaal,

stafmedewerker Steunpunt tot bestrijding van armoede



Inhoud van het tweejaarlijkse Verslag 
‘Solidariteit en armoede’

• Hoofdstuk I. Solidariteit en armoede in perspectief

• Hoofdstuk II. Solidariteit en werk

• Hoofdstuk III. Solidariteit en fiscaliteit

• Hoofdstuk IV. Wegen naar solidariteit en rechtvaardigheid
1. Solidariteit en armoedebestrijding: wat staat er op het spel?

2. De sociale zekerheid versterken voor een meer rechtvaardige en solidaire samenleving

3. Naar een rechtvaardige fiscaliteit

4. Een rechtvaardige besteding van publieke middelen: kwaliteitsvolle en toegankelijke
publieke diensten



Solidariteit en fiscaliteit

1) Het innen van belastingen (bijdragen)

o Elke vorm van belastingen heeft zijn (eventueel ongelijke) effecten:

✓ Progressief (bv. personenbelasting)

✓ Lineair (bv. BTW)

✓ Forfaitair (bv. bijdragen voor zuivering van afvalwater of voor huisvuilophaling)

o Wat wordt belast (belastbare grondslag)?

✓ belasting op inkomen uit tewerkstelling en vervangingsinkomens

✓ belasting op inkomsten uit vermogen

✓ belasting op vermogen

✓ belasting op gedrag



o Innen van belastingen in de praktijk:

✓ fiscale voordelen

✓ fiscale optimalisatie

✓ fiscale fraude

✓ invorderingspraktijken door de belastingsadministratie

o Extreme rijkdom als extreme vorm van vermogensongelijkheid

✓ In België: 1 % meest vermogenden bezitten ongeveer 16,2 % van het totaal
netto vermogen, 25% minst vermogenden ongeveer 0,5 %

✓ 2019: 132.000 dollarmiljonairs in België, 8 % meer dan in 2018 en 60 % meer
dan in 2012



2) Het besteden van publieke middelen (herverdelen)

o Mattheuseffecten in gebruik van premies en ondersteuningsmaatregelen

✓ energie: premies, energiebesparende maatregelen

✓ mobiliteit: salariswagens, analyse (non-)take-up Hello Belgium Railpass

✓ gezinsbeleid: betaald ouderschapsverlof

o Verschillen in gebruik van publieke diensten



Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting 
(2021). Analyse van de (non-)take-up van de Hello Belgium Railpass, december 2021.

https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2021/12/211215-Non-take-up-Hello-Belgium-Rail-Pass-NL-.pdf
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Grafiek: Take-up naar deciel van equivalent beschikbaar inkomen



Grafiek: Take-up in functie van opleidingsniveau uitgevoerd voor personen van 25 jaar en ouder
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Wegen naar een rechtvaardige fiscaliteit

• Kiezen voor belastingvormen en maatregelen die rechtvaardige
bijdragen mogelijk maken:

✓meer progressiviteit

✓ automatische sociale correcties

✓ ex ante evaluatie (armoedetoetsen) en ex post evaluatie

✓ opgelet met koolstoftarifering

• Evenredig in rekening brengen van de verschillende inkomensbronnen
in de fiscaliteit

• Uitwerken van een vermogensbelasting



• De strijd tegen fiscale fraude opvoeren: de nodige middelen geven
aan de belastingdienst en de rechterlijke macht

• Strijden tegen mattheuseffecten en non-take-up van rechten

✓meer gebruik maken van uitkeerbaar belastingkrediet

✓ fiscaal advies voor mensen in armoede toegankelijker maken

✓ systematische aandacht bij beleidsmaatregelen voor non-take-up van 
rechten en het meten ervan



Getuigenissen over het voorbije overlegproces - Video

https://www.luttepauvrete.be/publication/du-service/rapport-bisannuel/solidarite-et-pauvrete-contribution-au-debat-et-a-laction-politiques/


Interview met Georges de Kerchove en 
Christine Jacobs – ATD Vierde Wereld / 
ATD Quart Monde

Door Christophe Blanckaert,

stafmedewerker van het Steunpunt tot bestrijding van 
armoede



Gelegenheid tot vragen en 
uitwisseling



Meer informatie:

Plus d’information:

• www.armoedebestrijding.be ; www.luttepauvrete.be

• Inschrijving Nieuwsflits / inscription Newsflash: 
homepage website

• Twitter: @luttepauvrete

• Linkedin: Service de lutte contre la pauvreté -
Steunpunt tot bestrijding van armoede

http://www.armoedebestrijding.be/
http://www.luttepauvrete.be/

